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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

  الثانيةالطبعة 
 م 2022هـ =  1443

 
 املوقع اإللكرتون 

https://mekkawyacademy.com/  
 

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

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

يف اهلامش، وجيُب  اسم الكتاب صراحة  إال بذكر    ألحٍد أن ينقل معلومات من هذا الكتابِ 
وإذا مت    % كما هو متعارٌف عليه عند الباحثني. 10أن 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، 

وهو من الكتب   ،الثانيةالطبعة    –  (اإلعراب املفصل لسورة االنفطار فهذا كتاب )
، وقد مت  إلعراب سورة كاملة من جزء عمَّ، للتطبيق على ما درسته يف النحو العريبالتطبيقية  

الكتاب يف ) االنفطارتدريس هذا  املفصل لسورة  أكثر من  اإلعراب    60( لطالب من 
على هذا   ابلفيديويف ستِ  حماضرات  دولة، ومت تسجيل الشرح ابلكامل على سبورة إلكرتونية  

 الرابط. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY9EU6W

pMrEwutMUMdl85lO1BVWdtwqcr  
ذا الكتاب على إعراب م فصل للسورة، ابإلضافِة إىل شرح لبعض  يف ه  وقد اعتمدت  

 الدروس النحوية اليت تضمنتها السورة بشكل م يسر؛ ليكون مرجًعا للقارئ.
 كالتايل:   ؛ ، وخامتةومبحثنيإىل متهيد، ذا الكتاب وقد قسمت ه

قصة طريفة حدثت معي ت بني أمهية دراسة اإلعراب من القرآن  : وتكلمت فيه  التمهيد
 الكرمي. 

 : اإلعراب املفصل لسورة االنفطار.  املبحث األول
 حنوية من سورة االنفطار.  فائدة 20: املبحث الثاين

 .  اخلامتةمث  
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مجيًعا، ويف ميزان  وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسناتنا  
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 

   ؟الكتاب على اإلنرتنتهل جيوُز نشر هذا 
 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب. : اإلجابة

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

 ؟لطًليبقوم بتدريس هذا الكتاب هل جيوز أن أ
ط:  اإلجابة على  نفسه  الكتاب  هذا  من  نسخ  توزيع  خالل  من  ولكن  البك، 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
 تُبني أمهية دراسة اإلعراب من القرآن الكرمي 

 قصة طفل تعلم إعراب سورة إبراهيم:  
(، وكانت خاصة  اندي اإلعرابكان عندان جمالس إلعراب القرآن الكرمي امسها )  2017يف عام  

الدفعات قد وصلت   النحو ابلفعل وكانت وقتها  دفعة فقط، واآلن احلمد هلل    46مبن يدرس معنا 
 دولة.   132دفعة حنوية لطالب من   130وصلت 
 دراسة  خالل  من  تطبيقية  بطريقة  املعلومة توصيل يف معينة  كان يتميز بطريقة   (واندي اإلعراب)
 أمور  على ونركز مصطلحات نستخدم أننا  ابإلضافة  التطبيقي، اجلانب يف يصب   الذي القرآين النحو
 . العريب للنحو الدارسني غالبية  عليها  يركز ال معينة 

  ؛(اللغوي  للتدريب  مكاوي   أكادميية)  خارج  من  لطالب  احلضور  نتيح  أن   فكرة  وقد جاءت
 احملاضرة  تتحول ال حىت  االختبار؛ بعد ولكن به فأهاًل  احلضور أراد من أنَّه العامة  الصفحة  على  فأعلنَّا

  سورة   إعراب  احملاضرة  هذه  يف  نستهدف  وكنا  .حماضراته  له  فالشرح؛  شرح  إىل  مباشرة  تطبيقات   من
 . احملرتفون إال عليه يقوى ال وهذا كاملة،  إبراهيم

 وقد  فقط،  طفالنِ   إال  ينجح  مل   أنَّه  األوىل  املفاجأة   وكانت  الختبارهم،  املتقدمني  جبميع  اتصلنا
  .عمرمها بسبب هلما اإلعرابية  األخطاء بعض  غفرت

  هبا   يهتم  ال  واليت  الفنيات   من  ابلكثري   اهتمامهما  من  كثريًا  استغربت  – وقتها    –أنين    واحلقيقة 
 . الكرمي القرآن إعراب يف أمهيتها من ابلرغم النحو يدرسون ممن الكثري

 وكنت   احلاضرين  مع  إبراهيم  سورة  من  وأعراب  ،اإلعراب  اندي   يف  الطفلني  حضور  على   ووافقت
 .عمرمها صغر مع وصحته إعراهبما دقة  من جدًّا متعجًبا

 للنحو؟  دراستهما بدأت   مىت: أحدمها لوالد قلت احملاضرة هناية  ويف
 ! املاضي رمضان منذ: قال

 !!  ابهلل إال قوة ال هللا شاء ما!  فقط املاضي رمضان: له قلت
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 النحو؟ تعلما وأين: قلت
 (املفاجأة  كانت  وهنا: )قال

 !!!  حضرتك من  النحو تعلما
 !؟ اليوم إال أرمها مل ؟ كيف  ؟ مين  تعلما: قلت
(  اإلنسان)  سورة  إعراب  لنا   وضعت  مث  ،(عمَّ )  جزء  من  صغريًا   جزًءا  لنا  وضعت  حضرتك:  قال

 .صفحتك على مفصاًل  إعراابً 
 أفهمها   ال  اليت  واملصطلحات  آية   آية   قراءة  يف  بدأت  ولكين   واحدة،   آية   إعراب  نعرف  ال  وكنَّا

 أحاول  فكنت  فيديوهات؛  أو  صوتية   تسجيالت  من  هلا  شرح  لك  كان  وإذا  جوجل  على  عنها  أحبث
 درسا  ولكن  الشائعة   ابلطريقة   النحوية   القواعد  يدرسا  مل  فهما  للصغريين؛  تفهيمها  ذلك  بعد  مث   فهمها
 . التطبيقية  ابلطريقة  النحو

 ! أكرب هللا:  فقلت
 كاماًل   النحو  لدراسة   النحوية   التدريبية   دوراتنا  إىل  ابالنضمام  املسرية  إكمال  عليهما  وعرضت  

  القرآن   من  كاملة   سور  وإعراب  اإلعراب  مهارة  امتالك   إىل  للوصول  حتليلية   إحصائية   تطبيقية   بطريقة 
 . الكرمي

الرائع كان حيلل إعرايب على كل آية من اآلايت، فمثاًل يف ابب احلروف    الوالداحلقيقة أنَّ هذا  
(، واملقصود من هذا املقطع على اليوتيوب هو القاعدة أعرب مجيع احلروف يف الدنياذهب إىل مقطع )

 العامة لبناء احلروف.  
األفعال، وهكذا يف األمساء،   اليت تتحدث عن   اليوتيوبوابب األفعال ذهب إىل مقاطع قناة  

 واملقاطع اليت مت وضعها من دورة إعراب جزء عمَّ.  
 هذا النحو، وأن حتلل إعراب كل آية من اآلايت.    –عزيزي القارئ    –وذلك فأريدك أن تنحو  

النحو سهل وليس صعًبا، واهلدف من النحو هو الوصول إىل إعراب أية كلمة يف الدنيا،   حًقا 
 اجلزء التطبيقي ملا درسته أنت يف النحو العريب.   مبنزلة تاب ولذلك فهذا الك
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 إعراب سورة االنفطار
 أواًل: السورة

 الرحيم(  الرمحن هللا )بسم 
َوِإَذا ال ِبَحار  ف جِ َرت   (  2( َوِإَذا ال َكَواِكب  انتَـثـََرت  )1ِإَذا السََّماء  انَفَطَرت  )}   

( اَي أَيـ َها اإِلنَسان  5( َعِلَمت  نـَف ٌس َما َقدََّمت  َوَأخََّرت  )4( َوِإَذا ال ق ب ور  بـ ع ِثَرت  )3)
( يف َأيِ  ص وَرٍة َما َشاَء  7( الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك )6َما َغرََّك ِبَربِ َك ال َكِرمِي )

يِن )8رَكََّبَك ) ب وَن اِبلدِ  ( ِكرَاماً َكاتِِبنَي  10( َوِإنَّ َعَلي ك م  حَلَاِفِظنَي )9( َكالَّ َبل  ت َكذِ 
َعل وَن ) 11) ( َوِإنَّ ال ف جَّاَر َلِفي َجِحيٍم  13( ِإنَّ األَبـ رَاَر َلِفي نَِعيٍم )12( يـَع َلم وَن َما تـَف 
يِن )14) الدِ  يـَو َم  َلو هَنَا  َيص  َوَما ه  15(   )( ِبَغائِِبنَي  َها  َعنـ  يـَو م   16م   َما  أَد رَاَك  َوَما   )

يِن ) يِن ) 17الدِ  ( يـَو َم ال ََت ِلك  نـَف ٌس لِنَـف ٍس َشي ئاً َواأَلم ر  18( مث َّ َما أَد رَاَك َما يـَو م  الدِ 
 {. (19يـَو َمِئٍذ ّلِلَِِّ ) 
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 اثنًيا: إعراب السورة. 
 الرحيم( الرمحن  هللا )بسم

 إعراهبا الكلمة 

 بسم
 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. )الباء(: 
اجلر  )اسم(:  حبرف  جمرور  الظاهرة  )الباء)  اسم  الكسرة  جره  هو و   ،وعالمة 

 مضاف.
 شبه اجلملة من اجلار واجملرور }بسم{ يتعلق ابلفعل احملذوف أبتدئ. 

 اسم اجلالل مضاف إليه جمرور على التعظيم وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  هللا
صفتاِن أو بدالن من اسم اجلالل )هللا( جمروران وعالمة جرمها الكسرة  الرمحن 

 الرحيم  الظاهرة.
هي مجلة ابتدائية ال حمل هلا من  يف القرآن الكرمي كلِ ه  مجلة }بسم هللا الرمحن الرحيم{

 اإلعراب. 
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 ( 1ِإَذا السََّماُء انَفَطَرْت )
 إعراهبا الكلمة 

 إذا 
، متعلق  اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمانٍ 

 ، وهو مضاف.جبوابه
 فاعل لفعل حمذوف وجواًب يفسره ما بعده، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  السماءُ 

 تكون يف حمل جر مضاف إليه. كل مجلٍة جاءت بعد )إذا( 
 مجلة }انفطرت السماء{ يف حمل جر مضاف إليه. 

 مجلة }إذا انفطرت السماُء{ ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب. 

 انفطرت 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  )انفطر(: 

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. )اتء التأنيث(: 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(.  

 مجلة }انفطرت ...{ تفسريية للجملة األوىل ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 ( 2َوِإَذا اْلَكَواِكُب انتَـثـََرْت ) 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الواو

، متعلق  حمل نصب ظرف زماناسم شرط غري جازم مبين على السكون يف   إذا 
 ، وهو مضاف. جبوابه

 فاعل لفعل حمذوف وجواًب ي فسره ما بعده مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  الكواكبُ 
 مجلة }إذا ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 

 مجلة }انتثرت الكواكب{ يف حمل جر مضاف إليه. 

 انتثرت 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  )انتثر(: 

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )اتء التأنيث(: 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(.  

 مجلة }انتثرت ...{ تفسريية ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 ( 3َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِ َرْت )
 إعراهبا الكلمة 
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.حرف عطف  الواو

، متعلق  اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان إذا 
 ، وهو مضاف.جبوابه

انئب فاعل لفعل حمذوف وجواًب يفسره ما بعده مرفوع وعالمة رفعه الضمة   البحارُ 
 الظاهرة. 

 مجلة }فجرت البحار{ يف حمل جر مضاف إليه. 
 مجلة }إذا فجرت البحار{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 

 ُفجِ رتْ 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل ي سمَّ فاعله.  )ُفجِ ر(: 

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )اتء التأنيث(: 
 وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(.  

 .{ تفسريية ال حمل هلا من اإلعراب... مجلة }فجرت 
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 ( 4بـُْعِثَرْت )َوِإَذا اْلُقُبوُر 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الواو

، متعلق  اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان إذا 
 ، وهو مضاف.جبوابه

انئب فاعل لفعل حمذوف وجواًب يفسره ما بعده مرفوع وعالمة رفعه الضمة   القبورُ 
 الظاهرة. 

 مجلة }بعثرت القبور{ يف حمل جر مضاف إليه. 
 مجلة }إذا بعثرت القبور{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 

 بُعثرتْ 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل ي سمَّ فاعله.  )بُعثر(: 

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )اتء التأنيث(: 
 وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(.  

 مجلة }بعثرت ...{ تفسريية ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 (  5َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرْت ) 
 إعراهبا الكلمة 

 علمت 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.   )علم(: 

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )اتء التأنيث(: 
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   نفس
 اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.   ما

 قدَّمت 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.   )قدَّم(: 

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. )اتء التأنيث(: 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(. 

 من اإلعراب. مجلة }علمت نفس ما قدمت{ واقعة يف جواب الشرط )إذا( ال حمل هلا 
 .مجلة }قدمت ...{ صلة املوصول االمسي )ما( ال حمل هلا من اإلعراب

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

 أخرت 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.   )أخَّر(:

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )اتء التأنيث(: 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(. 

 ومجلة }أخرت ...{ معطوفة على مجلة }قدمت ...{ ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 ( 6ََي أَيُـَّها اإِلنَساُن َما َغرََّك ِبَربِ َك اْلَكِرمِي ) 
 إعراهبا الكلمة 

 حرف نداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َي

 أيُّها
 مبين على الضم يف حمل نصٍب. منادى  )أيُّ(: 
 حرف تنبيه مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.    )ها(: 

 بدل من )أي ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اإلنسانُ 
 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.  ما

 غرَّك

 :)  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.   )غرَّ
ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول   )كاف اخلطاب(: 

 به. 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. 

 بربك 

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

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

 صفة أوىل لـ )ربك( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة. الكرمي 
 مجلة }َي أيها...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. 

 مجلة }ما غرك ...{ واقعة يف جواب النداء )َي( ال حمل هلا من اإلعراب. 
 املبتدأ )ما(.مجلة }غرك بربك الكرمي{ يف حمل رفع خرب 

.)  وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }بربِ ك{ يتعلق ابلفعل )غر 
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 ( 7الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك ) 
 إعراهبا الكلمة 
 اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر صفة اثنية لـ )ربك(.   الذي 

 خلقك

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  )خلق(:
ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول   )كاف اخلطاب(: 

 به. 
 الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 مجلة }خلقك ...{ صلة املوصول االمسي )الذي( ال حمل هلا من اإلعراب. 

 فسوَّاك 

 ن اإلعراب. حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له م )الفاء(: 
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.  )سوَّى(:

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول   )كاف اخلطاب(: 
 به. 

 الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.
 ومجلة }سوَّاك ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 

 فـََعَدَلكَ 

 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  )الفاء(: 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  )عدل(: 

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول   )كاف اخلطاب(: 
 به. 

 الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.
 حمل هلا من اإلعراب. ومجلة }عدلك ...{ معطوفة على ما قبلها ال 
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 ( 8صورة ما شاء ركبك )   يف أي ِ 
 إعراهبا الكلمة 

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

الظاهرة، وهو   شرط جازم  اسم أي ِ  الكسرة  اجلر )يف( وعالمة جره  جمرور حبرف 
 مضاف. 

 )ركَّب(.شبه اجلملة من اجلار واجملرور }يف أي{ يتعلق ابلفعل 
 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  صورة

 .زائدة للتوكيد حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب ما

 شاء 
 ، يف حمل جزم فعل الشرط. فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر

 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. 
 )شاءها(. فعول به حمذوف تقديره وامل

 . اإلعراب مجلة }شاء ...{ استئنافية ال حمل هلا من 
 أو مجلة }شاء ...{ يف حمل جر صفة لـ )صورة(.

 ركَّبك 

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

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول   )كاف اخلطاب(: 
 به. 

 ومجلة }ركَّبك ...{ جواب الشرط غري مقرتنة ابلفاء ال حمل هلا من اإلعراب. 
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يِن )  بُوَن اِبلدِ   (  9َكًلَّ َبْل ُتَكذِ 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف للردع والزجر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. كًلَّ 
 حرف لإلضراب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. بلْ 

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

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

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

 مجلة }تكذبون ...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.  
 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }ابلدين{ يتعلق ابلفعل )تكذبون(.  
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 ( 10) َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنيَ َوِإنَّ 
 إعراهبا الكلمة 
 استئنافية أو حالية حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  الواو

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

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

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

 شبه اجلملة }عليكم{ يتعلق خبرب مقدَّم لـ )إنَّ( احملذوف.

 حَلافظني
 املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الًلم(: 

اسم )إن َ( املؤخر منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛  )حافظني(: 
 ألنه مجع مذكر سامل.

 بون(ومجلة }إنَّ عليكم حلافظني{ يف حمل نصب حاٍل من ضمري )تكذ ِ 
 أو اجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 ( 11ِكَراماً َكاتِِبنَي )
 إعراهبا الكلمة 
 صفة أوىل لـ )حافظني( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.   كراًما

صفة اثنية لـ )حافظني( منصوبة وعالمة نصبها الياء نيابة عن الفتحة؛ ألهنا  كاتبني 
 مجع مذكر سامل.

 
 

( 12يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن )   
 إعراهبا الكلمة 

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

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

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.   ما

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

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

 .)حافظني( مجلة }يعلمون ما تفعلون{ يف حمل نصب صفة لـ 
 أو حال من الضمري يف )كاتبني( والعامل فيها معىن التوكيد. 

 ومجلة }تفعلون{ صلة املوصول االمسي )ما( ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 ( 13ِإنَّ األَبـَْراَر َلِفي نَِعيٍم )
 إعراهبا الكلمة 

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

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.   األبرار 

 املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  )الًلم(:  لفي
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.    )يف(: 

 اسم جمرور حبرف اجلر )يف( وعالمة جره الكسرة الظاهرة. نعيم 
 مجلة }إنَّ األبراَر لفي نعيم{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. 

 شبه اجلملة من اجلار واجملرور }لفي نعيم{ يتعلق خبرب )إنَّ( احملذوف.  
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 (14َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم ) 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.   الواو

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

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.   الفجار 

 لفي
 املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  )الًلم(: 

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.    )يف(: 
 اسم جمرور حبرف اجلر )يف( وعالمة جره الكسرة الظاهرة. جحيم

 مجلة }إنَّ الفجار لفي جحيم{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.  
 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }يف جحيم{ يتعلق خبرب )إنَّ( احملذوف.  
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يِن )  ( 15َيْصَلْوََنَا يـَْوَم الدِ 
 إعراهبا الكلمة 

 يصلوَنا

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة؛ ألنه    )يصلون(:
 من األمثلة اخلمسة.  

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. )واو اجلماعة(: 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. )ها للغيبة(: 

 مجلة }يصلوَنا يوم الدين{ يف حمل نصب حاٍل.
  حمل جر صفة لـ )جحيم(.أو يف

 أو مجلة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. 

 يوم
  متعلق ابلفعل )يصلون(،   ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،

 وهو مضاف.
 و)يوم( ظرف يتعلق ابلفعل )يصلون(. 

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. الدين 
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َها ِبَغائِِبنَي )َوَما ُهْم   ( 16َعنـْ
 إعراهبا الكلمة 
 عاطفة أو حالية حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  الواو
 النافية احلجازية حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  ما
 ضمري ابرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع اسم )ما( احلجازية.  هم

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

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

 شبه اجلملة من اجلار واجملرور }عنها{ يتعلق ابخلرب )غائبني(. 

 بغائبني 
 حرف جر زائد للتوكيد مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  )الباء(: 

 خرب )ما( جمرور لفظًا منصوب حماًل.   )غائبني(: 
ومجلة }ما هم عنها بغائبني{ يف حمل نصب حال من الواو يف )يصلوَنا( إذا اعتربان الواو 

 اعتربان الواو عاطفة. أو اجلملة معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب إذا ، حالية
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يِن )   ( 17َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِ 
 إعراهبا الكلمة 

 َوَما
 

 حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الواو(: 
 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. )ما(:

 أدراك 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر. )أدرى(:
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. 

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول   )كاف اخلطاب(: 
 به أول. 

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.  ما
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.مرفوع الثان خرب املبتدأ )ما(  يومُ 

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  الدين 
 .مجلة }ما أدراك ...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

 .األول ومجلة }أدراك ما يوم الدين{ يف حمل رفع خرب املبتدأ )ما(
 مفعول )أدراك( الثاين.  ومجلة }ما يوم الدين{ سدَّت مسدَّ 
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يِن )   ( 18ُثَّ َما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِ 
 إعراهبا الكلمة 

 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.   ُث
 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.  ما

 أدراك 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر. )أدرى(:
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.  

نصٍب مفعول   حمل  ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف  )كاف اخلطاب(: 
 به أول. 

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.   ما
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.مرفوع الثان خرب املبتدأ )ما(  يومُ 

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. الدين 
 مجلة }ما أدراك ما يوم الدين{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 

 ومجلة }أدراك ما يوم الدين{ يف حمل رفع خرب املبتدأ )ما(.  
 املفعول به الثاين للفعل )أدرى(. ومجلة }ما يوم الدين{ سدَّت مسدَّ 
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 ( 19يـَْوَم ال مَتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيئاً َواأَلْمُر يـَْوَمِئٍذ ّلِِلَِّ ) 
 إعراهبا الكلمة 

الفتحة ،  تقديره )اذكر( يومَ مفعول به لفعل حمذوف   يوم منصوب وعالمة نصبه 
 الظاهرة، وهو مضاف.   

 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.      ال
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.    متلك
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.    نفسٌ 

 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   )الًلم(:  لنفس 
 اسم جمرور حبرف اجلر )الالم( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  )نفس(: 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. شيًئا 
 مجلة }ال متلك نفس لنفس شيًئا{ يف حمل جر مضاف إليه. 

 لفعل )متلك(.وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }لنفٍس{ يتعلق اب

 استئنافية أو حالية حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  )الواو(:  واألمر 
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   )األمر(: 

 يومئذٍ 
 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.   )يوَم(: 

 وهو متعلق مبحذوف خرب املبتدأ )األمر(.
 اسم مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني يف حمل جٍر مضاف إليه   )إٍذ(: 

 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   )الًلم(:  هلل
 اسم اجلالل جمرور على التعظيم وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  )هللا(: 

 . وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }هلل{ يتعلق مبحذوف خرب
 . إن كانت الواو استئنافية ومجلة }األمر يومئذ هلل{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

 . إن كانت الواو حالية اجلملة يف حمل نصب حال من فاعل )متلك( والرابط مقدَّرأو 
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 فائدة حنوية من سورة االنفطار 20
 الفائدة األوىل: إعراب )إذا(. 

: اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية، متعلق إذا الشرطية 
 جبوابه، مضاف، واجلملة بعده تكون يف حمل جر مضاف إليه.  

 .انفطرْت{ السماءُ }إذا  : املثال

 
 

 الفائدة الثانية: إعراب االسم املرفوع بعد )إذا( الشرطية. 
فاعاًل أو انئب فاعل لفعل حمذوف وجواًب ي فسره ما إذا جاء بعد )إذا( اسم مرفوع فإنَّه يكون  

 بعده.
 انفطرت{.  السماءُ }إذا يف قوله: { السماءُ : }الفاعل  مثال 

 بعد االسم املرفوع.   : جميء الفعل مبنًيا للمعلومالسبب
 {. ُفجِ َرتْ  اْلِبَحارُ َوِإَذا }يف قوله: { البحار: }الفاعل انئب مثال 

 بعد االسم املرفوع.  ملا مل ي سمَّ فاعله : جميء الفعل مبنًيا السبب
 

 
 

 الفائدة الثالثة: أنواع )الواو احلرفية( يف القرآن الكرمي. 
وقد وردت مجيعها يف القرآن الكرمي ما عدا    تسعة أنواع، على  يف اللغة العربية  أتيت الواو احلرفية   

 ،)  مجعناهايف هذا اجلدول.وقد )واو ر بَّ
 الواو احلرفية

 االعرتاضية  القسم واو ر بَّ  مجع إشباع معية  حالية  استئنافية  عاطفة 
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 }إذا السماُء انفطرت{الفائدة الرابعة: عدد كلمات قوله: 
 ، مفصلة يف هذا اجلدول. سبع كلماتعدد الكلمات  

 هي ت انفطر  السماءُ  ت انفطر  إذا 
1 2 3 4 5 6 7 

 اسم  حرف   فعل  اسم  حرف  فعل  اسم 
 

 الفائدة اخلامسة: أنواع )إذا( بني االمسية واحلرفية.
فتكون امسًا إذا مل تدل على املفاجأة، وتكون حرفًا إذا )تشرتك بني االسم واحلرف(،  :  (إذا) 

 دلت على الظرفية. 
 حرف اسم

 إذا دلت على املفاجأة إذا دلت على الظرفية 
أن تكون )إذا( اسم شرط غري جازم يف  -1

الظرفية،  على  نصب  ذلك    حمل  ويقتضي 
وجود فعل شرط وجواب شرط، وضابط هذا 

 النوع أن أييت يف بداية اجلملِة. 
  ﴾ ...  إذا الشمُس ُكوِ رْت... علمت نفس﴿
زلزاهلا﴿  - األرض  زلزلت  يومئٍذ    ...  إذا 

 ﴾حتدث أخبارها
أن تكون )إذا( امسًا يف حمل نصب على    -2

ويقتضى ذلك وجود فعل بعدها، وال الظرفية،  
 تكون يف بداية اجلملِة. 

 .﴾ومن شر حاسد إذا حسدَ ﴿

 يكفيك ضابط من هذه الضوابط: 
1-  ﴿ ضمري  بعدها  جاء  هم إذا  فإذا 

 .﴾مبلسون
إذا مل أيِت بعدها فعٌل اجتماع شرطني:    -2

بداية   يف  ترد  بعدها  ومل  سيأيت  ووقتها  مجلٍة، 
   مجلة امسية.

 ( جاء بعدها ضمري فهي حرفية. إذاوكل ) –( جاء بعدها فعل فهي امسية إذاكل )قاعدة: 
 فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلكِ من سورة العنكبوت يف قوله: ﴿  )إذا( االمسية واحلرفية يف آية  تواجتمع

يَن فـََلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلرَبِ  ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ َدَعْوا اّلِلََّ ُُمِْلِصنَي َلُه   . ﴾الدِ 
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 الفائدة السادسة: الفعل املاضي.  
:  مثل   )واو مجاعة(،فإذا اتصل بـ  ؛  الفعل املاضي ي بىن دائًما على الفتح ما مل يتصل بـ )وتننا(

 . السكون ب يَن على)تننا(  . وإذا اتصلت بـالضم)كتب وا( ب ين على 
 كل فعل ماٍض فإنه يُبىن على الفتح ما مل يتصل بـ )وتننا(. 

 السكون  الضم  الفتح 
 ان ن ت إذا اتصل بـ )واو اجلماعة(. . إذا مل يتصل بـ )وتننا(

 َكتبَ 
على   مبين  ماٍض  فعل 

 الفتح الظاهر.

 رمَسُوا
فعل ماٍض مبين على الضم 

ب التصاله  )الظاهر  واو  ـ 
 . (اجلماعة 

 رمْستُ 
فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب
)اتء 

 الضمري(. 

 نَ رمسْ 
فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

نون  )
 (. النسوة

 انَ رمسْ 
فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

ان  )
 (. الفاعلني
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 تطبيق على سباعية الفعل املاضي من سورة النبأ 
 الرحيم(  الرمحن هللا )بسم

( مث َّ 4( َكالَّ َسيَـع َلم وَن )3( الَِّذي ه م  ِفيِه ُم  َتِلف وَن )2َعن  النـََّبِإ ال َعِظيِم )    ( 1َعمَّ يـََتَساَءل وَن )}
َسيَـع َلم وَن ) )5َكالَّ  ِمَهاداً  اأَلر َض  ََن َعل   أملَ    )6( أَو اَتداً  َِباَل  َواجل  َناك م  (  7(  )  َوَخَلق   ا َوَجَعل نَ (  8أَز َواجاً 

َنا(  11النـََّهاَر َمَعاشاً )  َوَجَعل َنا(  10اللَّي َل لَِباساً )  َوَجَعل َنا(  9نـَو َمك م  س َبااتً ) فـَو َقك م  َسب عاً ِشَداداً   َوبـَنَـيـ 
)  َوَجَعل َنا(  12) َوهَّاجاً  )  َوأَنزَل َنا(  13ِسرَاجاً  َثجَّاجاً  َماًء  ال م ع ِصرَاِت  َحب اً 14ِمن   ِبِه  رَِج  لِن خ  َونـََبااتً   ( 
(  18( يـَو َم ي نَفخ  يف الص وِر فـََتأ ت وَن أَفـ َواجاً )17( ِإنَّ يـَو َم ال َفص ِل َكاَن ِميَقااتً )16( َوَجنَّاٍت أَل َفافاً )15)

)  َفَكاَنت  السََّماء     َوف ِتَحت   َِبال     َوس ريِ َت  (  19أَبـ َواابً  )  َفَكاَنت  اجل  ِمر َصاداً   اَنت  كَ ( ِإنَّ َجَهنََّم  20َسرَاابً 
َقاابً )22( لِل طَّاِغنَي َمآابً )21) يماً 24( ال َيذ وق وَن ِفيَها بـَر داً َوال َشرَاابً )23( البِِثنَي ِفيَها َأح  ( ِإالَّ محَِ

( وَك لَّ 28ذَّاابً )ِِباَيتَِنا كِ   وََكذَّب وا(  27ال يـَر ج وَن ِحَساابً )  َكان وا( ِإهنَّ م   26( َجزَاًء ِوفَاقاً )25َوَغسَّاقاً )
ٍء   َناه  َشي  َصيـ  ( َحَداِئَق َوأَع َناابً 31( ِإنَّ لِل م تَِّقنَي َمَفازاً )30( َفذ وق وا فـََلن  نَزِيدَك م  ِإالَّ َعَذاابً )29ِكَتاابً )  َأح 

َمع وَن ِفيَها َلغ واً َوال  34( وََكأ ساً ِدَهاقاً )33( وََكَواِعَب أَتـ رَاابً )32) ( َجزَاًء ِمن  َربِ َك 35ِكذَّاابً )( ال َيس 
نَـه َما الرَّمح َِن ال ََي ِلك وَن ِمن ه  ِخطَاابً ) ( َربِ  السََّمَواتِ 36َعطَاًء ِحَساابً ) ( يـَو َم يـَق وم   37َواأَلر ِض َوَما بـَيـ 

ق  َفَمن    (38َصَواابً )  قَالَ وَ َله  الرَّمح َن     أَِذنَ الر وح  َوال َمالِئَكة  َصف اً ال يـََتَكلَّم وَن ِإالَّ َمن     َشاء َذِلَك ال يَـو م  احلَ 
َتيِن    َقدََّمت  َعَذااًب َقرِيًبا يـَو َم يَنظ ر  ال َمر ء  َما   أَنَذر اَنك م  ( ِإانَّ  39ِإىَل َربِ ِه َمآاًب )  اَّتََّذَ  َيَداه  َويـَق ول  ال َكاِفر  اَي لَيـ 

 {(40تـ رَااًب )   ك نت  
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 االستخراج مع التصنيف
 السكون  الضم  الفتح 

 ان ن ت إذا اتصل بواو اجلماعة.  إذا مل يتصل بـ )وتننا( 
 َوف ِتَحت  

 َوس ريِ َت   - َفَكاَنت  

 أَِذنَ  - َوقَالَ 

 اَّتََّذَ  - َشاء

 َقدََّمت  

 َكان وا 

 وََكذَّب وا 

 

َناك م    ك نت    َوَخَلق 
 َوَجَعل َنا 
َنا   َوبـَنَـيـ 
 َوأَنزَل َنا 

َناه   َصيـ   َأح 
 أَنَذر اَنك م  

فعل ماٍض مبين على 
 الفتح الظاهر.

فعل ماٍض مبين على 
ـ الضم الظاهر التصاله ب

 . (واو اجلماعة)

فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

اتء )
 . (الضمري

ماٍض  فعل 
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

نون  )
 (. النسوة

فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

ان  )
 (.للتعظيم
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 سباعية الفعل املاضي
 السكون  الضم  الفتح 

 كتب وا  رأى كتبَ 
 رأَوا

 ان ن ت )رأى وا( 

َ  كتب ت        كتب نا  كتب 
 

 
 

 الفائدة السابعة: الفاعل احلقيقي والفاعل اجملازي.  
مفعواًل به يف الداللة واملعىن، وهذا ما يف نفس الوقِت  قد يكون الفاعل حنواًي ولكنه قد يكون  

ألنه هو الذي قام    فاعل حقيقي(  حممد)(؛ فإنَّ كلمة  جاء حممدٌ فإذا قلنا: ).  ابلفاعل اجملازين سميه  
 ابجمليء. 

ألن الزجاج مل يقم ابلفعل ،  فاعل جمازي (  الزجاج )(؛ فإنَّ كلمة  انكسر الزجاجُ أمَّا إذا قلنا: )
ا وقع عليه فعل الفاعل، فهناك أحٌد قام بكسر الزجاج، ابلرغم من أنَّه فاعل حنواًي، إال أنه ليس وإّنَّ 

 بفاعل يف الداللة واملعىن. 
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 األمساء.  بناءالفائدة الثامنة: أسباب  
يعمل عمل أن    –املعىن    –: )الوضع  قد يُبىن االسم لشبهه احلرف يف شيء من أربعِة أشياء

 هذه األسباب:  االفتقار إىل ما يوضح معناه(. واجلدول التايل يوضح  –الفعل بال أتثر بعامل قبله 

 املعنوي  الوضع 
يعمل عمل الفعل بًل  

 بعامل قبلهأتثر 
االفتقار إىل ما يوضح 

 معناه 
االسم املبين  أنَّ  أي

يشبه احلرف يف عدد 
 احلروف. 

االسم املبين  أنَّ  أي
 يشبه احلرف يف معناه. 

أنَّ االسم املبين  أي
يشبه احلرف يف كونه 
يعمل عمل الفعل بال 

 أتثر بعامله قبله. 

االسم املبين أنَّ أي 
يشبه احلرف يف أنَّه  

يفتقر إىل مجلة لتوضح  
 معناه. 

وان  مثل:   الضمري،  اتء 
قولنا:  يف  الفاعلني 

 )جئنا(.

 . أمساء االستفهاممثل: 
نصر  )مىت  كقولنا: 

 هللا(؟ 
اهلمزة يف  فإهنا أشبهت  

 معىن االستفهام.
معىن  االسم  محل  فإذا 
يشبه  فإنَّه  االستفهام 
اهلمزة يف معناه فلذلك  

 . ي بىن

األفعالمثل:   (، )أمساء 
كقوله تعاىل: }هيهات  

 هيهات ملا توعدون{.
كلمة  أشبهت  فلمَّا 

يف  )هيهات(   احلرف 
الفعل  عمل  تعمل  أهنا 
بعدها،  ما  على  فتؤثر 

قبلها   وال مبا  تتأثر 
هذه   ؛كاحلروف فإن 

 ب نيت.قد الكلمة 

 األمساء املوصولة. مثل: 
( الذي كقولنا:  جاء 

 (يدرس  النحوَ 
يفتقر ف املوصول  االسم 

 إىل مجلة صلة املوصول. 
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 }َي أيُّها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي{. الفائدة التاسعة: يف عدد كلمات اآلية القرآنية  
 كلمة، وتفصيل ذلك يف اجلدول التايل.  12الكلمات = عدد 

 ك غرَّ  ما اإلنسان  ها أيُّ  َي
 اسم  فعل  اسم  اسم  حرف   اسم  حرف  

   الكرمي  ك رب ب  هو
   اسم  اسم  اسم  حرف   اسم 

 

 
 

}َي أيُّها اإلنسان ما غرك  الفائدة العاشرة: تدريب على أنواع اجلمل من خًلل قوله:  
 بربك الكرمي{.

 كما هو م وضح يف اجلدول التايل: يف هذه اآلية ثالث مجل  
 }غرَّك بربك الكرمي{  }ما غرك بربك الكرمي{  }َي أيها اإلنسان ...{ 

مجلة استئنافية ال حمل هلا من 
 اإلعراب.

مجلة واقعة يف جواب النداء 
 ال حمل هلا من اإلعراب.

مجلة يف حمل رفع خرب املبتدأ  
 )ما(.
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 وإعراب ما بعد )َي أيُّها ...(. الفائدة احلادية عشرة: معىن اجلامد واملشتق من األمساء، 
 .الرجل(  -اإلنسان  –)الناس : مثل، ال نستطيع أن أنيت بفعل منه الذي : اجلامد
 . غفور ...( –مكتوب  –)كاتب مثل: ، أن أنيت بفعل منه نستطيع: الذي املشتق

 بعد )اي أي ها( فإنه يعرب بداًل.   اجلامدفإذا جاء االسم 
 وإذا جاء االسم املشتق بعد )اي أي ها( فإنه يعرب صفة. 

 

 
 

َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن  }}ورأيت الناس{ من قوله:    :الفائدة الثانية عشرة: إعراب
    .{اّلِلَِّ َأفْـَواجاً 

 إعراهبا الكلمة 

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

 فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ )اتء الضمري(.  : (رأى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل.  )التاء(: 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. الناس 
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 الفائدة الثالثة عشرة: ضمائر الرفع املتصلة 
 تن واي ان 

 ان ي ا و ن ت
 للفاعلني  املخاطبة  االثنني  اجلماعة النسوة الضمري
 تَ َت = كتب 
 أنتَ 

 ا كتب ا وْ كتبُـ  كتْبَ 

ال توجد ايء 
ُماطبة يف 

الدنيا تتصل  
ابلفعل 
 املاضي.  

 نا كتبْ 

 تِ ِت = كتب 
 أنتِ 

 ت  ت  = كتب 
 أان

ت م   مت   = كتب
 أنتم 
ا = كت    ابت مَت 
 أنتما 

َّ  ت نَّ = كتب   ُت 
 أنُتَّ 

 ...ضمري ابرز متصل مبين ... يف حمل رفع 
 اسم فعل انقص انئب فاعل  فاعل 

إذا كان الفعل مبنًيا ملا مل ي سمَّ  إذا كان الفعل مبنًيا للمعلوم 
 إذا كان الفعل انقًصا  فاعله 

 كن تَ  ر مِس تَ  رمس تَ 
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 الفائدة الرابعة عشرة: كاف اخلطاب )االمسية(
 

إذا اتصلت بفعل 
فتكون يف حمل 
 نصب مفعول به

إذا اتصلت ابسم 
تكون يف حمل جر  

 مضاف إليه 

إذا اتصلت حبرف  
جر تكون يف حمل 
جر اسم جمرور 
 حبرف اجلر )كذا(

إذا اتصلت حبرف  
انسخ تكون يف حمل 

نصب اسم هذا 
 احلرف الناسخ

 إنَّكَ  من كَ  كتاب كَ  خلَقكَ 
اخلطاب(:   )كاف 

متصل  ابرز  ضمري 
نصب   حمل  يف  مبين 

 مفعول به.

اخلطاب(:   )كاف 
متصل   ابرز  ضمري 
جر   حمل  يف  مبين 

 مضاف إليه.

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

 .)  )ِمن 

اخلطاب(:   )كاف 
متصل  ابرز  ضمري 
نصب  حمل  يف  مبين 

 اسم )إنَّ(. 
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 عشرة: كاف اخلطاب )احلرفية(الفائدة اخلامسة 
 

 )  إذا اتصلت بـ )إَيَّ
إذا اتصلت بـاسم  

 إشارة
إذا اتصلت ابسم 

 فعل

إذا اتصلت بـ )اتء  
اخلطاب( اليت عليها  

 فتح
كَ   أرأيَتكم  -أرأيَتك  عليكم أنفسَكم ذلك )ذا ِل َك( إَيَّ

  :) ابرز )إَيَّ ضمري 
على  مبين  منفصل 
حمل  يف  السكون 

)يف  نصب مفعول به  
 الغالِب(. 

اخلطاب(:   )كاف 
على  مبين  حرف 
من   له  حمل  ال  الفتح 

 اإلعراب.

اخلطاب( يف    )كاف 
مبين)ذلك( حرف   : 

على الفتح ال حمل له 
 من اإلعراب.

 –تلك    –)ذلك  
 – هنالك    –هناك  

 ذانك(.  –ذاك 

خطاب  كاف  كل 
يف  )على(  بـ  اتصلت 
كلِ ه   الكرمي  القرآن 

ضمريًا يف حمل تكون  
جر اسم جمرور حبرف  

)على(  يف   اجلر  إالَّ 
فقط يف   موضع واحد
تعاىل:   أيها قوله  }َي 

آمنوا     عليكم الذين 
الزموا    أي:   أنفسكم{

فتكون ؛  أنفسكم
كاف اخلطاب جلمع 

: حرف  الذكور )كم( 
مبين على السكون ال 

 ن اإلعراب.حمل له م

اخلطاب( يف   )كاف 
حرف مبين   : )أرأيَتك(

له  حمل  ال   ... على 
 من اإلعراب.
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 الفائدة السادسة عشرة: صور كاف اخلطاب
 ُكنَّ  اُكمَ  ُكمْ  كِ  كَ 

 رمسك نَّ  ا مَ رمسك   م  رمسك   رمسكِ  رمسكَ 
 

 
 

 جوازًا – الفائدة السابعة عشرة: الفاعل الضمري املسترت وجواًب 
  ، )كتَب هو( :  واملعىن)حممٌد كتَب الدرس(،  :  مثلأي الذي ال نراه أبعيننا،    الضمري املسترت:   -1

 . (هو)فالفاعل للفعل )كتب( ضمري مسترت جوازًا تقديره 
 و)ضمري مسترت جوازًا(.ينقسم الضمري املسترت إىل )ضمري مسترت وجواًب(،  -2
أي الذي ال جيوز استبداله ابسم ظاهر معرٍب، فال جيوز استبدال   معىن الضمري املسترت وجواًب:  -3

:  فًل جيوز أن نقول مثًًل الضمري )حنن( املسترت يف هذه اجلملة: )نكتب  الدرس(، ابسم ظاهر معرب،  
 )نكتب الناس الدرَس( ×.

أي الذي جيوز استبداله ابسم ظاهر معرب، فمثاًل الضمري املسترت    معىن الضمري املسترت جوازًا:   -4
ظاهر،   ابسم  استبداله  جيوز  الدرس(،  )حممٌد كتَب  السابقة  اجلملة  يف  حممٌد    :فنقول)هو(  )كتَب 

 .√الدرَس(
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 خذها مين قاعدة:  
)نكتب  الدرس(  :  مثل؛ فإنَّه يكون مسترتًا وجواًب بال استثناء،  (نون )كل  ضمري استرت وكان فيه    -1

والفاعل للفعل )نكتب(  :  لذلك نقول، فالضمري املسترت هنا )حنن( وفيه نون،  (نكتب حنن الدرس)أي:  
 .(حنن)ضمري مسترت وجواًب تقديره 

فيه    -2 استرت وكان  فإنَّه يكون مسترت جوازًا،  (هاء)كل  ضمري  الدرس(،  )حممٌد  :  مثل؛   : أيكتَب 
والفاعل للفعل )كتب( ضمري  :  نقول  لذلك)كتَب هو الدرس(، فالضمري املسترت هنا )هو( وفيه هاء،  

 . (هو)مسترت جوازًا تقديره 
فاعل فعل  :  ثًلثة استثناءات يف  وهذا الكالم السابق عن الضمائر املسترتة جوازًا يكون دائًما إالَّ   -3

عدا وخال وحاشا(. )فاعل    –عندما يكون هلما َتييز منصوب    (نِعَم وبئس )فاعل    –التعجب )ما أفعله(  
 فإنَّ الضمري مع هذه االستثناءات يكون فيه )هاء( كما سيأيت وابلرغِم من ذلك يسترت وجواًب.  

 وهذا اجلدول فيه تلخيص للكالم السابق:  -4
 

 ا الضمري املسترت وجواًب وجوازً 
 

 ه ن
 استثناءات 3جوازًا إالَّ يف  وجوابً 

 حممٌد كتَب الدرسَ : (هوَ ) أكتب  الدرسَ : (أان)
 هند  كتَبت  درًسا : (يَ هِ ) نكتب  الدرسَ  : (حننُ )
  اكتب الدرسَ  : (أنتَ )
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 االستثناءات من قاعدة )اهلاء( السابقة 
هي( فإنَّه يسترت جوازًا    –)هو  مثل:    (هاء)ذكران يف حديثنا السابق أن الضمري املسترت إذا كان فيه  

   االستثناءات: أحوال، وهذا اجلدول التايل فيه بياٌن واضح هلذه  3 يف إالَّ 
 أفعال االستثناء يف أسلوب املدح والذَّم يف صيغة التعجب

 حاشا  -خال   –عدا  َتييزٌ إذا وقع بعد فعله  ما أفعله  
 ما أمجَل السماَء  

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

: فعل ماٍض مبين على (أمجل)
 الفتح الظاهر.

وجواًب   ضمري مسترتوالفاعل   
)هو(   على تقديره  يعود 

 )أمجل(.  
به (السماء) مفعول   :

منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
}أمجل الظاهرة.   ومجلة 

خرب   السماء{ رفع  حمل  يف 
 للمبتدأ )ما(. 

 بئس رجًًل املذنبُ 
: فعل ماٍض مبين على (بئس)

 الفتح الظاهر.  
وجواًب   ضمري مسترتوالفاعل  

 .  ( هو)تقديره 
منصوب (رجًًل ) َتييز   :

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  
  واجلملة الفعلية )بئس رجًًل( 

ملبتدأ املؤخر  ايف حمل رفع خرب  
 )املذنب(.  

: مبتدأ مؤخر مرفوع  (املذنب)
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  

 قرأُت الكتاب عدا صفحةً 
( ماٍض (قرأ)قرأت(:  فعل   :

ـ مبين على السكون التصاله ب
 .  ( الضمرياتء )
متصل (التاء) ابرز  ضمري   :

رفع  الضم يف حمل  على  مبين 
: مفعول به (الكتاب)فاعل.  

منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
ماٍض (عدا)الظاهرة.   فعل   :

املقدَّ  الفتح  على  على مبين  ر 
 األلف للتعذر.  

وجواًب   ضمري مسترتوالفاعل  
يعود على املفهوم من السياق 

املسترت    قبله. الضمري  كأن 
 .(هوتقديره )

: مفعول به منصوب (صفحة)
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
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كل ضمري استرت  ، وبال استثناءوجواًب،  ، فإنَّه يسترت(نون)كل ضمري استرت فيه خًلصة األمر:  -5
   وقد يسترت وجواًب يف ثًلثة أحوال: وهو األصل، جوازًا، ، فإنَّه يسترت (هاء)فيه 

 يف فاعل فعل التعجب )ما أفعله( = )ما أمجَل السماَء!(.  -
(. –يف فاعل )بئس  -  نعم( إذا وقع بعدمها َتييز = )نعَم رجاًل الطيب 
 . حاشا( = )قرأت الكتاب عدا صفحًة( –خال   –يف فاعل )عدا  -
 

 
 

 

 حالًة، كالتايل:  11ومن ابب التفصيل فالضمري يسترت وجواًب يف   -6
 الضمري املسترت الفعل  املثال  احلالة  م

ب 1 مبدوء  مضارع  فعل  ـ يف كل 
 (. نون)

َوحَن ن  ن َسبِ ح  }
ِدَك َونـ َقدِ س   حِبَم 

 {َلكَ 
 حنن   نسبح 

 ـ يف كل فعل مضارع مبدوء ب 2
 أان أنصح {َوأَنَصح  َلك م  } (.املتكلممهزة )

 ـ يف كل فعل مضارع مبدوء ب 3
 (.اتء للمخاطب)

م  ملَ  تـ ن ِذر ه م  }أَ 
 أنتَ  تنذر  { ال يـ ؤ ِمن ونَ 

أمر خاٍل من أي  4 يف كل فعل 
 .ضمري متصل خاص ابلرفع 

 أَن تَ اس ك ن  }
َنَّةَ   أنتَ  اسكن {َوَزو ج َك اجل 

5 
 لفعل التعجب أن يكون فاعاًل 

يف صيغة التعجب )ما املاضي  
 . أفعله(

 هو أمجلَ  ما أمجَل السماءَ 
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الذَّ  6 أسلوب  بعد يف  وقع  إذا  م 
 .فعله َتييز

بئس رجاًل 
 هو بئسَ  املذنب  

يف أسلوب املدح إذا وقع بعد  7
 هو نعمَ  نعم رجاًل األمني   فعله َتييز 

8 
أن يكون فاعاًل لألفعال املاضية 

االستثناءاليت     – )خال  :تفيد 
 . حاشا( –عدا 

قرأت  الكتاب 
 1هو عدا عدا صفحةً 

 أنتَ  اسكتأي:  صه   يف اسم فعل األمر  9
 أان أتضجرأي:  أ فٍ  يف اسم الفعل املضارع   10

فاعل للمصدر النائب عن فعله  11
 أنتَ  قم أنتأي:  قياًما للزائر  األمر 

 

 
  

  

 

 .(بعضهم)، أي: (خال هو)يعود على بعض مفهوم من الكالم السابق، أي:  1
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 .الًلم املزحلقةالفائدة الثامنة عشرة: 

 )إنَّ حممًدا َلمجتهٌد(.  :مثلوهي الالم اليت تقع يف املتأخر من )إنَّ(.  
 

 
 . : تعليق أشباه اجلملالتاسعة عشرة الفائدة

 فإنه يتعلق خبرب )إنَّ( احملذوف.  ؛إذا ارتبط شبه اجلملة ابسم )إنَّ(
 

 .ما أدراك ما ...{و : إعراب الرتكيب }العشرون الفائدة
 كالتايل:موضًعا،    12وقد ورد هذا الرتكيب يف القرآن الكرمي يف  وقد ورد هذا الرتكيب يف  

َاقَّة   -  . َوَما أَد رَاَك َما احل 
 .َوَما أَد رَاَك َما َسَقر   -
 .َوَما أَد رَاَك َما يـَو م  ال َفص لِ  -
ينِ  -  .َوَما أَد رَاَك َما يـَو م  الدِ 
 .َوَما أَد رَاَك َما ِسجِ نيٌ  -
 .َوَما أَد رَاَك َما ِعلِ ي ونَ  -
 .َوَما أَد رَاَك َما الطَّارِق   -
 .َوَما أَد رَاَك َما ال َعَقَبة   -
رِ  - َلة  ال َقد   .َوَما أَد رَاَك َما لَيـ 
 .َوَما أَد رَاَك َما ال َقارَِعة   -
 .َوَما أَد رَاَك َما ِهَيه   -
 . َوَما أَد رَاَك َما احل  َطَمة   -
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 اإلعرايب هلذا الرتكيب }وما أدراك ما ...{الثابت 
 اسم مرفوع ما أدراك  ما الواو

اسم  استئنافية 
 أدرى استفهام 

الضمري 
املسترت 
 )هو( 

كاف 
 اخلطاب

اسم 
 استفهام 

  –سقر  –احلاقة 
 –سجني  –يوم 

الطارق  –عليون 
ليلة  –العقبة  –
هَي  –القارعة  –

 احلطمة -

حرف  
استئناف  
مبين على  
الفتح ال 
حمل له 

من 
 اإلعراب.

مبين  
على 

السكون  
يف حمل 

رفع 
 مبتدأ.

فعل 
ماٍض 

مبين على  
الفتح 
املقدَّر 
على 

األلف 
 للتعذر. 

والفاعل  
ضمري 
مسترت  
جوازًا  
تقديره  
 )هو(. 

ضمري ابرز 
متصل  

مبين على  
الفتح يف 

حمل نصب  
مفعول به 

 أول. 

مبين على  
السكون  
يف حمل 

رفع 
 مبتدأ.

املبتدأ )ما( خرب 
مرفوع وعالمة 
رفعه الضمة  

 الظاهرة.

 مجلة }ما أدراك ما ...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. 
 ومجلة }أدراك ما ...{ يف حمل رفع خرب املبتدأ )ما( األوىل. 
 ومجلة }ما ...{ سدَّ مسد  املفعول الثاين للفعل )أدرى(.
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 اخلامتة
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 اخلامتة
علمية،    ستة جمالساحلمد هلل رب العاملني، الذي رزقنا شرح هذا الكتاب ويسر لنا تدريسه يف  

 وضح بعض املسائل املتعلقة إبعراب سورة االنفطار.  وقد اجتهدت  يف هذا الكتاب أ
الكتاب فما كان من توفيق فمن هللا، وما كان من زلل أو نسيان فمين، وأسأل هللا أن ينفع هبذا  

 وأن ي كتب له القبول واالنتشار. 
 م(، ابلقاهرة. 2022يونيه  26كتابة الطبعة الثانية يوم السبت )وقد مت االنتهاء من  

 
 كتبه 

 حممد عبد الشايف مكاوي 
 مصر –القاهرة 

 واتس آب
00201274873065 
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 حمتوى الكتاب
 الصفحة  املوضوع 
 6 مقدمة

 9 شائعة أسئلة 
 11 التمهيد 

 املبحث األول
 اإلعراب املفصل لسورة االنفطار

13 

 14 أواًل: سورة االنفطار 
 15 اثنًيا: إعراب السورة  

 املبحث الثاين
 عشرون فائدة حنوية من سورة االنفطار

35 

 36 الفائدة األوىل: إعراب )إذا(. 
 36 الشرطية. الفائدة الثانية: إعراب االسم املرفوع بعد )إذا( 

 36 الفائدة الثالثة: أنواع )الواو احلرفية( يف القرآن الكرمي. 
 37 .الفائدة الرابعة: عدد كلمات قوله: }إذا السماء  انفطرت{

 37 الفائدة اخلامسة: أنواع )إذا( بني االمسية واحلرفية. 
 38 الفائدة السادسة: الفعل املاضي. 

 39 .املاضي من سورة النبأتطبيق على سباعية الفعل 
 41 الفائدة السابعة: الفاعل احلقيقي والفاعل اجملازي. 

 42 الفائدة الثامنة: أسباب بناء األمساء. 
الفائدة التاسعة: يف عدد كلمات اآلية القرآنية }اي أي ها اإلنسان ما غرك بربك 

 43 الكرمي{. 
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خالل قوله: }اي أي ها اإلنسان الفائدة العاشرة: تدريب على أنواع اجلمل من 
 43 ما غرك بربك الكرمي{. 

الفائدة احلادية عشرة: معىن اجلامد واملشتق من األمساء، وإعراب ما بعد )اي 
 44 أي ها ...(. 

َورَأَي َت النَّاَس  الفائدة الثانية عشرة: إعراب: }ورأيت الناس{ من قوله: }
خ ل وَن يف ِديِن اّلِلَِّ   44 {.   أَفـ َواجاً َيد 

 45 . الفائدة الثالثة عشرة: ضمائر الرفع املتصلة 
 46 . الفائدة الرابعة عشرة: كاف اخلطاب )االمسية(

 47 . الفائدة اخلامسة عشرة: كاف اخلطاب )احلرفية( 
 48 .الفائدة السادسة عشرة: صور كاف اخلطاب

 48 . جوازًا –الفائدة السابعة عشرة: الفاعل الضمري املسترت وجواًب 
 53 الفائدة الثامنة عشرة: الالم املزحلقة. 

 53 الفائدة التاسعة عشرة: تعليق أشباه اجلمل.
 53 الفائدة العشرون: إعراب الرتكيب }ما أدراك ما ...{.

 56 اخلامتة 
 57 حمتوى الكتاب

 
 


