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 كلمة التمهيد
علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على احلمد هلل الذي أنعم 

أشرف األنام سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو ومصابح األمة يف الظلم، أشهد أن 
ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن زلمد عبده ورسولو. وبعد،  فأنا أشكر 

ىت دتكنت من إهناء  اهلل جزيل الشكر الذي أدامٍت الصحة واذلداية وادلغفرة والفهم ح
األفعال اخلمسة و األمساء اخلمسة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة ادلوضوع "

على درجة سرجانا الًتبية كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصول   " سورة البقرة
بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين 

 مكاسر. اإلسالمية احلكومية
لقد واجهت الباحثة مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل 
وخدمة سلتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه 
الرسالة باجلودة. ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء 

 ادلساعدين وادلشرفُت وادلشجعُت منهم:
" واألم أمَت حاجي باريالكرمُت العزيزين احملبوبُت، األب "فضيلة ولدي  .2

قد ربيان تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن  ٌت" اللذيجوليحة"
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الرشد وساعدين بقدر طاقتهما على إدتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف 
 عمرمها وأن يرزق ذلما الصحة والعافية ويهدمها صراطا سويا.

هبا.د.مدير جامعة عالء  محدان جوحنيس، م.أ.،احلاج فضيلة األستاذ  .1
الدكتور احلاج الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو األستاذ 

م.ىوم.  وحي الدين، م.أغ. كنائب ادلدير األول، والدكتوراحلاجمردان،
م.أغ. كنائب  دار السالم، كنائب ادلدير الثاين، واألستاذالدكتوراحلاج

م.أغ.كنائب ادلدير  كمال الدين أبو ناوس،  مدير الثالث،والدكتوراحلاج
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين  رابع،ال

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
م.فد.إ. عميد كلية الًتبية أندي مرجوين، س.أع.، فضيلة الدكتوراحلاج .0

م.أغ. نائب صابر عمر، وشؤون التدريس ونوابو فضيلة الدكتور زلمد
م.أغ.نائب العميد الثاين زلمد رشد، لعميد األول وفضيلة الدكتورا

م.س. إ.نائب العميد الثالث،  اج إلياس، م.فد.،وفضيلة الدكتور احل
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية وشؤون التدريس 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
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م.فد إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  أغ.،، س. فضيلة الدكتور ريف   .4
م.فد.إ. سكرتَت قسم تدريس اللغة العربية ومها اللذان .،لسأمحد منور، و

 ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتلقة هبذه الرسالة.
كادلشرف األول وفضيلة األستاذ الدكتور احلاج.شهرالدين،م.فد فضيلة  .0

الثاين اللذين ساعداين وأرشداين كادلشرف  محكا، م. تح. إ.الدكتور 
حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما، 

 اللهم آمُت.
فضيلة الدكتور احلاج مونر،م.اغ ادلناقش األول وفضيلة الدكتورة سيت  .1

اللذان ساعداين وأرشداين حىت  ةالثاني ةادلناقش .س.اغ م.فد,عائشة خالق
لرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما، اللهم انتهت من كتابة ىذه ا

 آمُت.
كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء األساتذة ومجيع احملاضرين ب .2

الذين قدموا ادلعرفة العلمية واإلرشاد الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 للباحثُت أثناء تعليمهم.

وطاقاهتم يف ترقية ما ين بذلوا جهودىم 4مجيع األساتذة وادلدرسُت الذ .3
 عندي من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.
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مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الًتبية بوجو خاص والطالب  .4
اآلخرين من الكلية األخرى بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب 

اء يف إعداد ىذه ادلتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآر 
 الرسالة.

وأخَتا إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون ذلا منفعة وزيادة 
وعونا بُت لدي القراء، وأسأل اهلل التوفيق واذلداية فيإدتام تنظيم ىذه الرسالة، آمُت 

 يا رب العادلُت.
 همجادى األول  12غووا،-مساتا

 م1212يناير  21
 الباحثة
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 تجريد البحث

 يسورتايت عادلة ويند:  إمسالباحثة

 12122220202معي :  رقم اجلا

 يف سورة البقرة )دراسة حتليلية حنوية( األمساء اخلمسة فعال اخلمسة وعنوان الرسالة: األ



 
 

 ك
 

ادلتعلقة با األفعال اخلمسة و األمساء اخلمسة  الرئيسية ادلسألة عن باحلديث ختتص الرسالة ىذه
الرسالة فهي، ما  ىذه لبحث الباحثة تستعمل اليت يف سورة البقرة )دراسة حتليلية حنوية(. وادلشكالت

اخلمسة يف سورة البقرة ؟ما  األمساء األفعال اخلمسة يف سورة البقرة؟ما األيات ادلتضم نةاأليات ادلتضم نة 
 اخلمسةيف سورة البقرة ؟. إعراب األفعال اخلمسة و األمساء

ادلكتبية. يعٍت مجع عدة من الكتب  الطريقة ىي ادلواد مجع استخدمتها الباحثة يف اليت الطريقة
تنظيم ادلواد وحتليلها ىي نظمت الباحثة مث حللت األفعال اخلمسة و  ادلتعلقة هبذا ادلوضوع. وطريقة

الطريقة اليت سلكتها الباحثة جلمع ىذه البيانات ىي بتحديد القواعد  األمساء اخلمسة يف سورة البقرة. و
 النحوية العامة اليت تتضمن الشرحات عن األفعال اخلمسة و األمساء اخلمسة مث إعراهبا.

 ( فعال011الكاتبة) البقرة وجدت سورة اخلمسة يف األفعال أن العلمية الرسالة ىذه أفادت وقد
( األفعال اخلمسة 10( األفعال اخلمسة مرفوع و )112اليت تكون من أقسام األفعال اخلمسة، يعٍت )

فعال على وزن "تفعلون" أو ضمَت "أنتم"  224( األفعال اخلمسة منصوب.ومن خالذلا 40رلرور و)
أفعال على وزن "يفعالن" أو ضمَت "مها" وفعل واحد  2على "يفعلون" أو ضمَت "ىم" و فعال 244و

(األمساء اخلمسة مرفوع)ذو( 4(يعٌت )1على وزن "تفعالن".و األمساء اخلمسة فيسورةالبقرة وجدتالكاتبة)
 (األمساء اخلمسة رلرور)ذي و اخي(.1و )

أنو يف سورة البقرة ال بوجد األفعال من نتائج ىذه البحث تبلغ الباحثة القارئ بشكل عما 
 د األمساء اخلمسة"أب و فم و حم"."أنت" و مل توج ضمَتاخلمسة بوزن "تفعلُت" أو 
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 باب األولال
 مقدمةال

 الفصل االول: خلفية البحث
القرآف ىو كبلـ اهلل اؼبعجز اؼبنزؿ على خاًب األنبياء كاؼبرسلْب، بواصلة        

جربيل عليو السبلـ اؼبكتوب ُب اؼبصحف، اؼبنقوؿ إلينا بالتواتر، اؼبتعبد بتبلكتو، 
مصدرا عبميع العلـو . كاف القرآف ُاؼببدكء بسورة الفاربة كاؼبختتم بسورة الناس

ٍب إعتمد عليو اؼبسلموف لتحقيق السعادة ُب الدنيا كاآلخرة، فيجب اإلسبلمية،
على اؼبسلمْب أف يدرسوه. لكن لفهم معُب كل كلمة َب القرآف الكرًن هبب 

 علينا أف نعرؼ اللغة العربية. 
إف اللغة ىي ألفاظ يعرب ّٔا الغرب عن مقاصدىم. ككذا لك أف اللغة 

ؾبموعة من الصور اللفظية زبتزف ُب  ُب جوىرىا نظاـ من الرموز الصوتية أك
أذىاف أفراد اعبماعة اللغوية ك تستخدـ للتفاىم بْب أبناء ؾبتمع معْب، كيتلقاىا 

. كماعرفنا أف اللغة العربية ِالفرد عن اعبماعة الٍب يعيش معها عن طريق السماع
ىي اللغة اؼبستخدمة ُب القرآف. قاؿ اهلل تعأب ُب القرآف الكرًن سورة 

"إنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرءىاننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى". إف كنا نريد أف نبحث  1ُِِ/يوسف
 عن الشيء الذم كرد ُب القرآف فيجب علينا أف نفهم اللغة العربية. 

السبب اآلخر ىو اٌف اللغة العربية ؽبا خصائص خاصة ال توجد ُب 
. أٌما علـو اللغة ّتراكيبها ك دالالهتااللغات األخرل، مثبل من حيث مفرداهتا ك 

                                                             
 ِّ)فرح فستق الوسائط اؼبتعددة اإلسبلمية(، ص.  مقدمة ُب علـو الببلغةعبدا اؽبادل، ُ
 .ِّـ(، ص.ُٖٗٗ، )العراؽ1 مطبعة التعليم العإب، علم اللغةحاًب صاّب الضامن، ِ
 ّٓ، ص.  RekonstruksiPengembanganPendidikanBahasa Arabأكريل حبر الدين،ّ
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العرابية تقٌسم إٔب ثبلثة عشر علما 1 الصرؼ، ك اإلعراب )ك هبمعها اسم 
النحو(، ك الرسم، ك اؼبعاين، ك البياف، ك البديع، ك العركض، ك القواُب، ك قرض 

. علم النحو ْالشعر، ك اإلنشاء، ك اػبطابة، ك تاريخ األدب، ك مًب اللغة
 مصطفىقاؿ عراب أيضا، ىو العلم الذم يبحث تغٌّبا ُب آخر كلمة. يعرؼ باإل

الغبلييِب إٌف اإلعراب )ك ىو يعرؼ اليـو النحو( علم بأصوؿ تعرؼ ّٔا أحواؿ 
الكلمات العربية من حيث اإلعراب ك البناء. أم من حيث ما يعرض لو ُب 

الٍب تكوهنا رفعا  . تغٌّب اغبركة ُب آخر الكلمة ألف يسبقها العواملٓحاؿ تركيبها
 ك جزما.أك جرٌا أك نصبا أ

ك األظباء  اػبمسة األفعاؿُب علم النحو فهي  البحوثأٌما إحدل 
اػبمسة أك "األمثلة اػبمسة" ىي صور طبس من الفعل  األفعاؿ اػبمسة. كاف

اؼبضارع سبثل مباذج يندرج ربتها كثّب من األفعاؿ، كليس اؼبقصود ّٔا أفعاال معينة 
بذاهتا.ك يقصد باألفعاؿ اػبمسة1 كل فعل مضارع اتصل بو ألف االثنْب أك كاك 

 ٔ.اعبماعة أك ياء اؼبخاطبة
بو أًلفي اثٍػنػىٍْبً أٍك كاكي صبىىاعىةو أٍك ياء األفعاؿ اػبمسة ىي كل مضارع اتصلت 

 7.ـباطبة.  األفعاؿ اػبمسة ترفع بثبوت النوف، كتنصب ك ذبـز حبذفها

                                                             

 ُص. ( ـَُِِة؛ القاىرة1 اعبزء األكؿ)الطبعة الثاني، جامع الدركس العربيةمصطفى الغبلييِب، ْ

 ُٔص. ، ، اعبزء األكؿجامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغبلييِب، ٓ

 َُٖص. ،،اعبزء األكؿعدالنحو اؼبصفى، ةؿبمد عيدٔ
كالنشر الدار اؼبصرية السعودية للطباعة ، ةالنحو الواضح ُب قواعد اللغة العربية،على اعباـر كمصطفى أمْبٕ

 ُّٖص ,1ِععدد األجزاءكالتوزي
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-يفعلوف-تفعلْب-تفعبلف-يفعبلف’’ ك اقساـ األفعاؿ اػبمسة ىي
 ’’تفعلوف

ك األظباء اػبمسة ىي ؾبموعة أظباء ؽبا نفس النهاية كالٍب زبتلف حصريا عن 
ك اقساـ األظباء اػبمسة ىي  ٖ.الكبلمة إسم من حيث شكلها اؼبفردغّبىا من 

 "كذ – فم –حم  –أخ -"أب
اػبمسة ك األظباء اػبمسة الٍب تبٌْب  األفعاؿ ُب القرآف يوجد آيات ربتوم

ىيئة الشيئ خصوصا ُب سورة البقرة. فمن ال يعرؼ ىذه السورة، ىي سورة 
، بل مشهورة. اؼبسلموف يقرأكف كل يـو بعد الصبل ة الوسطى ك قبل النـو

وباكلوف اف وبفظواىا. ؽبا فضيلة عظيمة. فأما الباحث ىبَب سورة البقرة لتكوف 
موضوع البحث ُب ىذه الرسلة أف الباحث مازاؿ وبفظ ك يتعلم ىذه السورة، ك 

اػبمسةك األظباء اػبمسةُب ىذه السورة  األفعاؿيرجو الباحث بعد اف يبحث 
 ورة البقرة.يكوف يزداد فهما عن س

 تالفصل الثانى  : تحديد المشكال
 الباحثة أف تقدـ اؼبشكبلت كما يلي 1 تمن البيانات اؼبذكورة استطاع

 ؟ؿ اػبمسة ُب سورة البقرة ايات اؼبتضٌمنة األفعما اآل .ُ
 ُب سورة البقرة ؟ يات اؼبتضٌمنة األظباء اػبمسةما اآل .ِ
 سورة البقرة ؟ك األظباء اػبمسة ُب  إعراب األفعاؿ اػبمسة ما .ّ

 
 
 

                                                             
 َٔ(،ص.ُُٕٗ،)كّبا1دار اؼبعرؼ،علم النحوالدكتور امْب السييدف، ٖ
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 الفصل الثالث : توضيح معاني الموضوع
حث، كاف من اؼبستحسن قبل اغبديث عن جواىر اؼبسائل ُب ىذا الب

شرح معاىن الكلمات اؼبكونة للموضوع كلمة فكلمة حٌب يتسُب تللباحثة أف 
 للقارئ فهم ؾبرل البحث بسهولة.

في سورة  األفعال الخمسة و األسماء الخمسةفموضوع البحث"
 ")البقرة )دراسة تحليلية نحوية

 ٗاألفعاؿ صبع من الفعل1كناية عن كل عمل متعد أك غّبه متعد .ُ
أك  ،ةبو ضمّب تثني إذا اٌتصلالفعل اؼبضارع   ىي األفعاؿ اػبمسة

-تفعبلف-ضمّب اؼبؤنٌثة اؼبخاطبة. ك ىي"يفعبلف، أك ضمّب صبع
 ’’تفعلوف-يفعلوف-تفعلْب

كىو ما يعرؼ بو الشئي ك يستدؿ بو عليو ك  األظباء صبع من االسم  .ِ
)عند النحاة( 1 مادؿ على معُب َب نفسو غّب مقَبف بزمن كرجل ك 

ىي ؾبموعة أظباء متساكية ُب أحكاـ كاألظباء اػبمسة  َُفرس.
 – مف –حم – أخ- عراب اصحمصورة على طبسة أظباء ك ىي "أباإل

 ذك"
ي من أكائل مانزؿ، سورة البقرة 1 ىي صبيعها مدينة ببل خبلؼ، كى .ّ

كاياهتا مئتاف كست كشبانوف ايات. كسورة البقرة أطوؿ سور القراف 
على اإلطبلؽ، كىي من السور اؼبدينة الٍب تعِب جبانب التشريع، 

                                                             

 ٖٗٓص1،دكف السنة( ، )بّبكت1 دار الصادر،آّلد اغبادل عشر ،لساف العرب،إبن منظور ٗ
 ِِـ (،ص1ُِٗٗالنفائس،،) الطبعة الثانية 1 لبناف 1 دار اإلعراباؼبعجم الوسيط ُب لدكتور نايف معركؼ، َُ
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كالقوانْب  السور اؼبدينة، الٍب تعاِب النظمشأهنا كشأف سائر 
 ُُالتشريعية، الٍب وبتاج إليها اؼبسلموف ُب حياهتم اإلجتماعية.

قـو باؼبقاربة من تل ةستخدمها الباحثتدراسة ربليلية كبوية ىي طريقة  .ْ
 .ربليل علم النحو ك وبصل على خبلصة كاضحة من ىذا البحث

 دراسة السابقةالالفصل الرابع   : 
 أما البحوث ذات الصلة ّٔذا البحث فهي كما يلي1 

لؤلظباء اػبمسة  كمثلْب"األظباء اػبمسة ك مشاكلها اإلعرابية"حبث أجراه  
أحكاـ ك شركط خاصة زبرج عن األظباء اؼبعربة االخرل. ك ىي تعرب باغبركؼ 
ال باغبركات.ترفع بالواك نيابة عن الضمة ك تنصب بااللف نيابة عن الفتحة ك 

عن الكسرة.ك ىي ايضا يشَبط أف تكوف مفردة ك مكربة ك زبفض بالياء نيابة 
ك األظباء اػبمسة  ايضا ُب حالة الرفع  مضافة ك مضافتها بغّب ياء اؼبتكلم.

ك  بتدا ك خرب ك اسم كاف ك أخواهتا ك خرب إف ك أخواهتا تصح أف تكوف م
الفاعل ك نائبو ك ُب حالة النصب ىي تصح أف تكوف مفعوؿ بو ك لك اكذ

ستثُب ك ُب حالة لك اؼبااسم إف ك أخواهتا ك خرب كاف ك أخواهتا ك اؼبنادل ك كذ
لك بعض اؾبركرا حبرؼ اعبر ك تكوف مضاؼ اليو ك كذ اعبر تصح أف تكوف

 التوابع للمرفوعات ك اؼبنصوبات ك آّركرات.
 الفصل الخامس : المنهج العلمى في كتابة البحث

من  فتتكو معظمها لرسالةاىذه  كتابة َب ؼبستعملةاؼبناىج اكانت  
 ؼبرحلتْب1ا

                                                             
 ِِـ(، َُُِلبناف1-بّبكت-الشيخ  ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسّب ) للطباعة كالنشر كالتوزيع، صيداُُ
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ؼبنهجْب اتبْب أف لباحثة اتريد اد كؼبواتنظيم  لألخراؼبرحلة اد كاؼبواصبع  مرحلة
 يأٌب1 كما ينرؼبذكوا

 مرحلة صبع اؼبواد . أ
تستعمل طريقة اؼبكتبة، كّٔذه الطريقة قامت  الباحثة ُب ىذه الرسالة

الباحثة بقراءة الكتب الكثّبة كاؼبقاالت اؼبتنوعة اؼبكتبوبة باللغة العربية 
 كـبطوطات متعلقة ّٔذه الرسالة.

 مرحلة تنظيم اؼبواد  . ب
كبعد صبع اؼبواد اؼبختلفة الٍب تتصل باؼبوضوعة بدأت الباحثة متعمدا على       

 اؼبناىج العلمية الٍب تتفق ُب كظيفة ىذا البحث كتلك اؼبناىج كما يلي1
اؼبنهج اإلستقرائ كىو ربليل اؼبواد بواسطة استنتاج اػببلصة من  .ُ

 األشياء العامة إٔب األشياء اػباصة.
إلستنباطي كىو ربليل األحواؿ اػبصة إٔب اؼبنهج القياسي أك ا .ِ

األحواؿ العامة أك بعبارة أخرل استنتاج النتائج من اػباص إٔب 
 العاـ.

نهج اؼبقارنة كىو طريقة ربليل اؼبواد بواسطة القياـ با اؼبقارنة بْب اؼب .ّ
 اؼبواد اؼبوجودة 

 الفصل السادس : أىداف البحث و فوائده
 أىداؼ البحث . أ

 تسعى ىذا البحث إٔب ربقيقها فهي كما يلى1أما األىداؼ الٍب 
 يات اؼبتضٌمنة األفعل اػبمسة ُب سورة البقرةؼبعرفة اآل .ُ
 األظباء اػبمسة ُب سورة البقرة يات اؼبتضٌمنةؼبعرفة اآل .ِ
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 ك األظباء اػبمسة ُب سورة البقرةإعراب األفعاؿ اػبمسة ؼبعرفة  .ّ
 فوائد البحث . ب

 ك أما فوائد ىذا البحث فهي 1
لزيادة اؼبعرفة القرانية من ناحية علم النحو خصوصا من ناحية  للباحثة 1 .ُ

 علم تبديل االخر الكلمة
األفعاؿ للقارئ 1 ؼبساعدة القارئ على فهم القراف ك التعمق فيو ك فهم  .ِ

 من حيث شركطها ك احكامها.اػبمسة ك األظباء اػبمسة 
 من  للجامعة 1 ؼبساعدة الطبلب خاصة الذين يريدكف أف يفهموا القرآف .ّ
 .األفعاؿ اػبمسة ك األظباء اػبمسةناحية علم النحو عن  .ْ
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 باب الثانيال

 األفعال الخمسة و األسماء الخمسة بوجو عام

 الخمسةالفصل االول : تعريف األفعال الخمسة و األسماء 
 تعريف األفعاؿ اػبمسة . أ

األفعاؿ اػبمسة ىي كل فعل مضارع اتصل بآخره الف االثنْب,أك كاك 
 ُِاعبماعة,أك ياء اؼبخاطبة.

األفعاؿ اػبمسة ىي يفعبلف, ك تفعبلف, ك يفعلوف, ك تفعلوف, ك تفعلْب. 
ك تسٌمى ىذه األفعاؿ )باألمثلة  اػبمسة( ك ىي كٌل فعل مضارع اٌتصل بو ألف 

 ُّاالثنْب, أك كاكي اعبماعة أك ياء اؼبخاطبة.

 األفعاؿ اػبمسة ىي كل فعل مضارع اتصل بو ألف االثنْب,أك كاك اعبماعة 
 ُْ.تذىبْب -تذىبوف -يذىبوف -تذىباف -مثل1 يذىباف ،أك ياء اؼبخاطبة اؼبؤنثة

 تعريف  األظباء اػبمسة . ب
ظباء ىي اػبمسة. األظباء ك ظباء اػبمسة تتكوف من كلمتْب نبا 1 األاأل

قساـ أكما علمنا قسم من   -سمسم, ك اإلالتكسّب ك مفردىا اإل-على صيغة صبع 

                                                             
)اؼبصرم1الطلس للنشر ك اإلنتاج اإلعبلمي السهل ُب النحو ك الصرؼ كامل ؿبمد ؿبمد عويضة.ُِ

 ُُٔ(.صَُِِ
2

    00(.ص.2002) الطبعة الثلثة,لبنان:دار الكتب العلمية العربية. القواعد األساسية لّلغةالّسيد أحمد الهاشمي.
 ّٖ(.ص. َُُِ)القاىرة1دار التوفيقية للَباث الكاُب ُب شرح اآلجركمية أمْب أمْب عبد الغِب.ُْ
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ك غّب  صاالكلمة الثبلثة,ك ىو مادؿ على معُب مفرد, ك ذلك اؼبعُب يكوف شخ
 ُٓشخصا.

ظباء . ك نعت على الكلمة الٌب قبلها كىي األأة فك اػبمسة ىي ص
 ُٔخ,حم,فم,كذك.أب,أوف من 1 ظباء اػبمسة ىي تتككاؼبقصود  باأل

 الفصل الثاني: شروط األفعال الخمسة و األسماء الخمسة
 شركط األفعاؿ اػبمسة . أ

 شركط األفعاؿ اػبمسة 

 أف يكوف الفعل مضارعا .ُ
 ُٕأك ياء اؼبخاطبة اؼبؤنثة.،أك كاك اعبماعة،أف يتصل بو ألف اإلثنْب .ِ
 شركط األظباء اػبمسة . ب

 كىي1 ُٖ،ربعةأظباء اػبمسة ف الشركط العامة لؤلأ

                                                             
ىا( َُْٓآّلد االكؿ,)الطبعة االكٔب,بّبت,االصوؿ َب النحو, ابوبكر ؿبمد بن سهل بن السراج النحول البغدادل,ُٓ

 ّٔص.
)الطبعة االكٔب,بّبت1 اؼبكتبة اغبديثة الوحيد َب النحو كاالعراب كالببلغة كاالمبلء ك قواعد القراءة,كماؿ ابو مصلح,ُٔ

 َِـ(ص1  ُّٖٗللطباعة كالنشر,
 ّٖ(.ص. َُُِ)القاىرة1دار التوفيقية للَباث الكاُب ُب شرح اآلجركمية أمْب أمْب عبد الغِب.ُٕ
 ُْىا( ص1 َُُْـ  َُٗٗاعبزء االكؿ,)مصر 1 مطبعة السعادة,توضيح النحو,العزيز فاخر,ُٖ
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عرابت اعراب إظباء مفردة ,فلو كانت مثُب ف تكوف تلك األأ1 كؿألا
بوين,سلمت على أبواف, شاىدت ألف رفعا,ك بالياء نصبا, ك جرا. كبو1 حضر باأل

 عربت باغبركات الظاىرة.إبوين كرمْب.ك لو كانت صبعا,أ

 كراـ.ٔب آباء  إمثلة1ىؤآلء آباء كراـ, ك جالس آباء صاغبْب,ك استمع األ

كٔب تدالف على اؼبثُب بوين" ُب الفَبة األأبواف" ك "أف "أ يناأمن االمثلة السابقة ر 
ين أما َب الفَبة الثانية ر أذا ال تعرب بالواك لكن بااللف كعبلمة الرفع للمثُب. ك هفل
ترفع بالضمة,كتنصب بالفتحة ك  أمف كلمة "آباء" تعرب باغبركات ال باغبركؼ,أ

 .ذبر بالكسرة

 ُٗعربت باغبركات الظاىرة.إف تكوف مكربة,فلو كانت مصغرة,أالثُب1 

يب. االستشهاد من ىذه االمثلة الثبلثة كلمة1 أبيا,ك مررت بأيت أيب,ك ر أكبو1 ؽبذا 
يب )الثاين( ُب  حالة اعبر. ك من ىنا أبيا حْب ُب حالة النصب, ك أيب حْب الرفع,أ

 مأسم اؼبفرد, رب باغبركات كاإلذا كانت مصغرة تعإظباء اػبمسة ف األأنعرؼ 
 ترفع بالضمة, ك تنصب بالفتحة, ك ذبر بالكسرة الظاىرة.

. حوؾ, ك ضبوؾ, ك فوؾ, ك ذكماؿو أبوؾ, ك أف مضافة,كبو1 ىذا أالثالث1 
خ أب فاضل, ك ىذا أكبو1ىذا  َِعربت باغبركات الظاىرة.إف كانت غّب مضافة إف

                                                             
 ْٔ)بّبكت لبناف1 دار الكتب العلمية, دكف  تاريخ(,ص1 القواعد االساسية,للغة العربية,السيد اضبد اؽبامشى,ُٗ

 ْٔ)بّبكت لبناف1 دار الكتب العلمية, دكف  تاريخ(,ص1 القواعد االساسية,للغة العربية,السيد اضبد اؽبامشى,َِ
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ب أخا كريبا, ك اعجبت بأيت أفاضبل, ك ر با أيت أبا فاضل, ك ر أيت أكرًن, ك ر 
 خ كرًن.أفاضل, ك اعجبت ب

لية إف تكوف مضافة, كاؼبضاؼ أظباء  هبب ف األأكٔب امسة األُب االمثلة اػب 
سم ظاىر كما َب اؼبثاؿ اػبامسة ُب إسم ضميىر ك قد يكوف من إقد يكوف من 

 ىذه الفَبة.

ظباء اػبمسة ىنا ال تعرب ف األأين أك ُب االمثلة التالية ُب الفَبة الثنية, ر 
 مأف, ك ؾبركر بالياء( لكن باغبركات لمرفوع بالواك, ك منصوب باأل مأباغبركؼ )

 مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة ك ؾبركر بالكسرة.

ٔب ياء إضافتها لغّب ياء اؼبتكلم, فلو كانت مضافة إف تكوف أالرابع1 
ف أيب وبب الضعفاء, أ. االمثلة1 ياءلعربت حبركات مقدرة على ما قبل اإاؼبتكلم,

 ىب ُب ذلك.أيب بكرمهم,اقتد بأ

يب( مرفوع بالضمة اؼبقدرة منع أظباء اػبمسة )ف األأينا أُب االمثلة السابقة ر  
لف ال بالياء نيابة عن الضمة,ك منصوب بالفتحة من ظهورىا الياء العارضة باأل

عن الفتحة,ك ؾبركر بالكسرة لف نيابة اؼبقدرة منع من ظهورىا للياء العارضة باأل
 لياء العارضة ال بالياء نيابة عن الكسرة. لاؼبقدرة منع من ظهورىا 

ف تكوف أربعة1 أظباء اػبمسة باغبركؼ عراب األإف الشركط العامة ُب أ 
 مفردة,مكربة,مضافة, ك مضافة لغّب ياء اؼبتكلم.
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 بن مالك بقولو1إشار إٔب ىذا إك   

 ُِعتبل.إخوابيك ذا أف يضفن ال لليا كجا أكشرط ذا االعراب 

ٔب إف يضفن,كالضمّب أنو قاؿ ما الشرطاف الباقياف فقد فهما من كبلمو, ألأ 
 كىوٓب يذكرىا االمفردة مكربة. -ظباء الٍب ذكرىااأل

 الشركط اػباصة . أ
 ذك 

ل صاحب أف يكوف دبعُب صاحب. مثل1 كالذل ذك فضل كبّب، أفيشَبط 
ل أب أل صاحب نبة, ك اعجبت بصديق ذل أفضل,ك شاىدت صديقا ذا نبة, 

 ب.أصاحب 

ك تسمى1"ذك الطائبة" فبل تكوف  منت ذك موصولة دبعُب الذاذا كإف 
معربة,مثل ذل دبعُب صاحب. بل تكوف مبنية,ك يلـز آخرىا الواك رفعا ك نصبا ك 

قاـ  مالذ مأقاـ, ك رايت ذك قاـ, م الذ مأ -ذك قاـأيب  كبو  جاء ِِجرا.
 قاـ. ميضا, كمررت بذأ

 

 
                                                             

اندكنيسا1 شركو مطبعو  اندكنيسا  -)جربوف مًب االلفية َب النحو ك الصرؼ, ؿبمد بن عبد اهلل بن مالك,ُِ
 ِِ.ص(ُٕٓٗجربوف
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 فو 
 ال بشرط كاحد1 ك ىو خلوٌ إظباء اػبمسة عراب األإكلمة فو ال تعرب 

ٔب إنظرت  مثل1 ِّعربت باغبركات الظاىرة.أتصلت ّٔا اؼبيم اآخرىا من اؼبيم. فلو 
سم اؼبفرد اال هنا منفم حسن.فاالستشهاد ىنا كلمة "فم" ؾبركر بالكسرة الظهرة أل

كحذفت اؼبيم إذا أضيفت إٔب ضمّب متصل، فنقوؿ1 ىذا  ظباء اػبمسة.ال من األ
   . ، كنظرتي إٔب ًفٍيكى ، ك رأيتي فىاؾى  فػيٍوؾى

 الفصل الثالثة: أحكام األفعال الخمسة و األسماء الخمسة
 أحكاـ األفعاؿ اػبمسة . أ

مبلحظة أف  ك حكمها1 ترفع بثبوت النوف, كتنصب ك ذبـز حبذؼ النوف,مع
 تلك النوف عند ظهورىا تكوف مكسورة بعد ألف االثنْب, ك مفتوحة ُب باقي الصور

 ال حظ ىذه األمثلة 1 

تقنوف عملكم.قبد أف الفعل،تتقنوف1 مرفوع بثبوت النوف1ألنو أنتم  .ُ
تصلت بو كاك اعبماعة،ك عبلمة رفعو إمن األفعاؿ اػبمسة،ك قد 

 كاك اعبماعة فاعل.-جاـز ثبوت النوف،لعدـ ؾبيء قبلة ناصب أك
نبا يذىباف إٔب الفصل. قبد أف الفعل يذىباف 1 مرفوع بثبوت  .ِ

النوف1ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك قد اتصلت بو ألف االثنْب، ك 

                                                             
 ْٔ)بّبكت لبناف1 دار الكتب العلمية, دكف  تاريخ(,ص1 القواعد االساسية,للغة العربية,السيد اضبد اؽبامشى,ِّ
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.ألف  عبلمة رفعو ثبوت النوف، لعدـ ؾبيء قبلة ناصب أك جاـز
 االثنْب فاعل.

بثبوت أنت زبلصْب لو طنك. قبد أف الفعل، زبلصْب،1 مرفوع  .ّ
النوف1ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك قد اتصلت بو ياء اؼبخاطبة، ك 
.ك ياء  عبلمة رفعو ثبوت النوف، لعدـ ؾبيء قبلة ناصب أك جاـز

 اؼبخاطبة فاعل.
تقنوف، يذىباف، زبلصْب،كلها أفعاؿ مضارعة تبدأ إما نبلحط أف األفعاؿ 1 

ك النوف،أك1األلف ك النوف،  حبرؼ التاء أك الياء،ك تنتهي حبرفْب زائدين نبا1الواك
أك1الياء ك النوف.ك ىذه األفعاؿ ىي" األفعاؿ اػبمسة"1ك ىي  كل فعل على كزف 

 ِْتفعلْب".-تفعبلف،يفعبلف-من األكزاف1"تفعلوف،يفعلوف

 أحكاـ األظباء اػبمسة . ب
 عراب خاص َب قواعد اللغة العربية.إحكاـ أظباء اػبمسة ؽبا األ

 كما يأتى1حكاـ اؼبقصودة فهي  ما األأ
ف األظباء اػبمسة ترفع بالواك نيابة عن الضمة,ال ترفع باغبرؼ ال أ .ُ

ٔب غّب ضمّب متكلم كاف رفعها إذا اضيفت إظباء باغبركات. فهذه األ
 ِٓبالواك.

                                                             
)اؼبصرم1الطلس للنشر ك اإلنتاج اإلعبلمي ؼ السهل ُب النحو ك الصر كامل ؿبمد ؿبمد عويضة.ِْ

 ُُٔ(.صَُِِ
بّبكت1 عآب  -اعبزء االكؿ,)القاىرةالنحول  شرح اؼبفصل,موقف الدين  يعيش بن يعيش بن على  بن يعيش,ِٓ

  ُٓالكتب ك مكتبة اؼبتنىب,دكف تاريخ( ص1
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 االمثلة1 جاء ابوؾ من جاكرتا

 اخوؾ ماىر َب اللغة العربية 
 كاف ذكماؿ يصدؽ بعض اموالو 
 ليس ضبوؾ مريضا 

بوؾ, ذكماؿ, ك ضبوؾ أخوؾ, أمن االمثلة السابقة راينا اف كلمة "   
 ظباء اػبمسة.مرفوعة, ك عبلمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ألهنا من األ

بوؾ( مرفع لكونو فاعل من الفعل الذل قبلو, ك أكؿ )فاأل
, ك الثالث )ذكماؿ( مرفوع   أخوؾ( مرفوع ايضا لكونو مبتدأالثاىن )

سم ليس مرفوع ك إكذلك لكونو اسم كاف, ك كذلك )ضبوؾ( 
 ظباء اػبمسة .عبلمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ألنو من األ

يضا أل تنصب باغبركؼ أظباء اػبمسة تنصب بااللف نيابة عن الفتحة األ .ِ
 ال باغبركات.

 باؾ ُب اؼبسجدأيت أاالمثلة1 ر 

 مكة اؼبكرمة خاؾ قد جاء منأف إ 
 ليت ذاماؿ  يصدؽ بعض اموالو 

خاؾ, ك ذاماؿ منصوبة ك أباؾ, ك أف الكلمة أينا أمن االمثلة الثبلثة اؼبذكورة ر 
باؾ( أكؿ )ظباء اػبمسة . فاأللف نيابة عن الفتحة ألنو من األعبلمة نصبو األ

يت أنو مفعوؿ بو  من ر لف نيابة عن الفتحة ألمنصوب ك عبلمة  نصبو األ
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لف نيابة خاؾ( منصوب ك عبلمة نصبو األألفعل ك الفاعل. ك الثاىن )ل اأ
ف . ك اؼبثاؿ الثالث )ذاماؿ( إسم اظباء اػبمسة ك ىو عن الفتحة ألنو من األ

 ف(إخوات أسم ليت)إظباء اػبمسة ك ىو لف ألنو من األيضا باألأمنصوب 

يضا ال أل ذبر باغبركؼ أظباء اػبمسة ذبر بالياء نيابة عن الكسرة, ف األأ .ّ
 باغبركات.

 ٔب اخيكإاالمثلة1 سلمُب 

 مررت بذل ماؿ 
  بيك جديدةأسيارة 

بيك" ؾبركرة, ك أخيك, ك بذل ماؿ, ك أف كلمة " أينا االمثلة السابقة أقد ر 
كؿ ظباء اػبمسة. فاألعبلمت جره الياء نيابة عن الكسرة ألنو من األ

ظباء اػبمسة عن الكسرة ألنو من األ)اخيك( ؾبركر ك عبلمة جره الياء نيابة 
ٔب. ك كذلك اؼبثاؿ الثاىن )بذل ماؿ( ؾبركر إك ىو ؾبركر حبرؼ جر ك ىو 

ظباء اػبمسة ك ىو ؾبركر ك عبلمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنو من األ
ؾبركر ايضا ك  -كما راينا  –اء. ك اؼبثاؿ الثالث بيضا حبرؼ اعبر كىو الأ

ؾبركر ك عبلمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنو من  ،ليوإسبب جره مضاؼ 
 ظباء اػبمسة.األ
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 الباب الثالث
 البقرةنظرة عامة عن سورة 

 تسمية سورة البقرةالفصل األول   : 

النقطة  اؼبوضوع بسبب البقرة ظبيت الرسالة ىذه بقرة أنثى تعِب البقرة
الذم قالو اهلل  البقرة( ى)أنث البقرة قصة تصف الٍب اآليات جوىر األساسية ىي
 النيب دبعجز يتعلق فيما القصة كىي ،ْٕت ااآلي إٔبْٔ اآليات ُب سبحانو كتعأب

 اهلل ةقدر  ُب .عليك ضرب جزء البقرة اؼبذبوحة حٌب اؼبوت اؼبوتى أحيا الذم موسى
 على من خبلؿ ىذه القصة ، ًب العثور .إٔب اغبياةالضحية تعود  سبحانو كتعأب

 ِٔحقيقتو كقوتو أحيا اؼبوتى أدلة
سورة البقرة مدنية إال آية إحدل كشبانْب كمئتْب، فقد نزلت دبعن ُب حجة 
الوداع، كىي آخر القرآف نزكال على ما قيل1 كغالب السورة نزؿ أكؿ اؽبجرة، كىي 

الكوثر، كأطل آية ُب القرآف ىي آية أطوؿ سورة القرآف، كما أف أقصرىا سورة 
ٍينو( اْب، كأقصرىا قولو1 كالضحى، كقولو1  ايػىٍنتيٍم ًبدى ا الًَّذٍينى آمىنيوا ًإذىا تىدى الدين )يىاأىيػُّهى

 ِٕكالفجر.
 امرك الف فيها يقوؿ خيشيو  بعض ظبعت القرآف احكاـ ُب العريب ابن قاؿ

 عنهما اهلل رضى عمر ابن اقاـ فقهها كلعظم خرب الف ك حكم الف ك هنى الف
 أنو اعلم الكبّب التفسّب ُب االماـ قاؿ اغبكم اسئلة ُب كذا تعلمها على سنْب شباىن
 من يستنبط فأ يبكن الكريبة السورة ىذه أف األكقات بعض ُب لساىن على مر

                                                             
ََُ-ٗٗ( ص. ََِٗ)الطبعة الثاين، جاكرت1 لنَب حاٌب،  Tafsir al-Mishbah, Jil I ؿبمد قريش شهاب،   ِٔ 

ّٗـ( ص.ُْٕٗق/ُّْٗ)اطبعة اػبامسة، دكف اؼبكاف1 مزيدة ك منقحة، ،اعبزء ألكؿ تفسّب اؼبراغىأضبد مصطف اؼبراغى،   22
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 اىل من كقـو اغبساد   بعض ىذا فاستبعد مسألة آالؼ عشرة كنفائسها فوائدىا
 الفارغة التصلفات من أنفسهم  من الفوه ما على ذلك كضبلوا كالعناد كالغى اعبهل

 ىذا تصنيف ُب شرعت فلما كاؼبباىن اؼبعاقد ربقيق عن اػبالية كالكلمات اؼبعاين عن
 اغبصوؿ فبكن امر ذكرنا ما اف على كالتنبيو لتصّب اؼبقدمة ىذه قدمت الكتاب

 فأ على تنبيها كقصارا كاكساطا طواال السور سورت كامبا انتهى الوصوؿ قريب
 معجزة كىي آيات ثبلث الكوثر سورة فهذه  االعجاز شرط من ليس الطوؿ
 من األطفاؿ كتدريج التعليم ُب حكمة التسوير لذلك ظهرت ٍب البقرة سورة اعجاز
 ِٖعباده. على تعأب اهلل من تيسّبا فوقها ما ٔبإ القصار السور

 البقرةالفصل الثاني : أسباب نزول سورة 
ىذا ىو االسم اؼبشهور كُب الصحيح عن ابن مسعود رضي اهلل تعأب عنو 
ىذا مقاـ الذم أنزلت عليو سورة البقرة كىو معارض ؼبا ركم من منع ذلك كتعْب 
أف يقاؿ السورة الٍب يذكر فيها البقرة ككذا ُب سور القرآف كلو كمن شبة أجاز 

أنو كاف مكركىا ُب بدأ اإلسبلـ اعبمهور ذلك من غّب كراىة كيبكن أف يوفق ب
الستهزاء الكفار ٍب بعد سطوع نوره نسخ النهي عنو فشاع من غّب نكّب ككرد ُب 

 ِٗاغبديث بيانا عبوازه كقد تقدـ بعض الكبلـ على ىذا.

                                                             

ىػ( ُُِٕ)بّبكت1 دار الفكر،  ركح البيافإظباعيل حقي بن مصطفى اإلستانبوٕب اغبنفي اػبلوٌب اؼبؤب أبو الفداء، 
ِٕص. ِٖ 

ؿبمود بن عبد اهلل اغبسيِب األلوسي،  ركح اؼبعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع اؼبثاين )بّبكت1 دار شهاب الدين ْ
 َُُق ( ص. ُُْٓالكتب العلمية،
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سباب نزكؿ سورة البقرة نزلت آيات سورة متفرقة، كلكل آية أك ؾبموعة من 
 اب1 اآليات سبب خاص لنزكؽبا، كمن ىذه األسب

ا أىٍٓب  .ُ ا أىٍك ًمٍثًلهى ا نىٍأًت خًبىٍّبو ًمنػٍهى قاؿ اهلل عٌز كجٌل1 )مىانػىٍنسىٍخ ًمٍن آيىةو أىٍك نػيٍنًسهى
( سبب نزكؿ ىذه اآلية قوؿ ليهود بعد  تػىٍعلىٍم أىفَّ اهلل عىلىى كيلّْى شىٍيءو قىًديٍػرى

ا يٍأميري أصحابو ب شي، ٍب ربويل القبلة من بيت اؼبقدس إٔب الكعبة أٌف ؿبمدن
 يناىم عنو، كىذا يعِب أنو يناقض بعضو بعضا.

ًثيػٍره ًمٍن أىٍىًل الًكتىاًب لىٍو يػىريدٍُّكنىكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ًإيٍبىاًنكيٍم  قاؿ اهلل عٌز كجٌل1  .ِ )كىدَّ كى
ا ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسًهٍم( سبب نزكؿ ىذه اآلية أٌف ؾبموعة من كبار  كيفَّارنا حىسىدن

)بعد غزكة أحد(1 أٓب تنظركا إٔب ما أصابكم كما حل  اليهود قالوا للمسلمْب
 بكم؟ فلو كنتم على اغبق ؼبا ىزمتم، فارجعوا إٕب ديننا ىو خّب لكم.

قاؿ اهلل عٌز كجٌل1 )كىقىالىًت اٍليػىهيٍودي لىٍيسىًت النَّصىارىل عىلىى شىيءو( سبب نزكؿ  .ّ
عليو الٌصبلة ىذه األية أنو ؼبا جاء كفد قبراف )اؼبسيحٍب( إٔب رسوؿ اهلل 

كالٌسبلـ كجاءىم أحبار اليهود، فحدثت مناظرة بينهم كارتفعت أصواهتم، 
 كقاؿ كل فريق منهم الآلخر1 لستم على شيء.

ا اظٍبيوي(  .ْ قاؿ اهلل عٌز كجٌل1 )كىمىٍن أىٍظلىمي فبٍَّن مىنىعى مىسىاًجدى اهلل أىٍف ييٍذكىرى ًفهى
م منعوا رسوؿ اهلل عليو سبب نزكؿ ىذه األية1 نزلت ُب مشركْب مكة ألهن

 َّالٌصبلة كالسبلـ عاـ اغبديبية من دخوؿ اؼبسجد اغبراـ.
 

                                                             

ايب الفراء اظباعيل بن عمر بن كثّب الفرشي الدمشقى،تفسّب القرآف العظيم، )اعبزء األكؿ(،ص.  َّ 
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 مناسبة سورة البقرة لما قبلها و ما بعدىاالفصل الثالث:
قبل أف نعرض اؼبناسبة بْب سورة الفاربة كسورة البقرة كبْب سورة البقرة 

 كآلعمراف أرادت الكاتبة أف تقدـ تعريف اؼبناسبة.
ُب اللغة 1 اؼبقاربة، يقاؿ فبلف يناسب فبلف أل يقرب منو كيشاكلو كمنو اؼبناسبة 

كاؼبراد باؼبناسبة ُب ىذا  ُّاؼبناسبة ُب باب القياس، كىي الوصف اؼبقارب للحكم.
البحث كجو اإلرتباط بْب اعبملة ُب اآلية الواحدة كبْب اآلية كاآلية ُب اآليات 

 ِّاؼبتعددة أك بْب السورة كالسورة.
فة اؼبناسبة بْب اآليات تساعد على حسن التأكيل كالتفسّب أك دقة إف معر 

الفهم. كقاؿ الزر كسثى1 "كفائدتو جعل أجزاء الكبلـ بعضها آخذا بأعناؽ بعض، 
 ّّف حالو حاؿ البناء اصحمكم اؼبتبلئم األجزاء".ياط، كيصّب التعلبفيقوم بذلك االرت

 اؼبناسبة بْب السورة كالسورة . أ
 . بْب الفاربة كالبقرة 

ها ُب يقرار بالربوبية كااللتجاء إلئمة 1 تضمنت سورة الفاربة االقاؿ بعض اال
هود كالنصارل كسورة البقرة تضمنت قواعد يلا دين اإلسبلـ، كالصيانة عن دين
 ّْالدين كآلعمراف مكملة ؼبقصودىا.

 بقرةاإلماـ السيوطي يقدـ كثّبا عن الربط بْب سورة الفاربة كسورة ال
                                                             

 .ٕٗمكاف 1 منشورات العصر اغبديث، دكف سنة(، ص. )دكف  مباحث ُب علـو القرآفمناع القطاف، ُّ
 ٕٗ، ص. مباحث ُب علـو القرآفمناع القطاف، ِّ
 ٕٗ، ص. مباحث ُب علـو القرآفمناع القطاف، ّّ
  ّٔ( ص. ُٖٔٗ)الطبعة األكٔب 1 بّبةت 1دار اؼبكتب العلمية،  تناسق الدرد ُب تناسب السورالسيوطي، ّْ
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 ّٓكمايلي1
إفتتحت البقرة بقولو )آٓب، ذلك الكتاب ال ريب فيو( فإنو إشارة إٔب الصراط 

 اؼبستقيم ُب قولو ُب الفاربة )إىدنا الصراط اؼبستقيم(.
قولو تعأب )اغبمدهلل( تفصيلو1 ما كقع فيها من االمر بالذكر ُب عدة آيات 

ربنا ال تؤاخذنا )  قولو تعأبكمن الدعاء ُب قولو )أجيب دعوة الداع إذا دعاف( كُب
إف نسينا أك أخطأنا ... اخ( كبالشكر ُب قولو )فاذكركين أذكركم كاشكركٕب كال 

 تكفركف(.
كقولو )رب العاؼبْب( تفصيلو قولو تعأب )اعبدكا ربكم الذم خلقكم كالذين 
من قبلكم لعلكم تتقوف( كقولو )ىو الذم خلق لكم ما ُب األرض صبيعا ٍب استول 

م( كلذلك افتتحها بقصة يالسماء فسواىن سبع ظبوات كىو بكل شيء عل إٔب
 آدـ.

و بقولو ُب قصة آدـ كُب قصة ابراىيم كما يكقولو )الرضبن الرحيم( قد اكمأ إل
 كقع ُب قصة بِب إسرائيل.

ع أنواع الشريعة الفركعية كقد فصلت ُب يكقولو )إياؾ نعبد( ؿبل شامل جبم
 البقرة ابلغ تفصيل.

تعأب )إياؾ نستعْب( شامل لعلم األخبلؽ، كقد ذكر منها ُب البقرة كقولو 
كاػبوؼ كاإلنة  ةاعبم من التوبة كالصرب كالشكر، كالرضى كالتفويض كالذكر كاؼبراقب

 القوؿ.
                                                             

 َٕ-ّٔنفس اؼبرجع، ّٓ
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فصيلو مع كقع ُب السورة تالصراط اؼبستقيم( إٔب آخره.  اكقولو تعأب )إىدن
صارل، كؽبذا ذكر ُب الكعبة أهنا قبلة من ذكر طريق األنبياء، كمنحاد عنهم من الن

 ،هود كالنصارل معايلاهم، كقد حاد عنها يإبراىيم، فهي من صراط الذم أنعم عل
يهدم إٔب صراط مستقيم( تنبيها على أهنا الصراط الذم )كلذلك قاؿ ُب قصتها 1 

 و.يسألوا اؽبدابة إل
 اؼبناسبة بْب سورة البقرة كسورة آؿ عمراف . ب

ابو "تفسّب القرآف الكرًن" يقدـ اؼبناسبة أك اإلتصاؿ تُب ك األستاذ رشيد رضا
 1بْب سورة البقرة كآؿ عمراف كتقـو با ػببلصة فيما يأٌب

أف كبل منهما بدئ بذكر الكتاب كشأف الناس ُب االىتداء بو.ففى سورة  .ُ
يؤمن بو. كالناس ُب  يؤمن كمن ال البقرة ذكر أصناؼ الناس من

صل الدعوة كُب آؿ عمراف ذكر الزائغْب الذين ذلكالتقدًن ألنو كبلـ ُب أ
ابو منو إبتغاء الفتنة كإبتغاء تأكيلو كالراسخْب للعلم الذين شيتبعوف ما ت

يؤمنوف دبحكمو كمشابو كليقولوف كل من عند ربنا كاؼبناسب ُب التأخّب 
 ألنو فيما كقع بعد انتشار الدعوة.

اضت ُب ؿباجة أف كبل منهما قد حاج اىل الكتاب كلكن األكٔب أف .ِ
 كالثانية بالعكس. مهود كاختصرت ُب ؿباجة النصار يلا

ق لما ُب سورة البقرة من التذكّب خبلق آدـ كُب آؿ عمراف من التذكّب خب .ّ
كٔب ُب كونو جاء بديعا على غّب سنة سابقة ُب ألعيسى كتشبيو الثاين با

 اػبلق. كذلك يقتضى أف يذكر كل منهما ُب السورة الٍب ذكرفيها.
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 ؿ.اكبل منها أحكاما مشَبكة كأحكاـ القت  أف .ْ
الدعاء ُب آخر كل منهما، فالدعاء ُب األكٔب يناسب بدء الذين ألف  .ٓ

 لب النصر علىجاىدل الدعوة كؿباريبطفيما يتعلق بالتكليف ك  ومظمع
يتضمن الكبلـ ُب قبوؿ  واىلها كُب آؿ عمراف يناسب ما بعد ذلك ألن

 اآلخرة.و ُب يالدعوة كطلب اعبزاء عل
رة البقرة كأهنما متممة ؽبا. و ختم الثانية )آؿ عمراف( يناسب بدء ُب س .ٔ

ذلك أنو تبدأ األكٔب بإثبات الفبلح للمتقْب كختم الثانية بقولو تعأب 
 .36)كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف(
 في سورة البقرة الواردة الفصل الرابع : االفعال و األسماء

الٍب تكوف من أقساـ األفعاؿ  ( فعبلِّٔالكاتبة) البقرة كجدت سورة ُب  
( األفعاؿ اػبمسة ؾبركر ّٔ( األفعاؿ اػبمسة مرفوع ك )َِِاػبمسة، يعِب )

فعبل على كزف "تفعلوف" أك  ُْٕ( األفعاؿ اػبمسة منصوب.كمن خبلؽبا ّْك)
أفعاؿ على كزف  ٕفعبل على "يفعلوف" أك ضمّب "ىم" ك ُْْضمّب "أنتم" ك

 ضمّب "نبا" كفعل كاحد على كزف "تفعبلف". "يفعبلف" أك
(األظباء ْ)1عُب(ئالكاتبة) البقرة كجدت سورة ك األظباء اػبمسة ُب 

 (األظباء اػبمسة ؾبركر)ذم ك اخي(.ِك )،اػبمسة مرفوع)ذك(

ال بوجد األفعاؿ اػبمسة بوجن "تفعلْب" أك كزف "أنت" ك ك ُب سورة البقرة 
 م ك حم". ٓب يوجد األظباء اػبمسة"أب ك ف

                                                             
 .ُّٓ)الطبعة الثانية1 بّبكت 1 دار الفكر ، بدكف سنة(، ص. تفسّب القرآف اغبكيم، اعبزء الثالثرشيد رضا، ّٔ
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 الباب الرابع
 في سورة البقرةالخمسة و األسماء الخمسة األفعال 

 الفصل األول: األيات المتضمّنة األفعل الخمسة في سورة البقرة
تػىٍفعىليٍوفى  –يػىٍفعىبلىًف  –من اؼبعركؼ أف لؤلفعاؿ اػبمسة صيغ طبس؛ تػىٍفعىبلىًف  

تػىٍفعىًلٍْبى. كبعد االطبلع كالبحث الدقيق عن ىذه الصيغ ُب سورة  –يػىٍفعىليٍوفى  –
تػىٍفعىليٍوفى  –يػىٍفعىبلىًف  –البقرة، تظهر النتيجة بأف ليس فيها إال أربع صيغ؛ تػىٍفعىبلىًف 

 يػىٍفعىليٍوفى. كستأٌب نتيجة ىذا البحث مفٌصبل فيما يلي 1  –
 سورة البقرة : األيات المتضّمنة األفعل الخمسة في:  1.4جدول 

رقم  اآليات األفعال الخمسة

 اآلياة

 رقم

يؤمنوف،يقيموف، 

 ينفقوف

 ُ ّ (ّيػيٍنًفقيوف)الصَّبلةى كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم  كىييًقيميوفى  بًاٍلغىٍيبً  يػيٍؤًمنيوفى الًَّذينى 

 ِ ْ (ْييوًقنيوفى)دبىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاآلًخرىًة ىيٍم  يػيٍؤًمنيوفى كىالًَّذينى  يوقنوف يؤمنوف،

ٍ تػيٍنًذٍرىيٍم ال  يؤمنوف ٍرتػىهيٍم أىـٍ ٓبى فىريكا سىوىاءه عىلىٍيًهٍم ءىأىٍنذى  ّ ٔ (ٔيػيٍؤًمنيوفى)ًإفَّ الًَّذينى كى

ىبادعوف،ىبدعوف

 يشعركف ،

 ْ ٗ (ٗيىٍشعيريكف)ًإال أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا  ىبىٍدىعيوفى اللَّوى كىالًَّذينى آمىنيوا كىمىا  ىبيىاًدعيوفى 

انيوا يكذبوف  ٓ َُ (َُيىٍكًذبيوفى) ُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىزىادىىيمي اللَّوي مىرىضنا كىؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه دبىا كى

ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم ال  تفسدكا  ٔ ُُ (ُُُب األٍرًض قىاليوا ًإمبَّىا كبىٍني ميٍصًلحيوف) تػيٍفًسديكاكى

 ٕ ُِ (ُِيىٍشعيريكف)أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن ال  يشعركف
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اءي أىال ًإنػَّهيٍم  يعلموف ا آمىنى السُّفىهى ا آمىنى النَّاسي قىاليوا أىنػيٍؤًمني كىمى ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم آًمنيوا كىمى كى

اءي كىلىًكٍن ال   (ُّيػىٍعلىميوفى)ىيمي السُّفىهى

ُّ ٖ 

)اللَّوي يىٍستػىٍهزًئي ًًٍّٔم كىيبىيدُّىيٍم ُب طيٍغيىاهًنًٍم  يعمهوف هيوفى  ٗ ُٓ (ُٓيػىٍعمى

ٍولىوي ذىىىبى اللَّوي بًنيورًًىٍم  يبصركفال  ثىًل الًَّذم اٍستػىٍوقىدى نىارنا فػىلىمَّا أىضىاءىٍت مىا حى مىثػىليهيٍم كىمى

هيٍم ُب ظيليمىاتو ال   (ُٕيػيٍبًصريكفى)كىتػىرىكى

ُٕ َُ 

 ُُ ُٖ (ُٖيػىٍرًجعيوفى) صيمّّ بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم ال ال يرجعوف

اًء ًفيًو ظيليمىاته كىرىٍعده كىبػىٍرؽه  هبعلوف أىصىاًبعىهيٍم ُب آذىاهًنًٍم  هبىٍعىليوفى أىٍك كىصىيّْبو ًمنى السَّمى

اًفرًينى) يطه بًاٍلكى ٍوًت كىاللَّوي ؿبًي  (ًُٗمنى الصَّوىاًعًق حىذىرى اٍلمى

ُٗ ُِ 

لىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم  تٌتقوف ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خى يىا أىيػُّهى

 (ُِتػىتػَّقيوفى)

ُِ ُّ 

اًء مىاءن فىأىٍخرىجى  ذبعلوا، تعلموف  اءى بًنىاءن كىأىنٍػزىؿى ًمنى السَّمى عىلى لىكيمي األٍرضى ًفرىاشنا كىالسَّمى الًَّذم جى

رىاًت ًرٍزقنا لىكيٍم فىبل  ادنا كىأىنٍػتيٍم  ذبىٍعىليوابًًو ًمنى الثَّمى )لًلًَّو أىٍندى  (ِِتػىٍعلىميوفى

ِِ ُْ 

ارىةي أيًعدٍَّت  تػىٍفعىليواكىلىٍن  تػىٍفعىليوافىًإٍف ٓبٍى  ك لن تفعلوا ا النَّاسي كىاغبًٍجى فىاتػَّقيوا النَّارى الًٍَّب كىقيوديىى

اًفرًينى)  (ِْلًٍلكى

ِْ ُٓ 

فيعلموف، 

 فيقولوف

ا فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوا  ا فػىٍوقػىهى ًإفَّ اللَّوى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىبل مىا بػىعيوضىةن فىمى

فىريكا  فػىيػىٍعلىميوفى  ٍم كىأىمَّا الًَّذينى كى ا فػىيػىقيوليوفى أىنَّوي اغبٍىقُّ ًمٍن رىًّّْٔ مىاذىا أىرىادى اللَّوي ًّٔىذى

ًثّبنا كىمىا ييًضلُّ بًًو ًإال اٍلفىاًسًقْبى) ًثّبنا كىيػىٍهًدم بًًو كى  (ِٔمىثىبل ييًضلُّ بًًو كى

ِٔ ُٔ 

ينقضوف،كيقطعو 

 ف،

 ُٕ ِٕ مىا أىمىرى اللَّوي بًًو أىٍف  يػىٍقطىعيوفى ًو ًمٍن بػىٍعًد ًميثىاًقًو كى عىٍهدى اللَّ  يػىنػٍقيضيوفى الًَّذينى 
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   (ُِٕب األٍرًض أيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى) يػيٍفًسديكفى ييوصىلى كى  كىيػيٍفًسديكفى 

ٍنتيٍم أىٍموىاتنا فىأىٍحيىاكيٍم ٍبيَّ  تكفركف، ترجعوف ًيتيكيٍم ٍبيَّ وبيًٍييكيٍم ٍبيَّ ًإلىٍيًو كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىكي يبي

عيٍوفى)  (ِٖتيرجى

ِٖ ُٖ 

ا مىٍن  تعلموف ًليفىةن قىاليوا أىذبىٍعىلي ًفيهى اًعله ُب األٍرًض خى ًة ًإينّْ جى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلًئكى كى

مىاءى كىكبىٍني نيسىبّْحي حًبىٍمًدؾى كىنػيقىدّْسي لىكى قىاؿى ًإينّْ أىٍعلىمي  ا كىيىٍسًفكي الدّْ يػيٍفًسدي ًفيهى

 (َّتػىٍعلىميوفى)مىا ال 

َّ ُٗ 

ـي أىنًٍبئٍػهيٍم بًأىظٍبىاًئًهٍم فػىلىمَّا أىنٍػبىأىىيٍم بًأىظٍبىاًئًهٍم قىاؿى أىٓبٍى أىقيٍل لىكيٍم ًإينّْ  فى تىٍكتيميو تبدكف، قىاؿى يىا آدى

اكىاًت كىاألٍرًض كىأىٍعلىمي مىا  ٍنتيمٍ  تػيٍبديكفى أىٍعلىمي غىٍيبى السَّمى  (ّّتىٍكتيميوفى) كىمىا كي

ّّ َِ 

ا كىال  تقربا ٍيثي ًشٍئتيمى ا حى ا رىغىدن ـي اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىكيبل ًمنػٍهى قػيٍلنىا يىا آدى َى
)تػىٍقرىبىا رىةى فػىتىكيونىا ًمنى الظَّاًلًمْبى ًذًه الشَّجى  (ّٓىى

ّٓ ُِ 

يعنا فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم ًمِبّْ ىيدنل فىمىنٍ  وبزنوف تىًبعى ىيدىامى فىبل خىٍوؼه  قػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمنػٍهىا صبًى

 (ّٖوبىٍزىنيوفى)عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

ّٖ ِِ 

ا مىعىكيٍم كىال  ،تشَبكا تىكيونيوا قنا ًلمى اًفرو بًًو كىال  تىكيونيواكىآًمنيوا دبىا أىنٍػزىٍلتي ميصىدّْ  تىٍشتػىريكاأىكَّؿى كى

ًإيَّامى فىاتػَّقيوًف)  (ُْبًآيىاٌب شبىىننا قىًليبل كى

ُْ ِّ 

تٍكتيميوا،  تػىٍلًبسيوا،ى

 تػىٍعلىميوفى 

 ِْ ِْ (ِْتػىٍعلىميوفى)اغبٍىقَّ كىأىنٍػتيٍم  ٍكتيميوااغبٍىقَّ بًاٍلبىاًطًل كىتى  تػىٍلًبسيواكىال 

أتأمركف،كتنسوف،

 تػىٍعًقليوفى 

أىنٍػفيسىكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىتػٍليوفى اٍلًكتىابى أىفىبل  تػىٍنسىٍوفى النَّاسى بًاٍلربّْ كى  تىٍأميريكفى أى 

(  (ْْتػىٍعًقليوفى

ْْ ِٓ 

ٍم كىأىنػَّهيٍم ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى) يىظينُّوفى  الًَّذينى  يظنوف  ِٔ ْٔ (ْٔأىنػَّهيٍم ميبلقيو رىًّّْٔ
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ٍيئنا كىال يػيٍقبىلي ًمنػٍهىا شىفىاعىةه كىال  ينصركف كىاتػَّقيوا يػىٍومنا ال ذبىٍزًم نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شى

ا عىٍدؿه كىال ىيمٍ   (ْٖيػيٍنصىريكفى) يػيٍؤخىذي ًمنػٍهى

ْٖ ِٕ 

يىسيوميوفى، 

 ييذىحبّْيوفى،يىٍستىٍحييوفى 

نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يى  ًإٍذ قبىَّيػٍ اًب سيوميونىكي كى أىبٍػنىاءىكيٍم  ييذىحبّْيوفى ٍم سيوءى اٍلعىذى

 (ًْٗنسىاءىكيٍم كىُب ذىًلكيٍم بىبلءه ًمٍن رىبّْكيٍم عىًظيمه) ٍستىٍحييوفى كىيى 

ْٗ ِٖ 

نىاكيٍم كىأىٍغرىقٍػنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى كىأىنٍػتيٍم  تنظركف ًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي اٍلبىٍحرى فىأىقٍبىيػٍ  ِٗ َٓ (ُٓتػىٍنظيريكفى)كى

 َّ ِٓ (ِٓتىٍشكيريكفى) ٍبيَّ عىفىٍونىا عىٍنكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى لىعىلَّكيمٍ  تشكركف

نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى  هتتدكف ًإٍذ آتػىيػٍ  ُّ ّٓ (ّٓتػىٍهتىديكفى) لىعىلَّكيمٍ  كى

ٍتكيمي  تنظركف ٍهرىةن فىأىخىذى ًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىٍن نػيٍؤًمنى لىكى حىٌبَّ نػىرىل اللَّوى جى كى

 (ٓٓتػىٍنظيريكفى)الصَّاًعقىةي كىأىنٍػتيٍم 

ٓٓ ِّ 

 ّّ ٔٓ (ٔٓتىٍشكيريكفى)ٍبيَّ بػىعىثٍػنىاكيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىٍوًتكيٍم لىعىلَّكيٍم  تشكركف

ـى كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ كىالسٍَّلوىل كيليوا ًمٍن طىيّْبىاًت مىا  يظلموف ا كىظىلٍَّلنىا عىلىٍيكيمي اٍلغىمى

انيوا أىنٍػفيسىهيٍم   (ٕٓيىظًٍلميوفى)رىزىقٍػنىاكيٍم كىمىا ظىلىميونىا كىلىًكٍن كى

ٕٓ ّْ 

فػىبىدَّؿى الًَّذينى ظىلىميوا قػىٍوال غىيػٍرى الًَّذم ًقيلى ؽبىيٍم فىأىنٍػزىٍلنىا عىلىى الًَّذينى ظىلىميوا  يفسقوف

انيوا  اًء دبىا كى  (ٗٓيػىٍفسيقيوفى)رًٍجزنا ًمنى السَّمى

ٓٗ ّٓ 

رى فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي  تعثوا ًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى اغبٍىجى كى

ننا قىٍد عىًلمى كيلُّ أينىاسو مىٍشرىبػىهيٍم كيليوا كىاٍشرىبيوا ًمٍن ًرٍزًؽ اللًَّو كىال  اثٍػنىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ

 (َُٔب األٍرًض ميٍفًسًدينى) تػىٍعثػىٍوا

َٔ ّٔ 
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أتستبدلوف، 

يكفركف،يقتلوف، 

 يعتدكف

ًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىٍن نىٍصربى عىلىى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبَّكى ىبيٍرًٍج لىنىا فبَّا  كى

ا قىاؿى  ا كىبىصىًلهى ا كىعىدىًسهى ا كىفيوًمهى ا كىًقثَّاًئهى  أىتىٍستىٍبًدليوفى تػيٍنًبتي األٍرضي ًمٍن بػىٍقًلهى

يػٍره اٍىًبطيوا ًمٍصرنا فىًإفَّ لىكيٍم مىا سىأىٍلتيٍم كىضيرًبىٍت  الًَّذم ىيوى  أىٍدىنى بًالًَّذم ىيوى خى

انيوا نىةي كىبىاءيكا ًبغىضىبو ًمنى اللًَّو ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كى لَّةي كىاٍلمىٍسكى  يىٍكفيريكفى  عىلىٍيًهمي الذّْ

انيوا النًَّبيّْْبى ًبغىٍّبً اغبٍى  يػىٍقتػيليوفى بًآيىاًت اللًَّو كى  قّْ ذىًلكى دبىا عىصىٍوا كىكى

 (ُٔيػىٍعتىديكفى)

ُٔ ّٕ 

اديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئْبى مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً  وبزنوف ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىى

ٍم كىال خىٍوؼه  عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم اآلًخًر كىعىًملى صىاغبًنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ

 (ِٔزىنيوفى)وبىٍ 

ِٔ ّٖ 

ٍم ًبقيوَّةو كىاذٍكيريكا  تٌتقوف نىاكي ٍذنىا ًميثىاقىكيٍم كىرىفػىٍعنىا فػىٍوقىكيمي الطُّورى خيذيكا مىا آتػىيػٍ ًإٍذ أىخى كى

 (ّٔتػىتػَّقيوفى)مىا ًفيًو لىعىلَّكيٍم 

ّٔ ّٗ 

ًإٍذ قىاؿى ميوسىى لًقىٍوًمًو ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف  تذحبوا بػىقىرىةن قىاليوا أىتػىتًَّخذينىا ىيزيكنا  تىٍذحبىيواكى

(  (ٕٔقىاؿى أىعيوذي بًاللًَّو أىٍف أىكيوفى ًمنى اعبٍىاًىًلْبى

ٕٔ َْ 

ا بػىقىرىةه ال فىاًرضه كىال  تؤمركف ٍ لىنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهى قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىْبّْ

)ًبٍكره عىوىافه بػىٍْبى ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا   (ٖٔتػيٍؤمىريكفى

ٖٔ ُْ 

ٍنتيٍم  تكتموف ا كىاللَّوي ـبيٍرًجه مىا كي ًإٍذ قػىتػىٍلتيٍم نػىٍفسنا فىادَّارىٍأًبيٍ فًيهى  ِْ ِٕ (ِٕتىٍكتيميوفى)كى

ٍوتىى كىييرًيكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم  تعقلوف ًلكى وبيًٍيي اللَّوي اٍلمى فػىقيٍلنىا اٍضرًبيوهي بًبػىٍعًضهىا كىذى

(  (ّٕتػىٍعًقليوفى

ّٕ ّْ 

ًإفَّ ًمنى  تعملوف ارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوىةن كى ٍبيَّ قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كىاغبًٍجى ْٕ ْْ 
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اءي  ا يىشَّقَّقي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمى ا لىمى ًإفَّ ًمنػٍهى اري كى ا يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي األنٍػهى ارىًة لىمى اغبًٍجى

ٍشيىًة ا ا يػىٍهًبطي ًمٍن خى ا لىمى ًإفَّ ًمنػٍهى )للًَّو كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا كى ليوفى  (ْٕتػىٍعمى

عيوفى،يؤمنوا، يىٍسمى

 يعلموفوبيىرّْفيونىوي،

عيوفى لىكيٍم كىقىٍد كىافى فىرًيقه ًمنٍػهيٍم  يػيٍؤًمنيوا أىفػىتىٍطمىعيوفى أىفٍ  كىبلـى اللًَّو ٍبيَّ   يىٍسمى

)ًمٍن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي كىىيٍم  وبيىرّْفيونىوي   (ٕٓيػىٍعلىميوفى

ٕٓ ْٓ 

أربدثوهنم، 

 تعقلوف

ًإذىا خىبل بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو قىاليوا  ًإذىا لىقيوا الًَّذينى آمىنيوا قىاليوا آمىنَّا كى كى

ثيونػى أى  هيٍم دبىا فػىتىحى اللَّوي عىلىٍيكيٍم لًييحىاجُّوكيٍم بًًو ًعٍندى رىبّْكيٍم أىفىبل ربيىدّْ

 (ٕٔتػىٍعًقليوفى)

ٕٔ ْٔ 

 يعلموف،

يػيٍعًلنيوفى  ،ي  ييًسرُّكفى

 ْٕ ٕٕ (ٕٕيػيٍعًلنيوفى)كىمىا  ييًسرُّكفى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا  يػىٍعلىميوفى أىكىال 

ًإٍف ىيٍم ًإال  يػىٍعلىميوفى  كىًمنػٍهيٍم أيمّْيُّوفى ال ال يعلموف )اٍلًكتىابى ًإال أىمىاينَّ كى  ْٖ ٖٕ (ٖٕيىظينُّوفى

،لًيى يكتبوف، يػىقيوليوفى

 يكسبوف ٍشتػىريكا،

ا ًمٍن ًعٍنًد اللَّوً  يػىقيوليوفى اٍلًكتىابى بًأىٍيًديًهٍم ٍبيَّ  يىٍكتيبيوفى فػىوىٍيله لًلًَّذينى   ىىذى

تىبىٍت أىٍيًديًهٍم كىكىٍيله ؽبىيٍم فبَّالًيىٍشتػىريكا   بًًو شبىىننا قىًليبل فػىوىٍيله ؽبىيٍم فبَّا كى

 (ٕٗيىٍكًسبيوفى)

ٕٗ ْٗ 

ا فػىلىٍن  تقولوف، تعلموف كىقىاليوا لىٍن سبىىسَّنىا النَّاري ًإال أىيَّامنا مىٍعديكدىةن قيٍل أىزبَّىٍذًبيٍ ًعٍندى اللًَّو عىٍهدن

هي أىـٍ   (َٖتػىٍعلىميوفى)عىلىى اللًَّو مىا ال  تػىقيوليوفى ىبيًٍلفى اللَّوي عىٍهدى

َٖ َٓ 

ٍذنىا ًميثىاؽى بىًِب  تعبدكف ًإٍذ أىخى ٍيًن ًإٍحسىاننا كىًذم  تػىٍعبيديكفى  ًإٍسرىائًيلى الكى ًإال اللَّوى كىبًاٍلوىاًلدى

اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسننا كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا 

( اةى ٍبيَّ تػىوىلٍَّيتيٍم ًإال قىًليبل ًمٍنكيٍم كىأىنٍػتيٍم ميٍعًرضيوفى  (ّٖالزَّكى

ّٖ ُٓ 

تسفكوف،زبرجوف ٍذنىا ًميثىاقىكيٍم ال  ًإٍذ أىخى أىنٍػفيسىكيٍم ًمٍن  زبيٍرًجيوفى ًدمىاءىكيٍم كىال  تىٍسًفكيوفى كى ْٖ ِٓ 
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)ًديىارًكيٍم ٍبيَّ أىقٍػرىٍرًبيٍ كىأىنٍػتيٍم  ، تشحدكف  (ْٖتىٍشهىديكفى

تقتلوف،زبرجوف،

تظاىركف،يأتوكم،

تفادكىم،أفتؤمنوف

،يػيرىدُّكفى،، تتىٍكفيريكفى

 عملوف

ؤيالًء  فىرًيقنا ًمٍنكيٍم ًمٍن ًديىارًًىٍم  زبيٍرًجيوفى أىنٍػفيسىكيٍم كى تػىٍقتػيليوفى ٍبيَّ أىنٍػتيٍم ىى

 تىظىاىىريكفى 

ًإٍف يى   كىىيوى ؿبيىرَّـه عىلىٍيكيمٍ  تػيفىاديكىيمٍ أيسىارىل  ٍأتيوكيمٍ عىلىٍيًهٍم بًاإلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كى

 بًبػىٍعضو فىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي تىٍكفيريكفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كى  أىفػىتػيٍؤًمنيوفى ًإٍخرىاجيهيٍم 

نٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  ًإٔبى أىشىدّْ  يػيرىدُّكفى ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإال ًخٍزمه ُب اغبٍىيىاًة الدُّ

اًب كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا  )اٍلعىذى ليوفى  (ٖٓتػىٍعمى

ٖٓ ّٓ 

نٍػيىا بًاآلًخرىًة فىبل ىبيىفَّفي عىنػٍهيمي اٍلعىذىابي كىال  ينصركف أيكلىًئكى الًَّذينى اٍشتػىرىكيا اغبٍىيىاةى الدُّ

 (ٖٔيػيٍنصىريكفى)ىيٍم 

ٖٔ ْٓ 

نىا ًمٍن بػىٍعًدًه بًالرُّسيًل كىآتػىيٍػنىا ًعيسىى اٍبنى  تقتلوف نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىقػىفَّيػٍ كىلىقىٍد آتػىيػٍ

مىٍرًنىى اٍلبػىيػّْنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس أىفىكيلَّمىا جىاءىكيٍم رىسيوؿه دبىا ال تػىٍهوىل 

بٍػتيٍم كى   (ٕٖتػىٍقتػيليوفى)فىرًيقنا أىنٍػفيسيكيمي اٍستىٍكبػىٍرًبيٍ فػىفىرًيقنا كىذَّ

ٖٕ ٓٓ 

ٍفرًًىٍم فػىقىًليبل مىا  يؤمنوف  ٔٓ ٖٖ (ٖٖيػيٍؤًمنيوفى)كىقىاليوا قػيليوبػينىا غيٍلفه بىٍل لىعىنػىهيمي اللَّوي ًبكي

انيوا ًمٍن قػىٍبلي  يستفتحوف ا مىعىهيٍم كىكى اءىىيٍم ًكتىابه ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ميصىدّْؽه ًلمى كىلىمَّا جى

فىريكا بًًو فػىلىٍعنىةي اللًَّو  يىٍستػىٍفًتحيوفى  اءىىيٍم مىا عىرىفيوا كى فىريكا فػىلىمَّا جى عىلىى الًَّذينى كى

اًفرًينى)  (ٖٗعىلىى اٍلكى

ٖٗ ٕٓ 

ا اٍشتػىرىٍكا بًًو أىنٍػفيسىهيٍم أىٍف  يكفركا  دبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي بػىٍغينا أىٍف يػينػىزّْؿى اللَّوي ًمنٍ  يىٍكفيريكابًٍئسىمى

اًفرًينى  فىٍضًلًو عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه فػىبىاءيكا بًغىضىبو عىلىى غىضىبو كىلًٍلكى

 (َٗعىذىابه ميًهْبه)

َٗ ٖٓ 
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نىا كى  يكفركف، تقتلوف ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم آًمنيوا دبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي قىاليوا نػيٍؤًمني دبىا أينٍزًؿى عىلىيػٍ دبىا  يىٍكفيريكفى كى

ا مىعىهيٍم قيٍل فىًلمى  قنا ًلمى أىنًٍبيىاءى اللًَّو ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف  تػىٍقتػيليوفى كىرىاءىهي كىىيوى اغبٍىقُّ ميصىدّْ

( ٍنتيٍم ميٍؤًمًنْبى  (ُٗكي

ُٗ ٓٗ 

نػَّوٍ كىلىٍن  يتمونٌو )يػىتىمى ا دبىا قىدَّمىٍت أىٍيًديًهٍم كىاللَّوي عىًليمه بًالظَّاًلًمْبى  َٔ ٓٗ (ٓٗهي أىبىدن

يىاةو كىًمنى الًَّذينى أىٍشرىكيوا يػىوىدُّ أىحىديىيٍم لىٍو  يعملوف نػَّهيٍم أىٍحرىصى النَّاًس عىلىى حى كىلىتىًجدى

اًب أىٍف يػيعىمَّرى كىاللَّوي بىًصّبه دبىا  يػيعىمَّري أىٍلفى سىنىةو كىمىا ىيوى دبيزىٍحزًًحًو ًمنى اٍلعىذى

( ليوفى  (ٓٗيػىٍعمى

ٗٔ ُٔ 

هي فىرًيقه ًمنػٍهيٍم بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال  يؤمنوف ا نػىبىذى ا عىاىىديكا عىٍهدن  ِٔ ََُ (ََُيػيٍؤًمنيوفى)أىكىكيلَّمى

ا مىعىهيٍم نػىبىذى فىرًيقه ًمنى الًَّذينى  يعملوف اءىىيٍم رىسيوؿه ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ميصىدّْؽه ًلمى كىلىمَّا جى

أىنػَّهيٍم ال   (َُُيػىٍعلىميوفى)أيكتيوا اٍلًكتىابى ًكتىابى اللًَّو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم كى

َُُ ّٔ 

يعملوف،يعٌلماف،ي

قوال،يتعلموف،يفرٌق

 كف،

 يتعلموف، يعلموف

فىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكنَّ  كىاتػَّبػىعيوا مىا تػىتػٍليو الشَّيىاًطْبي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا كى

فىريكا  ٍْبً بًبىاًبلى  يػيعىلّْميوفى الشَّيىاًطْبى كى لىكى النَّاسى السٍّْحرى كىمىا أيٍنزًؿى عىلىى اٍلمى

نىةه فىبل تىٍكفيٍر  يػىقيوال ًمٍن أىحىدو حىٌبَّ  يػيعىلّْمىافً ىىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا  ًإمبَّىا كبىٍني ًفتػٍ

ا مىا فػىيىتػىعىلَّميوفى  ٍرًء كىزىٍكًجًو كىمىا ىيٍم ًبضىارّْينى بًًو ًمٍن  يػيفىرّْقيوفى  ًمنٍػهيمى بًًو بػىٍْبى اٍلمى

لىمىًن مىا يىضيرُّىيٍم كىال يػىنػٍفىعيهيٍم كىلىقىٍد عىًلميوا  يػىتػىعىلَّميوفى أىحىدو ًإال بًًإٍذًف اللًَّو كى 

انيوا  اٍشتػىرىاهي مىا لىوي ُب اآلًخرىًة ًمٍن خىبلؽو كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكا بًًو أىنٍػفيسىهيٍم لىٍو كى

(  (َُِيػىٍعلىميوفى

َُِ ْٔ 

انيوا  يعلموف يػٍره لىٍو كى  ٓٔ َُّ (َُّيػىٍعلىميوفى)كىلىٍو أىنػَّهيٍم آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىمىثيوبىةه ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو خى

ا الًَّذينى آمىنيوا ال  تقولوا اًفرًينى عىذىابه  تػىقيوليوايىا أىيػُّهى رىاًعنىا كىقيوليوا اٍنظيٍرنىا كىاظٍبىعيوا كىلًٍلكى َُْ ٔٔ 
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 (َُْأىلًيمه)

رىسيولىكيٍم كىمىا سيًئلى ميوسىى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يػىتىبىدًَّؿ  ٍسأىليواأىٍف تى  تيرًيديكفى أىـٍ  تريدكف، تسألوا

 (َُٖرى بًاإليبىاًف فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاءى السًَّبيًل)اٍلكيفٍ 

َُٖ ٕٔ 

ا ًمٍن  يرٌدكنكم ًثّبه ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريدُّكنىكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ًإيبىاًنكيٍم كيفَّارنا حىسىدن كىدَّ كى

كىاٍصفىحيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اللَّوي ًعٍنًد أىنٍػفيًسًهٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّى ؽبىيمي اغبٍىقُّ فىاٍعفيوا 

(  (َُٗبًأىٍمرًًه ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره

َُٗ ٖٔ 

تقدموا، ذبدكه، 

 تعلموف

اةى كىمىا  ميوا كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكى ٍّبو تػيقىدّْ ديكهي ألنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خى ًعٍندى اللًَّو  ذبًى

ليوفى تػىعٍ ًإفَّ اللَّوى دبىا   (َُُبىًصّبه) مى

َُُ ٔٗ 

بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلًَّو كىىيوى ؿبيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًّْو كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  وبزنوف

 (ُُِوبىٍزىنيوفى)كىال ىيٍم 

ُُِ َٕ 

يتلوف، يعلموف، 

 ىبتلفوف

كىقىالىًت اٍليػىهيودي لىٍيسىًت النَّصىارىل عىلىى شىٍيءو كىقىالىًت النَّصىارىل لىٍيسىًت 

ًلكى قىاؿى الًَّذينى ال يػىتػٍليوفى اٍليػىهيودي عىلىى شىٍيءو كىىيٍم  ًمٍثلى  يػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى كىذى

ا نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كى  (ُُّ)ىبىٍتىًلفيوفى نيوا ًفيًو قػىٍوؽبًًٍم فىاللَّوي وبىٍكيمي بػىيػٍ

ُُّ ُٕ 

رىأًّىا  يدخلوىا ا اظٍبيوي كىسىعىى ُب خى رى فًيهى كىمىٍن أىظٍلىمي فبٍَّن مىنىعى مىسىاًجدى اللًَّو أىٍف ييٍذكى

اأيكلىًئكى مىا كىافى ؽبىيٍم أىٍف يى  نٍػيىا ًخٍزمه كىؽبىيٍم ًُب  ٍدخيليوىى ائًًفْبى ؽبىيٍم ُب الدُّ ًإال خى

 (ُُْاآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه)

ُُْ ِٕ 

ا  توٌلوا ٍغًربي فىأىيٍػنىمى فػىثىمَّ كىٍجوي اللًَّو ًإفَّ اللَّوى كىاًسعه  تػيوىلُّواكىلًلًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمى

 (ُُٓعىًليمه)

ُُٓ ّٕ 

ًلكى قىاؿى الًَّذينى  يػىٍعلىميوفى كىقىاؿى الًَّذينى ال  يعلموف، يوقنوف لّْمينىا اللَّوي أىٍك تىٍأتًينىا آيىةه كىذى لىٍوال ييكى ُُٖ ْٕ 
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ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ًمٍثلى قػىٍوؽبًًٍم تىشىابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم قىٍد بػىيػَّنَّا اآليىاًت ًلقىٍوـو 

 (ُُٕ)ييوًقنيوفى 

نىاىيمي اٍلًكتىابى  يتلونو، يؤمنوف بًًو كىمىٍن يىٍكفيٍر  يػيٍؤًمنيوفى حىقَّ ًتبلكىتًًو أيكلىًئكى  يػىتػٍليونىوي الًَّذينى آتػىيػٍ

(  (ُُِبًًو فىأيكلىًئكى ىيمي اػبٍىاًسريكفى

ُُِ ٕٓ 

ا عىٍدؿه كىال  ينصركف كىاتػَّقيوا يػىٍومنا ال ذبىٍزًم نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شىٍيئنا كىال يػيٍقبىلي ًمنػٍهى

 (ُِّ)يػيٍنصىريكفى فىعيهىا شىفىاعىةه كىال ىيٍم تػىنػٍ 

ُِّ ٕٔ 

ينى فىبل  سبوتنٌ  كىكىصَّى ًّٔىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي يىا بىًِبَّ ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىى لىكيمي الدّْ

 (ًُِّإال كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى) سبىيوتينَّ 

ُِّ ٕٕ 

اءى ًإٍذ حىضىرى يػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو مىا  تعبدكف ٍنتيٍم شيهىدى ًمٍن تػىٍعبيديكفى أىـٍ كي

ا  ًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإؽبىنا كىاًحدن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًإؽبىىكى كىًإلىوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى كى

(  (ُّّكىكبىٍني لىوي ميٍسًلميوفى

ُّّ ٕٖ 

ٍبتيٍم كىال  يعلموفتيسألوف،  لىٍت ؽبىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسى انيوا  تيٍسأىليوفى تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خى عىمَّا كى

ليوفى   (ُّْ)يػىٍعمى

ُّْ ٕٗ 

آجُّوننا اليكيٍم كىكبىٍ  أىربيىاجُّونػىنىا قيلٍ  أربي الينىا كىلىكيٍم أىٍعمى ني ُب اللًَّو كىىيوى رىبػُّنىا كىرىبُّكيٍم كىلىنىا أىٍعمى

 (ُّٗلىوي ـبيًٍلصيوفى)

ُّٗ َٖ 

انيوا ىيودنا  تػىقيوليوفى أىـٍ  تقولوف، تعملوف ًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاألٍسبىاطى كى ًإفَّ إًبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كى

هي ًمنى  ادىةن ًعٍندى تىمى شىهى أىٍك نىصىارىل قيٍل أىأىنٍػتيٍم أىٍعلىمي أىـً اللَّوي كىمىٍن أىظٍلىمي فبٍَّن كى

ليوفى اللًَّو كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا   (َُْ)تػىٍعمى

َُْ ُٖ 

ٍبتيٍم كىال تي  تيسألوف، يعملوف لىٍت ؽبىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسى انيوا ٍسأىليوفى تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خى عىمَّا كى ُُْ ِٖ 
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ليوفى   (ُُْ)يػىٍعمى

عىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا  لتكونوا ًلكى جى اءى عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي  لًتىكيونيواكىكىذى شيهىدى

ا ًإال لًنػىٍعلىمى مىٍن يػىتًَّبعي  عىٍلنىا اٍلًقبػٍلىةى الًٍَّب كيٍنتى عىلىيػٍهى ا كىمىا جى ًهيدن عىلىٍيكيٍم شى

ًبّبىةن ًإال عىلىى الًَّذينى ىىدىل  انىٍت لىكى ًإٍف كى الرَّسيوؿى فبٍَّن يػىنٍػقىًلبي عىلىى عىًقبػىٍيًو كى

 (ُّْوي كىمىا كىافى اللَّوي لًييًضيعى ًإيبىانىكيٍم ًإفَّ اللَّوى بًالنَّاًس لىرىءيكؼه رىًحيمه)اللَّ 

ُّْ ّٖ 

ليوفى ليعلموف، ا فػىوىؿّْ كىٍجهىكى  يػىٍعمى اًء فػىلىنػيوىلّْيػىنَّكى ًقبػٍلىةن تػىٍرضىاىى قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ُب السَّمى

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً  ٍنتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ الًَّذينى أيكتيوا شىٍطرى اٍلمى ا كي ٍيثيمى كىحى

ٍم كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا  يػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى لى  ليوفى أىنَّوي اغبٍىقُّ ًمٍن رىًّّْٔ  (ُْْ)يػىٍعمى

ُْْ ْٖ 

يعرفونو، 

يعرفوف،ليكتموف،

 يعملوف

نىاىيمي اٍلًكتىابى  ا يػىٍعرًفيونى الًَّذينى آتػىيػٍ أىبٍػنىاءىىيٍم كىًإفَّ فىرًيقنا ًمنػٍهيٍم  يػىٍعرًفيوفى وي كىمى

 (ُْٔ)يػىٍعلىميوفى اغبٍىقَّ كىىيٍم يىٍكتيميوفى لى 

ُْٔ ٖٓ 

ا  تكونوا ا فىاٍستىًبقيوا اػبٍىيػٍرىاًت أىيٍػنىمى يىٍأًت ًبكيمي اللَّوي  تىكيونيواكىًلكيلٍّ كًٍجهىةه ىيوى ميوىلّْيهى

( يعنا ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره  (ُْٖصبًى

ُْٖ ٖٔ 

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىًإنَّوي لىٍلحىقُّ ًمٍن  تعملوف كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍجتى فػىوىؿّْ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى

ليوفى)رىبّْكى كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا   (ُْٗتػىٍعمى

ُْٗ ٖٕ 

فبلزبشوىم، 

 هتتدكف

ٍنتيٍم  ا كي ٍيثيمى ٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىحى كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍجتى فػىوىؿّْ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى

فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي لًئىبل يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىٍيكيٍم حيجَّةه ًإال الًَّذينى ظىلىميوا 

 ًمنػٍهيٍم فىبل

َُٓ ٖٖ 

ًٍب عىلىٍيكيٍم كىلىعىلَّكيٍم  كىاٍخشىٍوين  زبىٍشىٍوىيمٍ    ٖٗ  (َُٓتػىٍهتىديكفى)كىألًًبَّ نًٍعمى
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ٍلنىا ًفيكيٍم رىسيوال ًمٍنكيٍم يػىتػٍليو عىلىٍيكيٍم آيىاتًنىا كىيػيزىكّْيكيٍم كىيػيعىلّْميكيمي  تكونوا، تعلموف ا أىٍرسى كىمى

 (ُُٓ)تىكيونيواتػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمىةى كىيػيعىلّْميكيٍم مىا ٓبىٍ 

ُُٓ َٗ 

 ّٗ ُِٓ (ُِٓ)تىٍكفيريكفً فىاذٍكيريكين أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكا ٕب كىال  تكفركف

ًبيًل اللًَّو أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه كىلىًكٍن ال تػىقيوليواكىال  تقولوا، تشعركف ٍن يػيٍقتىلي ُب سى  ًلمى

 (ُْٓ)تىٍشعيريكفى 

ُْٓ ْٗ 

مىا أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيػّْنىاًت كىاؽٍبيدىل ًمٍن بػىٍعًد مىا بػىيػَّنَّاهي لًلنَّاًس  يىٍكتيميوفى ًإفَّ الًَّذينى  يكتموف

 (ُُٗٓب اٍلًكتىاًب أيكلىًئكى يػىٍلعىنػيهيمي اللَّوي كىيػىٍلعىنػيهيمي البلًعنيوفى)

ُٓٗ ٗٓ 

اًلًدينى ًفيهىا ال ىبيىفَّفي عىنػٍهيمي اٍلعىذىابي كىال ىيٍم  يينظركف  ٔٗ ُِٔ (ُِٔ)يػيٍنظىريكفى خى

اًر كىاٍلفيٍلًك الًٍَّب  يعقلوف اكىاًت كىاألٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهى ٍلًق السَّمى ًإفَّ ُب خى

اًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا  ذبىٍرًم ُب اٍلبىٍحًر دبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى السَّمى

ا ًمٍن كيلّْ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح كىالسَّحىاًب بًًو األٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ  فًيهى

اًء كىاألٍرًض آليىاتو ًلقىٍوـو   (ُْٔ)يػىٍعًقليوفى اٍلميسىخًَّر بػىٍْبى السَّمى

ُْٔ ٕٗ 

ٌبوهنم، يركف ادنا  وبي بُّونػىهيمٍ كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى   وبًي

اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلًَّو  يػىرىٍكفى آمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا لًلًَّو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ 

اًب) يعنا كىأىفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلعىذى  (ُٓٔصبًى

ُٔٓ ٖٗ 

ا النَّاسي كيليوا فبَّا ُب األٍرًض حىبلال طىيّْبنا كىال  تتٌبعوا خيطيوىاًت  تػىتًَّبعيوايىا أىيػُّهى

 (ُٖٔالشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه)

ُٖٔ ٗٗ 

 ََُ ُٗٔ (ُٗٔتػىٍعلىميوفى)عىلىى اللًَّو مىا ال  تػىقيوليواًإمبَّىا يىٍأميريكيٍم بًالسُّوًء كىاٍلفىٍحشىاًء كىأىٍف  تقولوا، تعلموف

نىا عىلىٍيًو آبىاءىنىا أىكىلىٍو  يعقلوف، يهتدكف ًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اتًَّبعيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ كى َُٕ َُُ 
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ٍيئنا كىال  يػىٍعًقليوفى  كىافى آبىاؤيىيٍم ال  (َُٕ)يػىٍهتىديكفى شى

اءن صيمّّ  يعقلوف عي ًإال ديعىاءن كىنًدى ثىًل الًَّذم يػىٍنًعقي دبىا ال يىٍسمى فىريكا كىمى كىمىثىلي الًَّذينى كى

 (ُُٕ)يػىٍعًقليوفى بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم ال 

ُُٕ َُِ 

ٍم كىاٍشكيريكا لًلًَّو ًإٍف كي  تعبدكف ا الًَّذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن طىيّْبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكي ٍنتيٍم ًإيَّاهي يىا أىيػُّهى

 (ُِٕ)تػىٍعبيديكفى 

ُِٕ َُّ 

يكتموف،كيشَبكف

 ،يأكلوف

بًًو شبىىننا قىًليبل أيكلىًئكى  يىٍشتػىريكفى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمنى اٍلًكتىاًب كى يىٍكتيميوفى ًإفَّ الًَّذينى 

يًهٍم  يىٍأكيليوفى مىا  لّْميهيمي اللَّوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىال يػيزىكّْ ُب بيطيوهًنًٍم ًإال النَّارى كىال ييكى

 (ُْٕكىؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه)

ُْٕ َُْ 

ٍغًرًب كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آمىنى  تػيوىلُّوالىٍيسى اٍلربَّ أىٍف  تيولُّوا ٍشًرًؽ كىاٍلمى كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمى

ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيّْْبى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًّْو  بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىبلًئكى

ـى ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكْبى كىاٍبنى السًَّبيًل كىالسَّائً  ًلْبى كىًُب الرّْقىاًب كىأىقىا

اةى كىاٍلميوفيوفى بًعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء  الصَّبلةى كىآتىى الزَّكى

تػَّقيوفى) قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلمي  (ُٕٕكىالضَّرَّاًء كىًحْبى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى

ُٕٕ َُٓ 

يىاةه يىا أيكٕب األٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم كىلىكي  تتقوف  َُٔ ُٕٗ (ُٕٗ)تػىتػَّقيوفى ٍم ُب اٍلًقصىاًص حى

عىوي فىًإمبَّىا ًإشٍبيوي عىلىى الًَّذينى  يبٌدلونو مىا ظبًى لىوي بػىٍعدى ٍن بىدَّ ليونى فىمى يعه يػيبىدّْ وي ًإفَّ اللَّوى ظبًى

 (ُُٖعىًليمه)

ُُٖ َُٕ 

ا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن  تٌتقوف مى ـي كى ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيىا يىا أىيػُّهى

 (ُّٖ)تػىتػَّقيوفى قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم 

ُّٖ َُٖ 

ييًطيقونو،تصوموا،ت ٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو أيخىرى  أىيَّامنا مىٍعديكدىاتو فىمى ُْٖ َُٗ 
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يػٍره لىوي  ييًطيقيونىوي كىعىلىى الًَّذينى  علموف يٍػرنا فػىهيوى خى ٍن تىطىوَّعى خى ـي ًمٍسًكْبو فىمى ًفٍديىةه طىعىا

ٍنتيٍم تىصيوميو كىأىٍف  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كي  (ُْٖ)ميوفى تػىٍعلى ا خى

كلتكربكا، 

 تشكركف

شىٍهري رىمىضىافى الًَّذم أيٍنزًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لًلنَّاًس كىبػىيػّْنىاتو ًمنى اؽٍبيدىل 

ٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي كىمىٍن كىافى مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو  كىاٍلفيٍرقىاًف فىمى

رى ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىال ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى كىلً فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو  تيٍكًمليوا أيخى

اكيٍم كىلىعىلَّكيمٍ  بػّْريكا اللَّوى عىلىى مىا ىىدى  (ُٖٓ)تىٍشكيريكفى  اٍلًعدَّةى كىلًتيكى

ُٖٓ َُُ 

فليستجيبوا،كليؤمن

 كا، يرشدكف

ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىِبّْ فىًإينّْ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًع ًإذىا دىعىاًف  كى

 (ُٖٔ)يػىٍرشيديكفى يب لىعىلَّهيٍم ٍليػيٍؤًمنيوا ٕب كى  فػىٍليىٍستىًجيبيوا

ُٖٔ ُُُ 

زبتانوف،تباشركىن

 ، تقربوىا، يٌتقوف

أيًحلَّ لىكيٍم لىيػٍلىةى الصّْيىاـً الرَّفىثي ًإٔبى ًنسىاًئكيٍم ىينَّ لًبىاسه لىكيٍم كىأىنٍػتيٍم لًبىاسه 

ٍنتيٍم  أىنٍػفيسىكيٍم فػىتىابى عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيٍم  زبىٍتىانيوفى ؽبىينَّ عىًلمى اللَّوي أىنَّكيٍم كي

تىبى اللَّ  وي لىكيٍم كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىٌبَّ يػىتىبػىْبَّى لىكيمي فىاآلفى بىاًشريكىينَّ كىابٍػتػىغيوا مىا كى

ـى ًإٔبى اللٍَّيًل كىال  اػبٍىٍيطي األبٍػيىضي ًمنى اػبٍىٍيًط األٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر ٍبيَّ أىسبُّوا الصّْيىا

  وىىاتػىٍقرىبي كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ُب اٍلمىسىاًجًد تًٍلكى حيديكدي اللًَّو فىبل تػيبىاًشريكىينَّ 

ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم  ًلكى يػيبػىْبّْ  (ُٕٖيػىتػَّقيوفى)كىذى

ُٖٕ ُُِ 

تأكلوا، كتدلوا، 

 لتأكلوا، تعلموف

فىرًيقنا  لًتىٍأكيليوأًّىا ًإٔبى اغبٍيكَّاـً  تيٍدليواأىٍموىالىكيٍم بػىيػٍنىكيٍم بًاٍلبىاًطًل كى تىٍأكيليوا كىال 

)ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإلٍبًٍ كىأىنٍػتيٍم   (ُٖٖتػىٍعلىميوفى

ُٖٖ ُُّ 

يسئلونك،تأتوا، 

 تفلحوف

 تىٍأتيواعىًن األًىلًَّة قيٍل ًىيى مىوىاًقيتي لًلنَّاًس كىاغبٍىجّْ كىلىٍيسى اٍلربُّ بًأىٍف  يىٍسأىليونىكى 

ا كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىًن اتػَّقىى كىأٍتيوا اٍلبػيييوتى ًمٍن أىبٍػوىأًّىا كىاتػَّقيوا  اٍلبػيييوتى ًمٍن ظيهيورًىى

)اللَّوى لىعىلَّكيٍم   (ُٖٗتػيٍفًلحيوفى

ُٖٗ ُُْ 
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ًبيًل اللًَّو الًَّذينى  يقاتلونكم، تعتدكا بُّ ًإفَّ ال تػىٍعتىديكانىكيٍم كىال يػيقىاتًليو كىقىاتًليوا ُب سى لَّوى ال وبًي

ٍعتىًدينى)  (َُٗاٍلمي

َُٗ ُُٓ 

تقاتلوىم، 

 يقاتلوكم

نىةي أىشىدُّ  ٍيثي أىٍخرىجيوكيٍم كىاٍلًفتػٍ ٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم كىأىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن حى كىاقٍػتػيليوىيٍم حى

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً حىٌبَّ تػيقىاتًليو ًمنى اٍلقىٍتًل كىال  ًفيًو فىًإٍف ٍم يػيقىاتًليوكي ىيٍم ًعٍندى اٍلمى

( اًفرًينى ًلكى جىزىاءي اٍلكى  (ُُٗقىاتػىليوكيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم كىذى

ُُٗ ُُٔ 

ًبيًل اللًَّو كىال  تلقوا ًة كىأىٍحًسنيوا ًإفَّ اللَّوى  تػيٍلقيواكىأىٍنًفقيوا ُب سى بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػٍَّهليكى

( بُّ اٍلميٍحًسًنْبى  (ُٓٗوبًي

ُٗٓ ُُٕ 

ا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم كىال  ربلقوا  ربىًٍلقيواكىأىسبُّوا اغبٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى لًلًَّو فىًإٍف أيٍحًصٍرًبيٍ فىمى

افى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك بًًو أىذنل ًمٍن  ٍن كى لَّوي فىمى ريءيكسىكيٍم حىٌبَّ يػىبػٍليغى اؽٍبىٍدمي ؿبًى

قى  ةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمٍنتيٍم فىمىٍن سبىىتَّعى بًاٍلعيٍمرىًة رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى

ـي ثىبلثىًة أىيَّاـو ُب اغبٍىجّْ  ٍد فىًصيىا ٍن ٓبٍى هبًى ا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم فىمى ًإٔبى اغبٍىجّْ فىمى

ٍن ٓبٍى يىكيٍن أىىٍ  اًملىةه ذىًلكى ًلمى ٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كى بػٍعىةو ًإذىا رىجى ليوي حىاًضًرم كىسى

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب)  (ُٔٗاٍلمى

ُٗٔ ُُٖ 

ٍن فػىرىضى ًفيًهنَّ اغبٍىجَّ فىبل رىفىثى كىال فيسيوؽى كىال  تفعلوا اغبٍىجُّ أىٍشهيره مىٍعليومىاته فىمى

اؿى ُب اغبٍىجّْ كىمىا  يػٍرى الزَّاًد مً تػىٍفعىليوا ًجدى ٍّبو يػىٍعلىٍموي اللَّوي كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى ٍن خى

 (ُٕٗالتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوًف يىا أيكٕب األٍلبىاًب)

ُٕٗ ُُٗ 

فىٍضبل ًمٍن رىبّْكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو تػىٍبتػىغيوا لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف  تبتغوا

ٍنتيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو فىاذٍكيريكا اللَّوى  ًإٍف كي اكيٍم كى ا ىىدى ٍشعىًر اغبٍىرىاـً كىاذٍكيريكهي كىمى ًعٍندى اٍلمى

 (ُٖٗلىًمنى الضَّالّْْبى)

ُٖٗ َُِ 
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شركف ٍن تػىعىجَّلى ُب يػىٍومىٍْبً فىبل ًإٍٍبى عىلىٍيًو كىمىٍن  ربي كىاذٍكيريكا اللَّوى ُب أىيَّاـو مىٍعديكدىاتو فىمى

ًن اتػَّقىى كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىنَّكيٍم ًإلىٍيًو تىأىخَّرى فىبل  ًإٍٍبى عىلىٍيًو ًلمى

 (َِّ)شىريكفى ربيٍ 

َِّ ُُِ 

افَّةن كىال  تتٌبعوا ا الًَّذينى آمىنيوا اٍدخيليوا ُب السٍّْلًم كى خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف  تػىتًَّبعيوايىا أىيػُّهى

 (ًَِٖإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبْبه)

َِٖ ُِِ 

ٍل  ينظركف اـً كىاٍلمىبلًئكىةي كىقيًضيى  يػىٍنظيريكفى ىى ًإال أىٍف يىٍأتًيػىهيمي اللَّوي ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى

(  (َُِاألٍمري كىًإٔبى اللًَّو تػيٍرجىعي األميوري

َُِ ُِّ 

نٍػيىا كى  كيسخركف ًمنى الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى اتػَّقىٍوا  يىٍسخىريكفى زييّْنى لًلًَّذينى كىفىريكا اغبٍىيىاةي الدُّ

(  (ُِِفػىٍوقػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىاللَّوي يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي ًبغىٍّبً ًحسىابو

ُِِ ُِْ 

ًسٍبتيٍم أىٍف تى  تدخلوا لىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ٍدخيليواأىـٍ حى اعبٍىنَّةى كىلىمَّا يىٍأًتكيٍم مىثىلي الًَّذينى خى

مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّرَّاءي كىزيٍلزًليوا حىٌبَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى 

(  (ُُْنىٍصري اللًَّو أىال ًإفَّ نىٍصرى اللًَّو قىرًيبه

ُِْ ُِٓ 

يسألونك، 

 ينفقوف

ٍيًن كىاألقٍػرىًبْبى  ٍنًفقيوفى مىاذىا يػي  يىٍسأىليونىكى  ٍّبو فىًلٍلوىالًدى قيٍل مىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خى

ٍّبو فىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه   تػىٍفعىليواكىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍبًن السًَّبيًل كىمىا  ًمٍن خى

يػٍره  كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه  لىكيٍم كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا شىٍيئنا كىىيوى خى

 (ُِٓلىكيٍم)

ُِٓ ُِٔ 

تكرىوا، ربٌبوا، 

 تعلموف

يػٍره  تىٍكرىىيواكيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لىكيٍم كىعىسىى أىٍف  شىٍيئنا كىىيوى خى

بُّوالىكيٍم كىعىسىى أىٍف  ٍيئنا كىىيوى شىرّّ لىكيٍم كىاللَّوي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم ال  ربًي شى

 (ُِٔ)تػىٍعلىميوفى 

ُِٔ ُِٕ 
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يسألونك، 

كاليزالوف، 

 يقاتلونكم،يػىريٌدككم

ًبيًل  يىٍسأىليونىكى  ًبّبه كىصىدّّ عىٍن سى عىًن الشٍَّهًر اغبٍىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كى

نىةي اللًَّو كىكيٍفره بًًو كىالٍ  ًإٍخرىاجي أىٍىًلًو ًمٍنوي أىٍكبػىري ًعٍندى اللًَّو كىاٍلًفتػٍ ٍسًجًد اغبٍىرىاـً كى مى

حىٌبَّ يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف  يػىزىاليونػىيػيقىاتًليونىكيمٍ أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل كىال 

افً  ًبطىٍت اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كى ره فىأيكلىًئكى حى

نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا  أىٍعمىاؽبييٍم ُب الدُّ

اًلديكفى)  (ُِٕخى

ُِٕ ُِٖ 

يػىٍرجيوفى رىضٍبىةى  يػىٍرجيوفى  ًبيًل اللًَّو أيكلىًئكى ريكا كىجىاىىديكا ُب سى اجى ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىى

 اللًَّو كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه 

ُِٖ ُِٗ 

يسألونك، 

كيسألونك، 

 ينفقوف، تتفكركف

ًإشٍبيهيمىا  يىٍسأىليونىكى  ًبّبه كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كى ا ًإٍٍبه كى ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمى عىًن اػبٍىٍمًر كىاٍلمى

ا  ي اللَّوي  يػيٍنًفقيوفى  مىاذىا كىيىٍسأىليونىكى أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهمى ًلكى يػيبػىْبّْ قيًل اٍلعىٍفوى كىذى

 (ُِٗ)تػىتػىفىكَّريكفى لىكيمي اآليىاًت لىعىلَّكيٍم 

ُِٗ َُّ 

كيسألونك، 

 زبالطوىم

نٍػيىا كىاآلًخرىًة  يػٍره كىًإٍف  كىيىٍسأىليونىكى ُب الدُّ عىًن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصبلحه ؽبىيٍم خى

يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلًح كىلىٍو شىاءى اللَّوي وىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم كىاللَّوي زبيىاًلطي 

ًكيمه)  (َِِألٍعنىتىكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حى

َِِ ُُّ 

تنكحوا، تينكحوا، 

يؤمنوا، يدعوف، 

 يتذكركف

يػٍره ًمٍن ميٍشرًكىةو كىلىٍو تػىٍنًكحيوا كىال  اٍلميٍشرًكىاًت حىٌبَّ يػيٍؤًمنَّ كىألمىةه ميٍؤًمنىةه خى

بىٍتكيٍم كىال  يػٍره ًمٍن  تػيٍنًكحيواأىٍعجى اٍلميٍشرًًكْبى حىٌبَّ يػيٍؤًمنيوا كىلىعىٍبده ميٍؤًمنه خى

عيو ًإٔبى اعبٍىنًَّة ًإٔبى النَّاًر كىاللَّوي يىدٍ  يىٍدعيوفى ميٍشًرؾو كىلىٍو أىٍعجىبىكيٍم أيكلىًئكى 

ي آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم  ٍغًفرىًة بًًإٍذنًًو كىيػيبػىْبّْ  (ُِِ)يػىتىذىكَّريكفى كىاٍلمى

ُِِ ُِّ 

كيسألونك،  ًحيًض كىال  يىٍسأىليونىكى كى  عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النّْسىاءى ًُب اٍلمى ِِِ ُّّ 
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ٍيثي أىمىرىكيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى تػىٍقرىبيوىينَّ حىٌبَّ يىطٍ  تقربوىن هيٍرفى فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حى

رًينى) بُّ اٍلميتىطىهّْ بُّ التػَّوَّاًبْبى كىوبًي  (ِِِوبًي

ذبعلوا،تربكا،كتتقوا

 ،كتصلحو

بػىٍْبى النَّاًس كىاللَّوي  تيٍصًلحيواكى  تػىتػَّقيواكى  تػىبػىرُّكااللَّوى عيٍرضىةن أليٍبىاًنكيٍم أىٍف  ذبىٍعىليواكىال 

يعه عىًليمه)  (ِِْظبًى

ِِْ ُّْ 

ًمٍن ًنسىاًئًهٍم تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره  يػيٍؤليوفى  لًلًَّذينى  ييؤليوف

 (ِِٔرىًحيمه)

ِِٔ ُّٓ 

ييًقيمى تأخذكا،ىبافا،

 يقيما تعتدكىاا،

لُّ لىكيٍم أىٍف الطَّبلؽي  مىرَّتىاًف فىًإٍمسىاؾه دبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًإٍحسىافو كىال وبًى

ٍيئنا ًإال أىٍف ٍأخيذيكا تى  ا أىال ىبىىافىافبَّا آتػىٍيتيميوىينَّ شى حيديكدى اللًَّو فىًإٍف ًخٍفتيٍم  ييًقيمى

ا أىال  ٍت بًًو تًٍلكى حيديكدي اللًَّو ييًقيمى ا افٍػتىدى ا ًفيمى حيديكدى اللًَّو فىبل جينىاحى عىلىٍيًهمى

ا فىبل  )تػىٍعتىديكىى  (ِِٗكىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى

ِِٗ ُّٔ 

يَباجعا، يقيما، 

 يعلموف

لُّ لىوي ًمٍن بػىٍعدي حىٌبَّ  ا فىبل ربًى ا فىبل فىًإٍف طىلَّقىهى ا غىيٍػرىهي فىًإٍف طىلَّقىهى  تػىٍنًكحى زىٍكجن

ا أىٍف  عى جينىاحى عىلىٍيًهمى اا ًإٍف ظىنَّا أىٍف يػىتػىرىاجى حيديكدى اللًَّو كىتًٍلكى حيديكدي اللًَّو  ييًقيمى

ا ًلقىٍوـو   (َِّ)يػىٍعلىميوفى يػيبػىيػّْنػيهى

َِّ ُّٕ 

سبيسكوىن،لتعتدكا

 ،تتخذكا

لىهينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ دبىٍعريكؼو أىٍك سىرّْحيوىينَّ  ًإذىا طىلٍَّقتيمي النّْسىاءى فػىبػىلىٍغنى أىجى كى

كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي كىال تػىٍعتىديكاًضرىارنا لً سبيًٍسكيوىينَّ دبىٍعريكؼو كىال 

مىةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىمىا أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمنى آيىاًت اللًَّو ىيزيكنا كىاذٍكيريكا نًعٍ تػىتًَّخذيكا 

ًة يىًعظيكيٍم بًًو كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو  اٍلًكتىاًب كىاغبًٍٍكمى

 (ُِّعىًليمه)

ُِّ ُّٖ 

تعضلوىن،  لىهينَّ فىبل  ًإذىا طىلٍَّقتيمي النّْسىاءى فػىبػىلىٍغنى أىجى هينَّ ًإذىا تػىٍعضيليوىينَّ كى أىٍف يػىٍنًكٍحنى أىٍزكىاجى ِِّ ُّٗ 
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ٍعريكًؼ ذىًلكى ييوعىظي بًًو مىٍن كىافى ًمٍنكيٍم يػيٍؤًمني بًاللًَّو  تعلموف نػىهيٍم بًاٍلمى تػىرىاضىٍوا بػىيػٍ

ري كىاللَّوي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم ال  كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكيٍم أىزٍكىى لىكيٍم كىأىٍطهى

 (ِِّ)تػىٍعلىميوفى 

تسَبضعوا، 

 تعلموف

ٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى  اًملىٍْبً ًلمى ٍولىٍْبً كى كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالدىىينَّ حى

ٍعريكًؼ ال تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإال  ٍوليوًد لىوي ًرٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمى كىعىلىى اٍلمى

ةه بً  ا كىال مىٍوليوده لىوي ًبوىلىًدًه كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي كيٍسعىهىا ال تيضىارَّ كىاًلدى وىلىًدىى

ا كىًإٍف  ا كىتىشىاكيرو فىبل جينىاحى عىلىٍيًهمى ذىًلكى فىًإٍف أىرىادىا ًفصىاال عىٍن تػىرىاضو ًمنٍػهيمى

تػىٍيتيٍم أىٍكالدىكيٍم فىبل جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلٍَّمتيٍم مىا آ تىٍستػىٍرًضعيواأىرىٍدًبيٍ أىٍف 

ٍعريكًؼ كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى دبىا ليوفى  بًاٍلمى  (ِّّبىًصّبه) تػىٍعمى

ِّّ َُْ 

يػيتػىوىفَّوف،كيذركف،ت

 عملوف

ا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو  كىيىذىريكفى ًمٍنكيٍم  يػيتػىوىفػٍَّوفى كىالًَّذينى  أىٍزكىاجن

ا فػىعىٍلنى ُب أىنٍػفيًسًهنَّ  لىهينَّ فىبل جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمى كىعىٍشرنا فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجى

ٍعريكًؼ كىاللَّوي دبىا ليوفى  بًاٍلمى ًبّبه) تػىٍعمى  (ِّْخى

ِّْ ُُْ 

ستذكركهنن، 

 تواعدكىنٌ 

ا عىرٍَّضتيٍم بًًو ًمٍن ًخطٍبىًة النّْسىاًء أىٍك أىٍكنػىٍنتيٍم ًُب  كىال جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمى

ًسرِّا ًإال أىٍف تػيوىاًعديكىينَّ كىلىًكٍن ال  سىتىٍذكيريكنػىهينَّ أىنٍػفيًسكيٍم عىًلمى اللَّوي أىنَّكيٍم 

ةى النّْكى  لىوي تػىقيوليوا قػىٍوال مىٍعريكفنا كىال تػىٍعزًميوا عيٍقدى اًح حىٌبَّ يػىبػٍليغى اٍلًكتىابي أىجى

كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا ًُب أىنٍػفيًسكيٍم فىاٍحذىريكهي كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىفيوره 

ًليمه)  (ِّٓحى

ِّٓ ُِْ 

سُّوىيٌن،تفرضوا ؽبىينَّ فىرًيضىةن تػىٍفًرضيوا أىٍك سبىىسُّوىينَّ ال جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىلٍَّقتيمي النّْسىاءى مىا ٓبٍى  سبى

قِّا  ٍعريكًؼ حى كىمىتػّْعيوىينَّ عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقَبً قىدىريهي مىتىاعنا بًاٍلمى

ِّٔ ُّْ 
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 (ِّٔعىلىى اٍلميٍحًسًنْبى)

سبٌسوىٌن،يعفوا،تن

 سوا،تعملوف

ًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىفٍ  كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ؽبىينَّ فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا  سُّوىينَّ سبىى  كى

اًح كىأىٍف تػىٍعفيوا أىقٍػرىبي  يػىٍعفيوفى فػىرىٍضتيٍم ًإال أىٍف  ةي النّْكى أىٍك يػىٍعفيوى الًَّذم بًيىًدًه عيٍقدى

ليوفى اٍلفىٍضلى بػىيٍػنىكيٍم ًإفَّ اللَّوى دبىا  تػىٍنسىويالًلتػٍَّقوىل كىال   (ِّٕ)بىًصّبه  تػىٍعمى

ِّٕ ُْْ 

ا عىلَّمىكيٍم مىا ٓبٍى  تػىٍعلىميوفى تكونوا، مى فىًإٍف ًخٍفتيٍم فىرًجىاال أىٍك ريٍكبىاننا فىًإذىا أىًمٍنتيٍم فىاذٍكيريكا اللَّوى كى

 (ِّٗ)ٍعلىميوفى تػى  تىكيونيوا

ِّٗ ُْٓ 

ا كىًصيَّةن ألٍزكىاًجًهٍم مىتىاعنا ًإٔبى اغبٍىٍوًؿ  يىذىريكفى ًمٍنكيٍم كى  يػيتػىوىفػٍَّوفى  كىالًَّذينى  يػيتىوفَّوف، كيذركف أىٍزكىاجن

غىيػٍرى ًإٍخرىاجو فىًإٍف خىرىٍجنى فىبل جينىاحى عىلىٍيكيٍم ُب مىا فػىعىٍلنى ًُب أىنٍػفيًسًهنَّ ًمٍن 

ًكيمه)  (َِْمىٍعريكؼو كىاللَّوي عىزًيزه حى

َِْ ُْٔ 

ي اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم  تعقلوف ًلكى يػيبػىْبّْ  ُْٕ ِِْ (ِِْ)تػىٍعًقليوفى كىذى

ٍوًت فػىقىاؿى ؽبىيمي  يشكركف رى اٍلمى أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى خىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىىيٍم أيليوؼه حىذى

اللَّوي ميوتيوا ٍبيَّ أىٍحيىاىيٍم ًإفَّ اللَّوى لىذيك فىٍضلو عىلىى النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال 

 (ِّْ)يىٍشكيريكفى 

ِّْ ُْٖ 

ًثّبىةن كىاللَّوي مىٍن ذىا الَّذً  تيرجعوف م يػيٍقًرضي اللَّوى قػىٍرضنا حىسىننا فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا كى

عيوفى  يػىٍقًبضي كىيػىٍبسيطي كىًإلىٍيوً   (ِْٓ)تػيٍرجى

ِْٓ ُْٗ 

أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى اٍلمىئل ًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًيلى ًمٍن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوا لًنىيبٍّ ؽبىيمي ابٍػعىٍث  تقاتلوا

ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىال  ٍل عىسى ًبيًل اللًَّو قىاؿى ىى ا نػيقىاًتٍل ُب سى لىنىا مىًلكن

ًبيًل اللًَّو كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا ًمٍن ًديىارًنىا قىاليوا كىمىا لىنىا أىال نػيقىاتً  تػيقىاتًليوا لى ُب سى

كىأىبٍػنىائًنىا فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ًإال قىًليبل ًمنػٍهيٍم كىاللَّوي عىًليمه 

ِْٔ َُٓ 
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 (ِْٔبًالظَّاًلًمْبى)

ٍن شىًربى ًمٍنوي  يظنوف رو فىمى فػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي بًاعبٍينيوًد قىاؿى ًإفَّ اللَّوى ميٍبتىًليكيٍم بًنػىهى

فػىلىٍيسى ًمِبّْ كىمىٍن ٓبٍى يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمِبّْ ًإال مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًيىًدًه فىشىرًبيوا ًمٍنوي 

وى كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي قىاليوا ال طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى ًإال قىًليبل ًمنػٍهيٍم فػىلىمَّا جىاكىزىهي ىي 

ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو  يىظينُّوفى جًبىاليوتى كىجينيوًدًه قىاؿى الًَّذينى  أىنػَّهيٍم ميبلقيو اللًَّو كى

( ًثّبىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى  (ِْٗغىلىبىٍت ًفئىةن كى

ِْٗ ُُٓ 

اكىاًت  وبيطوف اللَّوي ال ًإلىوى ًإال ىيوى اغبٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا ُب السَّمى

هي ًإال بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍْبى أىٍيًديًهٍم  كىمىا ُب األٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى

ٍلفىهيٍم كىال يطيوفى  كىمىا خى ءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإال دبىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي ًبشىيٍ  وبًي

ا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي) اكىاًت كىاألٍرضى كىال يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمى  (ِٓٓالسَّمى

ِٓٓ ُِٓ 

فىريكا ىبرجوهنم  اللَّوي كىٕبُّ الًَّذينى آمىنيوا ىبيٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّوًر كىالًَّذينى كى

اًت أيكلىًئكى أىٍصحىابي  ىبيٍرًجيونػىهيمٍ أىٍكلًيىاؤيىيمي الطَّاغيوتي  ًمنى النُّوًر ًإٔبى الظُّليمى

اًلديكفى)  (ِٖٓالنَّاًر ىيٍم ًفيهىا خى

ِٕٓ ُّٓ 

بَّةو أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى  يػيٍنًفقيوفى مىثىلي الًَّذينى  يينفقوف ثىًل حى ًبيًل اللًَّو كىمى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى

اءي كىاللَّوي كىاًسعه  ٍن يىشى بَّةو كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمى ُب كيلّْ سيٍنبػيلىةو ًمائىةي حى

 (ُِٔعىًليمه)

ُِٔ ُْٓ 

ينفقوف،يتبعوف، 

 وبزنوف

ًبيًل اللًَّو ٍبيَّ ال  يػيٍنًفقيوفى الًَّذينى  مىا أىنٍػفىقيوا مىنِّا كىال أىذنل  يػيٍتًبعيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى

ٍم كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم   (ِِٔوبىٍزىنيوفى)ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ

ِِٔ ُٓٓ 

ا الًَّذينى آمىنيوا ال  تيبطلوا، يقدركف قىاًتكيمٍ تػيٍبًطليوا يىا أىيػُّهى الًَّذم يػيٍنًفقي مىالىوي  صىدى بًاٍلمىنّْ كىاألذىل كى ِْٔ ُٓٔ 
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ثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيًو تػيرىابه  ثػىليوي كىمى رًئىاءى النَّاًس كىال يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فىمى

ا ال  ًدم عىلىى شىٍيءو فبَّا كىسىبيوا كىاللَّوي ال يػىهٍ يػىٍقًدريكفى فىأىصىابىوي كىاًبله فػىتػىرىكىوي صىٍلدن

اًفرًينى)  (ِْٔاٍلقىٍوـى اٍلكى

ثىًل  يػيٍنًفقيوفى كىمىثىلي الًَّذينى  ينفقوف، تعملوف أىٍموىاؽبىيمي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًة اللًَّو كىتػىثًٍبيتنا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىمى

ا كىاًبله فىطىلّّ  ا ًضٍعفىٍْبً فىًإٍف ٓبٍى ييًصبٍػهى ا كىاًبله فىآتىٍت أيكيلىهى نَّةو ًبرىبٍػوىةو أىصىابػىهى جى

ليوفى كىاللَّوي دبىا   (ِٓٔبىًصّبه)تػىٍعمى

ِٔٓ ُٕٓ 

اري  أىيػىوىدُّ  تتفكركف ا األنٍػهى يلو كىأىٍعنىابو ذبىًٍرم ًمٍن ربىًٍتهى نَّةه ًمٍن لبًى أىحىديكيٍم أىٍف تىكيوفى لىوي جى

ا ًإٍعصىاره  رىاًت كىأىصىابىوي اٍلًكبػىري كىلىوي ذيرّْيَّةه ضيعىفىاءي فىأىصىابػىهى ا ًمٍن كيلّْ الثَّمى لىوي ًفيهى

ي اللَّ  ًلكى يػيبػىْبّْ  (ِٔٔ)تػىتػىفىكَّريكفى وي لىكيمي اآليىاًت لىعىلَّكيٍم ًفيًو نىاره فىاٍحتػىرىقىٍت كىذى

ِٔٔ ُٖٓ 

تيمموا، تنفقوف، 

 تغمضوا

ٍبتيٍم كىفبَّا أىٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى  ا الًَّذينى آمىنيوا أىنًٍفقيوا ًمٍن طىيّْبىاًت مىا كىسى يىا أىيػُّهى

 تػيٍغًمضيواكىلىٍستيٍم بًآًخًذيًو ًإال أىٍف  تػيٍنًفقيوفى اػبٍىًبيثى ًمٍنوي  تػىيىمَّميوا األٍرًض كىال

يده)  (ًِٕٔفيًو كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىًِبّّ ضبًى

ِٕٔ ُٓٗ 

تيبديكا، زبفوىا، 

 كتؤتوىا، تعملوف

ًإٍف تػيٍبديكا ًإٍف  قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كى االصَّدى يػٍره  تػيٍؤتيوىىاكى  زبيٍفيوىى اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى

ليوفى ري عىٍنكيٍم ًمٍن سىيّْئىاًتكيٍم كىاللَّوي دبىا لىكيٍم كىييكىفّْ  ًبّبه) تػىٍعمى  (ُِٕخى

ُِٕ َُٔ 

تنفقوا،تنفقوف، 

 تنفقوا، تيظلموف

اءي كىمىا  اىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشى ٍّبو  تػيٍنًفقيوالىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى ًمٍن خى

ٍّبو يػيوىؼَّ  تػيٍنًفقيواًإال ابًٍتغىاءى كىٍجًو اللًَّو كىمىا  تػيٍنًفقيوفى فىؤلنٍػفيًسكيٍم كىمىا  ًمٍن خى

 (ِِٕ)تيظٍلىميوفى ًإلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم ال 

ِِٕ ُُٔ 

يستطيعوف، 

 يسألوف، تنفقوا

ًبيًل اللًَّو ال  ضىٍربنا ُب األٍرًض  يىٍستىًطيعيوفى لًٍلفيقىرىاًء الًَّذينى أيٍحًصريكا ًُب سى

بػيهيمي اعبٍى  النَّاسى  يىٍسأىليوفى اًىلي أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىفًُّف تػىٍعرًفػيهيٍم ًبًسيمىاىيٍم ال وبىٍسى

ِّٕ ُِٔ 
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ٍّبو فىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه) تػيٍنًفقيواًإغبٍىافنا كىمىا   (ًِّٕمٍن خى

ٍم يػيٍنًفقيوفى الًَّذينى  تنفقوف، وبزنوف اًر ًسرِّا كىعىبلنًيىةن فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ أىٍموىاؽبىيٍم بًاللٍَّيًل كىالنػَّهى

 (ِْٕ)وبىٍزىنيوفى كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

ِْٕ ُّٔ 

بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى  يػىقيوميوفى الرّْبىا ال  يىٍأكيليوفى  الًَّذينى  يأكلوف، يقوموف ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخى ًإال كىمى

رَّـى الرّْبىا  اٍلمىسّْ ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرّْبىا كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحى

اءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًّْو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي  ٍن جى ًإٔبى اللًَّو كىمىٍن عىادى  فىمى

اًلديكفى)  (ِٕٓفىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خى

ِٕٓ ُْٔ 

اةى ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم  وبزنوف ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت كىأىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىويا الزَّكى

ٍم كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال  (ِٕٕ)وبىٍزىنيوفى ىيٍم  ًعٍندى رىًّّْٔ

ِٕٕ ُٔٓ 

تظلموف،  تفعلوا،ى

 تيظلموف

فىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى اللًَّو كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم فػىلىكيٍم ريءيكسي  تػىٍفعىليوافىًإٍف ٓبٍى 

 (ِٕٗ)تيظٍلىميوفى كىال  تىظًٍلميوفى أىٍموىاًلكيٍم ال 

ِٕٗ ُٔٔ 

ًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإٔبى مىٍيسىرىةو كىأىٍف  تصدَّقوا، تعلموف ٍنتيٍم  تىصىدَّقيواكى يػٍره لىكيٍم ًإٍف كي خى

 (َِٖ)تػىٍعلىميوفى 

َِٖ ُٕٔ 

ًفيًو ًإٔبى اللًَّو ٍبيَّ تػيوىَبَّ كيلُّ نػىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيٍم ال  تػيٍرجىعيوفى كىاتػَّقيوا يػىٍومنا  تيرجعوف، ييظلموف

 (ُِٖ)ييظٍلىميوفى 

ُِٖ ُٖٔ 

تػىٍرضوفى، تسأموا، 

تكتبوه، ترتابوا، 

تديركهنا، 

 تكتبوىا، تفعلوا.

ٍينو ًإٔبى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب  ايػىٍنتيٍم ًبدى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى يىا أىيػُّهى

اًتبه أىٍف يىكٍ  اًتبه بًاٍلعىٍدًؿ كىال يىٍأبى كى وي اللَّوي فػىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍنىكيٍم كى ا عىلَّمى تيبى كىمى

ٍيئنا فىًإٍف كىافى  كىٍلييٍمًلًل الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىال يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى

لَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّ  ا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك ال يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي ًفيهن وي الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ سى

ِِٖ ُٔٗ 
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بناء على اعبدكؿ السابق، يبكننا استخبلص نتيجتها بأف ُب سورة البقرة   
فعبل على كزف "تفعلوف" أك  ُْٕفعبل من األفعاؿ اػبمسة. كمن خبلؽبا  ِّٔ

أفعاؿ على كزف  ٕ فعبل على "يفعلوف" أك ضمّب "ىم" ك ُْْ ك ضمّب "أنتم" 
 "يفعبلف" أك ضمّب "نبا" كفعل كاحد على كزف "تفعبلف".

 
 

اًلكيٍم فىًإٍف ٓبٍى يىكيونىا رىجيلىٍْبً فػىرىجيله  ٍيًن ًمٍن رًجى ًهيدى بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًهديكا شى

انبيىا  تػىٍرضىٍوفى كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن  رى ًإٍحدى انبيىا فػىتيذىكّْ اًء أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى ًمنى الشُّهىدى

اءي ًإذىا مىا ديعيوا كىال  صىًغّبنا أىٍك  تىٍكتيبيوهي أىٍف  تىٍسأىميوااألٍخرىل كىال يىٍأبى الشُّهىدى

ادىًة كىأىدٍ  ـي لًلشَّهى ًلًو ذىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو كىأىقٍػوى ًبّبنا ًإٔبى أىجى ًإال  تػىٍرتىابيواىنى أىال كى

اًضرىةن  اأىٍف تىكيوفى ذًبىارىةن حى ابػىيػٍنىكيٍم فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىال  تيًديريكنػىهى  تىٍكتيبيوىى

ًإٍف  ًهيده كى فىًإنَّوي فيسيوؽه تػىٍفعىليوا كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم كىال ييضىارَّ كىاًتبه كىال شى

 (ِِٖوى كىيػيعىلّْميكيمي اللَّوي كىاللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه)ًبكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّ 

ذبدكا، تكتموا، 

 تعملوف

ٍنتيٍم عىلىى سىفىرو كىٓبٍى  ًإٍف كي ديكاكى اتًبنا فىرًىىافه مىٍقبيوضىةه فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم   ذبًى كى

نى أىمىانػىتىوي كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىال  ادىةى كىمىٍن  تىٍكتيميوابػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدّْ الًَّذم اٍؤسبًي الشَّهى

ا فىًإنَّوي آًٍبه قػىٍلبيوي كىاللَّوي دبىا  ليوفى يىٍكتيٍمهى  (ِّٖعىًليمه) تػىٍعمى

ِّٖ َُٕ 

ًإٍف  تػيٍبديكا، زبيٍفيو اكىاًت كىمىا ُب األٍرًض كى هي زبيٍفيو مىا ُب أىنٍػفيًسكيٍم أىٍك تػيٍبديكا لًلًَّو مىا ُب السَّمى

ٍن يىشىاءي كىيػيعىذّْبي مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي عىلىى كيلّْ  وبيىاًسٍبكيٍم بًًو اللَّوي فػىيػىٍغًفري ًلمى

 شىٍيءو قىًديره 

ِْٖ ُُٕ 
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 لفصل الثاني: األيات المتضمّنة األسماء الخمسة في سورة البقرةا
فو. . كبعد -ذك-حم-أخ-من اؼبعركؼ أف لؤلظباء اػبمسة صيغ طبس؛أب

االطبلع كالبحث الدقيق عن ىذه الصيغ ُب سورة البقرة، تظهر النتيجة بأف ليس 
 فيها إال صيغْب؛أخ ك ذك. كستأٌب نتيجة ىذا البحث مفٌصبل فيما يلي 1 

 الخمسة في سورة البقرة سماءاأليات المتضّمنة األ: 1.4جدول
رقم  رقم

 اآلياة

األسماء  اآليات
 الخمسة

ُ ّٖ 

 

ٍيًن ًإٍحسىاننا كى  ٍذنىا ًميثىاؽى بىًِب ًإٍسرىائًيلى ال تػىٍعبيديكفى ًإال اللَّوى كىبًاٍلوىاًلدى ًإٍذ أىخى اٍلقيٍرىبى  ًذمكى

اةى ٍبيَّ تػىوىلٍَّيتيٍم ًإال  كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسننا كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكى

 (ّٖقىًليبل ًمٍنكيٍم كىأىنٍػتيٍم ميٍعًرضيوفى)

 ذم

ٍّبو مىا يػىوىدُّ الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىال اٍلميشٍ  َُٓ ِ رًًكْبى أىٍف يػينػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم ًمٍن خى

اءي كىاللَّوي   (َُٓاٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم) ذيكًمٍن رىبّْكيٍم كىاللَّوي ىبىٍتىصُّ ًبرىضٍبىًتًو مىٍن يىشى

 ذك

ٍوًت فػىقىاؿى  ِّْ ّ ؽبىيمي اللَّوي أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى خىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىىيٍم أيليوؼه حىذىرى اٍلمى

فىٍضلو عىلىى النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال  ذيكميوتيوا ٍبيَّ أىٍحيىاىيٍم ًإفَّ اللَّوى لى 

 (ِّْيىٍشكيريكفى)

 ذك

اليوتى كىآتىاهي اللَّوي اٍلميٍلكى كىاغبًٍٍكمىةى كىعىلَّمىوي فبَّ  ُِٓ ْ ا فػىهىزىميوىيٍم بًًإٍذًف اللًَّو كىقػىتىلى دىاكيدي جى

 ذيكيىشىاءي كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لىفىسىدىًت األٍرضي كىلىًكنَّ اللَّوى 

 (ُِٓفىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمْبى)

 ذك

 

 

ًإٍف كىافى  َِٖ ٓ ٍنتيٍم  ذيككى يػٍره لىكيٍم ًإٍف كي  ذكعيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإٔبى مىٍيسىرىةو كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى
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 (َِٖتػىٍعلىميوفى)

ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ُب اٍلقىتػٍلىى اغبٍيرُّ بًاغبٍيرّْ كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد  ُٖٕ ٔ يىا أىيػُّهى

ٍن عيًفيى لىوي ًمٍن  ٍعريكًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو أىًخيكىاألنٍػثىى بًاألنٍػثىى فىمى ًو شىٍيءه فىاتػّْبىاعه بًاٍلمى

ًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي عىذىابه بًًإٍحسىافو ذىًلكى زبىًٍفيفه مً  ٍن رىبّْكيٍم كىرىضٍبىةه فىمى

 (ِٖٕأىلًيمه)

 احي

 و األسماء الخمسة في سورة البقرةإعراب األفعال الخمسة الفصل الثالث:
 إعراب األفعاؿ اػبمسة  .ُ

فعبل على  ُْٕفعبل من األفعاؿ اػبمسة.كمن خبلؽبا  ُِّٔب سورة البقرة 
 ٕ فعبل على "يفعلوف" أك ضمّب "ىم" ك ُْْ أك ضمّب "أنتم" ككزف "تفعلوف" 

"تفعبلف".ك من أفعاؿ على كزف "يفعبلف" أك ضمّب "نبا" كفعل كاحد على كزف 
( األفعاؿ اػبمسة ؾبركر ّٔ( األفعاؿ اػبمسة مرفوع ك )َِِفعبل يعُب1) ِّٔ

 يلي 1 كستأٌب نتيجة ىذا البحث مفٌصبل فيما .( األفعاؿ اػبمسة منصوبّْك)
 إعراب األفعال الخمسة في سورة البقرة. 1.4جدول

األفعال  إعراب األفعال الخمسة

 الخمسة

رقم  اآليات

 اآلياة

 رقم

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يؤمنوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل,كاعبملة من 

 يؤمنوف

 يقيموف

 ينفقوف

 ييًقيميوفى بًاٍلغىٍيًب كى  يػيٍؤًمنيوفى الًَّذينى 

الصَّبلةى كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍم 

 (ّ)يػيٍنًفقيوفى 

ّ ُ 
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الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب  الفعل ك

 صلة اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يقيموف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

معطوفة على صبلة "يعمنوف" الواقعة صلة 

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو ينفقوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل,ك صبلة )ك فبا 

رزقناىم ينفقوف( ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

منوف بالغيب( ك معطوفة على صبلة )يع

 )كيقيموف الصبلة(

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يؤمنوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

 يؤمنوف

 يوقنوف

دبىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى  يػيٍؤًمنيوفى كىالًَّذينى 

كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاآلًخرىًة 

 (ْ)ييوًقنيوفى ىيٍم 

ْ ِ 
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السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

ال ؿبل ؽبا من اإلعراب  الفاعلالفعل ك 

 .صلة اؼبوصوؿ

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يوقنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل رفع خرب, ك اعبملة 

اإلعراب من اؼببتدأ  كاػبرب ال ؿبل ؽبا من 

معطوفة على صبلة صلة اؼبوصوؿ )كالذين 

 يؤمنوف...(

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يؤمنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل رفع خرب ثاف ؿ 

)إف( ك اعبملة من )إف( ككاظبها ك خربىا ال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافة

الًَّذينى كىفىريكا سىوىاءه عىلىٍيًهٍم ًإفَّ  يؤمنوف

ٍرتػىهيٍم أىـٍ ٓبٍى تػيٍنًذٍرىيٍم ال  ءىأىٍنذى

 (ٔ)يػيٍؤًمنيوفى 

ٔ ّ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو ىبادعوف  اللَّوى كىالًَّذينى آمىنيوا كىمىا  ىبيىاًدعيوفى  ىبادعوف  ٗ ْ 
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ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

كاعبملة من الفعل ك  الفعل ك الفاعل,

الفاعل َب ؿبل نصب حاؿ, ك صاحب 

اغباؿ اؼببتدأ )من( َب قولو تعأب )ك من 

 الناس من...(.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  ىبدعوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

َب ؿبل نصب حاؿ, ك  الفعل ك الفاعل

 صاحب اغباؿ  كاك اعبماعة َب )ىبادعوف(.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يشعركف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل, كاعبملة من الفعل ك 

صاحب الفاعل َب ؿبل نصب حاؿ, ك 

 

 

 

 

 

 

 

 فىبدعو 

 

 

 

 

 

 يىٍشعيريكفى 

 ًإال أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا ىبىٍدىعيوفى 

 (ٗ)يىٍشعيريكفى 
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 اغباؿ كاك اعبماعة ُب )ىبدعوف(

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يكذبوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على كاك 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

 الفعل ك الفاعل, َب ؿبل نصب خرب )كاف(

ُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىزىادىىيمي اللَّوي  يكذبوف

مىرىضنا كىؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه دبىا  

انيوا  (َُ)يىٍكًذبيوفى  كى

َُ ٓ 

فعل مضارع ؾبزـك ك عبلمة جزمو تفسدكا 

حذؼ النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل نائب فاعل, كاعبملة من 

 الفعل ك نائب  الفاعل َب ؿبل جر

 ضافة)إذا( اليهابإ

ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم ال  تفسدكا ُب  تػيٍفًسديكاكى

ا كبىٍني األٍرًض قىاليوا ًإمبَّى 

 (ُُميٍصًلحيوفى)

ُُ ٔ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يشعركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

 الفعل ك الفاعل ال ؿبل رفع خرب

أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن  يشعركف

 (ُِ)يىٍشعيريكفى ال 

ُِ ٕ 
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فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل رفع خرب, ك اعبملة 

من الفعل  ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

 قبلها.اإلعراب معطوفة على ما 

ا آمىنى  يعلموف ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم آًمنيوا كىمى كى

ا آمىنى  النَّاسي قىاليوا أىنػيٍؤًمني كىمى

اءي  اءي أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي السُّفىهى السُّفىهى

 (ُّ)يػىٍعلىميوفى كىلىًكٍن ال 

ُّ ٖ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يعمهوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على كاك 

ك اعبملة من  ،السكوف َب ؿبل رفع فاعل

الفعل  ك الفاعل َب ؿبل نصب حاؿ ك 

 صاحب اغباؿ الضمّب َب)يبدىم(.

اللَّوي يىٍستػىٍهزًئي ًًٍّٔم كىيبىيدُّىيٍم ًُب  يعمهوف

هيوفى طيٍغيىاهًنًٍم   (ُٓ)يػىٍعمى

ُٓ ٗ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يبصركف

النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل, كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل نصب حاؿ من 

 (مٍ هي كى رى الضمّب َب )تػى 

ثىًل الًَّذم اٍستػىٍوقىدى نىارنا  يبصركف مىثػىليهيٍم كىمى

ٍولىوي ذىىىبى  فػىلىمَّا أىضىاءىٍت مىا حى

هيٍم ُب ظيليمىاتو اللَّوي بً  نيورًًىٍم كىتػىرىكى

 (ُٕ)يػيٍبًصريكفى ال 

ُٕ َُ 
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فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يرجعوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع خرب, كاعبملة من 

اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استشنافية قبلهامعطوفة على  

صيمّّ بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم ال  يرجعوف

 (ُٖ)يػىٍرًجعيوفى 

ُٖ ُُ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  هبعلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

كاعبملة من فاعل،السكوف َب ؿبل رفع 

الفعل ك الفاعل لك فيها كجهاف من 

ال ؿبل ؽبا من اإلعراب -اإلعراب1

_ َب ؿبل جر صفة ،استثنافية

لكلمة"أصحاب" الٌب قٌدرت َب "مثلهم 

 أصحاب صيب"

اًء ًفيًو  هبعلوف أىٍك كىصىيّْبو ًمنى السَّمى

 هبىٍعىليوفى ظيليمىاته كىرىٍعده كىبػىٍرؽه 

أىصىاًبعىهيٍم ُب آذىاهًنًٍم ًمنى 

ٍوًت كىاللَّوي  الصَّوىاًعًق حىذىرى اٍلمى

اًفرًينى) يطه بًاٍلكى  (ُٗؿبًي

ُٗ ُِ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تٌتقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي  تٌتقوف يىا أىيػُّهى

لىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن  الًَّذم خى

 (ُِ)تػىتػَّقيوفى قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم 

ُِ ُّ 
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 الفاعل َب ؿبل رفع خرب)لعٌل( ل كالفع

فعل مضارع ؾبزـك ك عبلمة جزمو تذبعلوا 

حذؼ النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استشنافية .

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على كاك 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب. كاعبملة 

ؿ,ك امن مبتدأ ك خرب َب ؿبل نصب ح

 فبل ذبعلوا(كاك اعبماعة ُب )صاحب اغباؿ 

 ذبعلوا

 تعلموف

عىلى لىكيمي األٍرضى ًفرىاشنا  الًَّذم جى

اًء  اءى بًنىاءن كىأىنٍػزىؿى ًمنى السَّمى كىالسَّمى

رىاًت  مىاءن فىأىٍخرىجى بًًو ًمنى الثَّمى

ادنا  فىبل ذبىٍعىليواًرٍزقنا لىكيٍم  لًلًَّو أىٍندى

 (ِِ)تػىٍعلىميوفى كىأىنٍػتيٍم 

ِِ ُْ 

فعل مضارع ؾبزـك ب )ٓب( ك عبلمة تفعلوا 

حذؼ النوف1ألنو من األفعاؿ جزمو 

.  ،مسة. ك ىو َب ؿبل جـز فعل الشرطاػب

ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

 السكوف َب ؿبل رفع فاعل.

 تفعلوا

 تفعلوا

 تػىٍفعىليوا  كىلىنٍ  تػىٍفعىليوآبٍى فىًإٍف 

افىاتػَّقيوا النَّارى الًٍَّب كىقي  النَّاسي  وديىى

ارىةي  أيًعدٍَّت  كىاغبًٍجى

اًفرًينى)  (ِْلًٍلكى

ِْ ُٔ 
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فعل مضارع منصوب  ب )لن( ك  تفعلوا

عبلمة نصبو حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

الفاعل على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك 

 ال ؿبل ؽبا  من اإلعراب اعَباضية.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

 الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ. 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يقولوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

ضمّب متصل مبِب على  كاك اعبماعة

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ. 

كاعبملة  من اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من 

اإلعراب معطوفة غلى صبلة)فأما الذين آمنوا 

 فيعلموف(

 يعلموف

 يقولوف

ًإفَّ اللَّوى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى 

ا فىأىمَّا مىثىبل مىا بػى  ا فػىٍوقػىهى عيوضىةن فىمى

أىنَّوي اغبٍىقُّ  فػىيػىٍعلىميوفى الًَّذينى آمىنيوا 

فىريكا ٍم كىأىمَّا الًَّذينى كى  ًمٍن رىًّّْٔ

ا  فػىيػىقيوليوفى  مىاذىا أىرىادى اللَّوي ًّٔىذى

ًثّبنا كىيػىٍهًدم ًبًو  مىثىبل ييًضلُّ بًًو كى

ًثّبنا كىمىا ييًضلُّ بًًو ًإال  كى

)اٍلفىاًسقً   (ِْٔبى

ِٔ ُٕ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو ينقضوف  ًمٍن عىٍهدى اللًَّو  يػىنػٍقيضيوفى الًَّذينى  ينقضوف ِٕ ُٖ 



58 
 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 صلة اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يقطعوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة صلة 

 ينقدكف1 فبل ؿبل ؽبا من اإلعراب.اؼبوصوؿ 

فعل مضارع مرفوع ك  يفسدكف() يفسدكف

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل معطوفة على اعبملة 

 ينقدكف فبل ال ؿبل ؽبا من إلعراب

 يقطعوف

 يفسدكف

مىا أىمىرى  كىيػىٍقطىعيوفى بػىٍعًد ًميثىاًقًو 

ًُب  يػيٍفًسديكفى اللَّوي بًًو أىٍف ييوصىلى كى 

األٍرًض أيكلىًئكى ىيمي 

 (ِٕاػبٍىاًسريكفى)

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تكفركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

 تكفركف

 ترجعوف

ٍنتيٍم  ٍكفيريكفى كىٍيفى تى  بًاللًَّو كىكي

ًيتيكيٍم ٍبيَّ  أىٍموىاتنا فىأىٍحيىاكيٍم ٍبيَّ يبي

ِٖ ُٗ 



59 
 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من السكوف َب 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافبة.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  ترجعوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة, ك 

ىو مبُب للمجهوؿ ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع نائب 

 فاعل,     

فاعل َب ؿبل كاعبملة من الفعل ك نائب ال 

 نصب معطوفة على ما قبلها

 (ِٖ)تػيٍرجىعيوفى وبيًٍييكيٍم ٍبيَّ ًإلىٍيًو 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تعلموف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة, ك 

ىو مبُب للمجهوؿ ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع نائب 

 فاعل,     

كاعبملة من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من  

اإلعراب صلة اؼبوصوؿ,ك العائد ؿبذكؼ ك 

 التقدير "ما ال تعلمونو"

ًة ًإينّْ  فتعلمو  ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلًئكى كى

ًليفىةن قىاليوا  اًعله ُب األٍرًض خى جى

ا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا  أىذبىٍعىلي ًفيهى

مىاءى كىكبىٍني نيسىبّْحي  كىيىٍسًفكي الدّْ

حًبىٍمًدؾى كىنػيقىدّْسي لىكى قىاؿى ًإينّْ 

 (َّ)تػىٍعلىميوفى أىٍعلىمي مىا ال 

َّ َِ 
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فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تبدكف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة, ك 

ىو مبُب للمجهوؿ ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.كاعبملة من الفعل ك الفاعل ال ؿبل 

ؽبا من اإلعراب, صلة اؼبوصوؿ,ك العائد 

 "تبدكنو ؿبذكؼ ك التقدير "ما 

فوع ك عبلمة رفعو فعل مضارع مر  تكتموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة, ك 

ىو مبُب للمجهوؿ ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. كاعبملة من الفعل ك الفاعل ال ؿبل 

نصب خرب)كاف(, ك اعبملة من )كاف(ك 

اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

ك التقدير " كما  اؼبوصوؿ ك العائد ؿبذكؼ 

 تكتمونو"كنتم 

 تبدكف

 تكتموف

 

ـي أىنًٍبئػٍهيٍم بًأىظٍبىاًئًهٍم  قىاؿى يىا آدى

فػىلىمَّا أىنٍػبىأىىيٍم بًأىظٍبىاًئًهٍم قىاؿى أىٓبٍى 

أىقيٍل لىكيٍم ًإينّْ أىٍعلىمي غىٍيبى 

اكىاًت كىاألٍرًض كىأىٍعلىمي مىا  السَّمى

ٍنتيٍم  تػيٍبديكفى   (ّّ)تىٍكتيميوفى كىمىا كي

ّّ ُِ 

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال( الناىية ك تقربا 

عبلمة جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة.ك ألف اإلثنْب ضمّب متصل مبِب 

ـي اٍسكيٍن أىٍنتى  تقربا كىقػيٍلنىا يىا آدى

ا رىغىدنا  كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىكيبل ًمنػٍهى

ا كىال ٍيثي ًشٍئتيمى ًذًه  تػىٍقرىبىا حى ىى

ّٓ ِِ 
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على السكوف َب ؿبل فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوؼ على صبلة)كبل( 

 فبل ؿبل ؽبا من اإلعراب.

رىةى فػىتىكيونىا ًمنى  الشَّجى

 (ّٓالظَّاًلًمْبى)

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  وبزنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة, ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل رفع خرب اؼببتدأ,ك 

اعبماعة من اؼببتدأ ك اػبرب)كال ىم 

وبزنوف(معطوفة علي صبلة )فبل خوؼ 

 عليهم(فهي ُب ؿبل جـز مثلها

يعنا فىًإمَّا  وبزنوف قػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمنػٍهىا صبًى

ٍن تىًبعى يىٍأتً  يػىنَّكيٍم ًمِبّْ ىيدنل فىمى

ىيدىامى فىبل خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال 

 (ّٖ)وبىٍزىنيوفى ىيٍم 

ّٖ ِّ 

فعل مضارع ناقص ؾبزـك ب )ال( ك  تكونوا

عبلمة جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة.ك كاكاعبماعة ضمّب متصل مبِب 

 . تكونوا(على السكوف َب ؿبل رفع اسم)

فعل مضارع ناقص ؾبزـك ب )ال( ك  تشَبكا

عبلمة جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاكاعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

 تكونوا

 تشَبكا

قنا ًلمىا كىآًمنيوا دبىا أىنٍػزى  ٍلتي ميصىدّْ

اًفرو بًًو  تىكيونيوامىعىكيٍم كىال  أىكَّؿى كى

بًآيىاٌب شبىىننا قىًليبل  تىٍشتػىريكاكىال 

ًإيَّامى فىاتػَّقيوًف)  (ُْكى

ُْ ِْ 
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من الفعل ك الفاعل معطوؼ على صبلة 

فبل ؿبل ؽبا من تكونوا أكؿ كافر( )كال 

 اإلعراب.

فعل مضارع ؾبزـك ب )ال(الناىية  ك تلبسوا 

عبلمة جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاكاعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل معطوؼ على صبلة 

 فبل ؿبل ؽبا من اإلعراب. تشَبكا()كال 

فعل مضارع ؾبزـك ب ك عبلمة  تكتموا

جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

. ك تلبسوا( اػبمسة, ك ىو معطوؼ على )

ّب متصل مبِب على السكوف كاكاعبماعة ضم

َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

فبل  تلبسوا(الفاعل معطوؼ على صبلة )كال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تعلموف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

 تلبسوا

 تكتموا

 تعلموف

اغبٍىقَّ بًاٍلبىاًطًل  تػىٍلًبسيواكىال 

اغبٍىقَّ كىأىنٍػتيٍم تىٍكتيميوا كى 

 (ِْ)تػىٍعلىميوفى 

ِْ ِٓ 
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ن السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة م

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب 

اؼببتدأ)أنتم(, كاعبملة من اؼببتدأ ك خرب َب 

ؿبل نصب حاؿ, ك صاحب اغباؿ كاك 

 تكتموا(اعبماعة )

استفهاـ مبِب على اؽبمزة حرؼ أتأمركف 

فعل مضارع مرفوع ك تأمركف( الفتح, ك )

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تنسوف

لنوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت ا

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوؼ على 

 فبل ؿبل ؽبا من اإلعراب. تأمركف(صبلة)

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تتلوف 

 أتأمركف

 تنسوف

 تتلوف

 تعقلوف

 كىتػىٍنسىٍوفى النَّاسى بًاٍلربّْ  أىتىٍأميريكفى 

اٍلًكتىابى  تػىتػٍليوفى كيٍم كىأىنٍػتيٍم أىنٍػفيسى 

 (ْْتػىٍعًقليوفى)أىفىبل 

ْْ ِٔ 
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ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب 

اؼببتدأ)أنتم(, كاعبملة من اؼببتدأ ك خرب َب 

ؿبل نصب حاؿ, ك صاحب اغباؿ كاك 

 تنسوف(.اعبماعة )

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  وفتعقل

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوؼ على 

 .تأمركف(صبلة)أ

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يظنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 صلة اؼبوصوؿ

ٍم  يىظينُّوفى الًَّذينى  يظنوف أىنػَّهيٍم ميبلقيو رىًّّْٔ

(  (ْٔكىأىنػَّهيٍم ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى

ْٔ ِٕ 
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فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو ينصركف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع نائب فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك نائب فاعل ُب ؿبل رفع خرب 

اؼببتدأ)ىم( كصبلة من اؼببتدأ كاػبرب معطوفة 

على صبلة)ك ال يؤخد منها عدؿ( َب ؿبل 

 رابعة ؿ )يوما(  نصب صفة

كىاتػَّقيوا يػىٍومنا ال ذبىٍزًم نػىٍفسه عىٍن  ينصركف

ٍيئنا كىال يػيٍقبىلي ًمنػٍهىا  نػىٍفسو شى

ا عىٍدؿه  شىفىاعىةه كىال يػيٍؤخىذي ًمنػٍهى

 (ْٖ)يػيٍنصىريكفى كىال ىيٍم 

 

 

ْٖ ِٖ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يسوموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على كاك 

السكوف َب ؿبل رفع نائب فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب حاؿ, 

كصاحب اغباؿ)آؿ 

ضمّب  يسومونكم(فرعوف(,ك)كم(من)

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل نصب 

 مفعوؿ بو أكؿ.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يذحبوف

. ك ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة

 يسوموف

 يذحبوف

 يستحيوف

نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى  ًإٍذ قبىَّيػٍ كى

اًب يىسيوميونىكي  ٍم سيوءى اٍلعىذى

 يىٍستىٍحييوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كى  ييذىحبّْيوفى 

ًنسىاءىكيٍم كىُب ذىًلكيٍم بىبلءه ًمٍن 

 (ْٗرىبّْكيٍم عىًظيمه)

ْٗ ِٗ 
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كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب حاؿ, 

 كصاحب اغباؿ )آؿ فرعوف( أيضا.

الواك حرؼ عطف مبِب على  يستحيوف

فعل مضارع مرفوع ك تنسوف( ( الفتح, ك)

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

مّب متصل مبِب اػبمسة. ك كاك اعبماعة ض

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب معطوؼ 

 على صبلة )يذحٌبوف(

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تنظركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ. 

من اؼببتدأ ك اػبرب ُب ؿبل نصب كاعبملة 

 حاؿ. كصاحب اغباؿ)كم(َب )فأقبيناكم(

ًإٍذ فػىرىقٍػنىا ًبكيمي اٍلبىٍحرى  تنظركف كى

نىاكيٍم كىأىٍغرىقٍػنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى  فىأىقٍبىيػٍ

 (َٓ)تػىٍنظيريكفى كىأىنٍػتيٍم 

َٓ َّ 
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فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تشكركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب)لعل(ك 

اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

ًد ذىًلكى ٍبيَّ عىفىٍونىا عىٍنكيٍم ًمٍن بػىعٍ  تشكركف

 (ِٓ)تىٍشكيريكفى لىعىلَّكيٍم 

ِٓ ُّ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  هتتدكف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع خرب)لعل( 

ؿبل كاعبملة من )لعل( ك اظبها ك خربىا ال 

 ؽبا من اإلعراب استئنافية.

نىا ميوسىى اٍلًكتىابى  هتتدكف ًإٍذ آتػىيػٍ كى

 (ّٓ)تػىٍهتىديكفى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىلَّكيٍم 

ّٓ ِّ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تنظركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

كاعبملة من السكوف َب ؿبل رفع فاعل. 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ 

ًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىٍن نػيٍؤًمنى  تنظركف كى

ٍهرىةن  لىكى حىٌبَّ نػىرىل اللَّوى جى

ٍتكيمي الصَّاًعقىةي كىأىنٍػتيٍم  فىأىخىذى

 (ٓٓ)تػىٍنظيريكفى 

ٓٓ ّّ 
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)أنتم( كاعبملة من اؼببتدأ ك اػبرب ُب ؿبل 

نصب حاؿ كصاحب اغباؿ)كم( 

 َب)فأخذتكم(

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تشكركف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع خرب )لعل( 

كاعبملة من )لعل( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل 

 ؽبا من اإلعراب استئنافية. 

ٍبيَّ بػىعىثٍػنىاكيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىٍوًتكيٍم  ركفتشك

 (ٔٓ)تىٍشكيريكفى لىعىلَّكيٍم 

ٓٔ  

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يظلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب خرب)كاف( 

كاعبملة من )كاف( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل 

ؽبا من اإلعراب معطوفة على صبلة)كما 

 ظلموف(

ـى كىأىنٍػزىٍلنىا  يظلموف ا كىظىلٍَّلنىا عىلىٍيكيمي اٍلغىمى

عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ كىالسٍَّلوىل كيليوا ًمٍن 

طىيّْبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىمىا ظىلىميونىا 

انيوا أىنٍػفيسىهيٍم  كىلىًكٍن كى

 (ٕٓ)يىظًٍلميوفى 

ٕٓ ّْ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يفسقوف فػىبىدَّؿى الًَّذينى ظىلىميوا قػىٍوال غىيػٍرى  يفسقوف ٓٗ ّٓ 
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ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب خرب)كاف( 

ك)ما(مع )كاف( اعبملة من )كاف( ك اظبها 

ك خربىا َب تأكيل مصدر ؾبركربالياء 

(كاعبر ك آّركر  قوفيفسكالتقدير)بكوهنم 

 متعلق دبحذكؼ صفة ثانية ؿ )رجزا(.

الًَّذم ًقيلى ؽبىيٍم فىأىنٍػزىٍلنىا عىلىى 

اًء  الًَّذينى ظىلىميوا رًٍجزنا ًمنى السَّمى

انيوا  (ٗٓ)يػىٍفسيقيوفى  دبىا كى

عبلمة  فعل مضارع ؾبزـك  ب )ال( ك تعثوا

ؾبزمو  حذؼ النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب معطوفة 

 على صبلة)اشربوا(

ًإًذ اٍستىٍسقىى ميوسىى لًقىٍوًمًو  تعثوا كى

فػىقيٍلنىا اٍضًرٍب بًعىصىاؾى اغبٍىجىرى 

ننا  فىانٍػفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ

قىٍد عىًلمى كيلُّ أينىاسو مىٍشرىبػىهيٍم  

 كيليوا كىاٍشرىبيوا ًمٍن ًرٍزًؽ اللًَّو كىال

ُب األٍرًض  تػىٍعثػىٍوا

 (َٔميٍفًسًدينى)

َٔ ّٔ 

اؽبمزة حرؼ استفهاـ مبِب على أتستبدلوف 

فعل مضارع مرفوع ك  ك )تستبدلوف( الفتح,

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

 تستبدلوف

 يكفركف

 كيقتلوف

 يعتدكف

ًإٍذ قػيٍلتيٍم يىا ميوسىى لىٍن نىٍصرًبى  كى

عىلىى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبَّكى 

ىبيٍرًٍج لىنىا فبَّا تػيٍنًبتي األٍرضي ًمٍن 

ا كىعى  ا كىفيوًمهى ا كىًقثَّاًئهى ًسهىا بػىٍقًلهى دى

ُٔ ّٕ 
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على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب )مقوؿ 

 القوؿ(.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يكفركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

ضمّب متصل مبِب على كاك اعبماعة 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب)كاف(,ك 

اعبملة من )كاف( ك اظبها ك خربىا َب ؿبل 

رفع خرب )أف( ك )أف( ك اظبها ك خربىا َب 

تأكيل مصدر ؾبركر بالباء ك اعبر ك آّركر 

متعلق دبحذكؼ خرب اؼببتدأ )ذا(من ذلك 

رىم" كاعبملة من اؼببتدأ  كالتقدير"ذلك بكف

 ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

الواك حرؼ عطف مبِب على  كيقتلوف

فعل مضارع مرفوع ك يقتلوف( الفتح, ك)

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

ا قىاؿى  الًَّذم  أىتىٍستىٍبًدليوفى كىبىصىًلهى

يػٍره  ىيوى أىٍدىنى بًالًَّذم ىيوى خى

اٍىًبطيوا ًمٍصرنا فىًإفَّ لىكيٍم مىا 

لَّةي  سىأىٍلتيٍم كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الذّْ

نىةي كىبىاءيكا ًبغىضىبو ًمنى  كىاٍلمىٍسكى

انيوا  يىٍكفيريكفى اللًَّو ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كى

النًَّبيّْْبى  يػىٍقتػيليوفى بًآيىاًت اللًَّو كى 

ًبغىٍّبً اغبٍىقّْ ذىًلكى دبىا عىصىٍوا 

انيوا   (ُٔ)يػىٍعتىديكفى كىكى
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الفاعل معطوؼ على من الفعل ك 

 الواقعة  خرب)كاف(. يكفركف(صبلة)

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يعتدكف  

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل نصب خرب)كاف(. 

مع اظبها ك خربىا َب تأكيل مصدر 

طوؼ على مصدر)عصوا( كالتقدير"ذلك مع

 بعصياهنم ك بكوهنم يعتدكف"

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  وبزنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع خرب كصبلة من 

اؼببتدأ ك اػبرب َب ؿبل رفع معطوفة على 

 اعبملة)ال خوؼ عليهم(

اديكا  وبزنوف ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىى

كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئْبى مىٍن آمىنى 

بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىعىًملى 

ٍم صىاغبًنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم  ًعٍندى رىًّّْٔ

كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

 (ِٔ)وبىٍزىنيوفى 

ِٔ ّٖ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تتقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

ٍذنىا ًميثىاقى  تتقوف ًإٍذ أىخى كيٍم كىرىفػىٍعنىا كى

فػىٍوقىكيمي الطُّورى خيذيكا مىا 

ّٔ ّٗ 
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كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع خرب)لعل( كصبلة 

من)لعل(كاظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استعنافية

نىاكيٍم ًبقيوَّةو كىاذٍكيريكا مىا ًفيًو  آتػىيػٍ

 (ّٔ)تػىتػَّقيوفى لىعىلَّكيٍم 

فعل مضارع منصوب ب )أف(ك  تذحبوا

عبلمة نصبو حذؼ النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك )أف( ك 

الفعل َب تأكيل مصدربباء ؿبذكفة,ك 

التقدير"يأمركم بذبح بقرة" ك اعبر ك آّركر 

 متعلق بالفعل) يأمر( 

ًإٍذ قىاؿى ميوسى  تذحبوا ى لًقىٍوًمًو ًإفَّ اللَّوى كى

بػىقىرىةن قىاليوا  تىٍذحبىيوايىٍأميريكيٍم أىٍف 

أىتػىتًَّخذينىا ىيزيكنا قىاؿى أىعيوذي بًاللًَّو 

(  (ٕٔأىٍف أىكيوفى ًمنى اعبٍىاًىًلْبى

ٕٔ َْ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تؤمركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  نائب فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك نائب فاعل ُب ؿبل ؽبا من 

اإلعراب صلة اؼبوصوؿ, كالعائد على اسم 

تؤمركف اؼبوصوؿ )ما(ؿبذكؼ ك التقدير"ما 

ٍ لىنىا مىا  تؤمركف قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىْبّْ

ا بػىقىرىةه ال  ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهى

فىاًرضه كىال ًبٍكره عىوىافه بػىٍْبى 

 (ٖٔ)تػيٍؤمىريكفى ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا 

ٖٔ ُْ 
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 بو"

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تكتموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على كاك 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

نصب  الفعل ك نائب فاعل ُب ؿبل

خرب)كاف(,ك اعبملة من)كاف(ك اظبها ك 

خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة اؼبوصوؿ 

كالعائد ؿبذكؼ,كالتقدير"ما كنتم تكتموف 

 "بو

ًإٍذ قػىتػىٍلتيٍم نػىٍفسنا فىادَّارىٍأًبيٍ  تكتموف ًفيهىا  كى

ٍنتيٍم  كىاللَّوي ـبيٍرًجه مىا كي

 (ِٕ)تىٍكتيميوفى 

ِٕ ِْ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تعقلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

خرب)لعل( ك   الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع

اعبملة  من )لعل( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل 

 ؽبا من إستئنافية.

ًلكى  تعقلوف فػىقيٍلنىا اٍضرًبيوهي بًبػىٍعًضهىا كىذى

ٍوتىى كىييرًيكيٍم آيىاتًًو  وبيًٍيي اللَّوي اٍلمى

 (ّٕ)تػىٍعًقليوفى لىعىلَّكيٍم 

ّٕ ّْ 
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فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تعملوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

اؼبوصوؿ,ك العائد ؿبذكؼ ك التقدير"عما 

 تعملونو"

ٍعًد ٍبيَّ قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػى  تعملوف

ارىًة أىٍك أىشىدُّ  ذىًلكى فىًهيى كىاغبًٍجى

ا  ارىًة لىمى ًإفَّ ًمنى اغبًٍجى قىٍسوىةن كى

ًإفَّ ًمنػٍهىا  اري كى يػىتػىفىجَّري ًمٍنوي األنٍػهى

اءي  ا يىشَّقَّقي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمى لىمى

ٍشيىًة  ا يػىٍهًبطي ًمٍن خى ا لىمى ًإفَّ ًمنػٍهى كى

عىمَّا اللًَّو كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو 

ليوفى   (ْٕ)تػىٍعمى

ْٕ ْْ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تطمعوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

  اإلعرابال ؿبل ؽبا من الفعل ك فاعل 

 إستئنافية.

فعل مضارع منصوب ب )أف( ك يؤمنوا 

نصبو حذؼ النوف. النو من األفعاؿ عبلمة 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. ك)أف(  

كالفعل ُب تأكيل مصدر ؾبركر حبرؼ جر 

 تطمعوف 

 يؤمنوا

 يسمعوف

 وبيىرّْفيوفى 

 يعلموف

 

لىكيٍم كىقىٍد   يػيٍؤًمنيواأىٍف  تىٍطمىعيوفى أىفػى 

  ٍسمىعيوفى كىافى فىرًيقه ًمنػٍهيٍم يى 

وي ًمٍن بػىٍعًد وبيىرّْفيونى كىبلـى اللًَّو ٍبيَّ 

 (ٕٓ)يػىٍعلىميوفى مىا عىقىليوهي كىىيٍم 

ٕٓ ْٓ 
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ؿبذكؼ, ك التقدير)َب ايباهنم لكم( ك اعبار 

 ك آّركر متعلق بالفعل َب )تطمعوف (.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يسمعوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبملة من الفعل ك الفاعل لك فيها ك 

جهاف من اإلعراب يرتبطاف بتعليق اعبار ك 

 آّركر)منهم( سبقت اإلشارة إليهما.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو وبرفونو 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

لسكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من ا

الفعل ك فاعل معطوفة على صبلة 

)يسمعوف( ك اؽباء ضمّب متصل مبِب على 

 الضاـ ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. 

كاعبملة من الفعل كالفاعل ُب ؿبل رفع خرب 

من اؼببتدأ ك اػبرب َب ؿبل  اؼببتدأ, ك اعبملة 

نصب حاؿ,ك صاحب اغباؿ كاك اعبماعة 



76 
 

 َب )وبرفونو(.

اؽبمزة حرؼ إستفهاـ مبُب على أربدثوهنم 

فعل مضارع مرفوع ك  ربدثوف(الفتح ك)

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة 

فاعل ُب ؿبل نصب"مقوؿ من الفعل ك 

ضمّب متصل  ربدثوهنم(القوؿ" ك )ىم(ُب)

مبِب على السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ 

 بو.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو تعقلوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ا من اإلعراب الفعل ك فاعل ُب ؿبل ؽب

 استئنافية.

 أربدثوهنم

 تعقلوف

ًإذىا لىقيوا الًَّذينى آمىنيوا قىاليوا آمىنَّا  كى

ًإذىا خىبل بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو  كى

ثيونػى قىاليوا  هيٍم دبىا فػىتىحى اللَّوي أىربيىدّْ

عىلىٍيكيٍم لًييحىاجُّوكيٍم بًًو ًعٍندى 

 (ٕٔ)تػىٍعًقليوفى رىبّْكيٍم أىفىبل 

ٕٔ ْٔ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو يعلموف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

 يعلموف

 يسٌركف

أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا  يػىٍعلىميوفى أىكىال 

 (ٕٕ)يػيٍعًلنيوفى كىمىا ييًسرُّكفى 

ٕٕ ْٕ 
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كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يسٌركف

ك  ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

اؼبوصوؿ, ك العائد ؿبذكؼ ك التقدير"ما 

 يسٌركنو"

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يعلنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

لى كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب ع

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ, ك العائد ؿبذكؼ ك التقدير" كما

 .يعلنونو 

 يعلنوف

ك عبلمة رفعو  فعل مضارع مرفوعيعلموف   ْٖ ٖٕ يػىٍعلىميوفى كىًمنػٍهيٍم أيمّْيُّوفى ال  يعلموف



78 
 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

 الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع صفة ؿ)أمييوف(.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يظنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

على كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ُب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ, 

كاعبملة من اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من 

اإلعراب معطوفة على صبلة)كمنهم أميوف( 

 الواقعة استعنافية.

إً  يظٌنوف ٍف ىيٍم ًإال اٍلًكتىابى ًإال أىمىاينَّ كى

 (ٖٕ)يىظينُّوفى 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يكتبوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  يقولوف

 يكتبوف

 يقولوف

 ليشَبكا

 يكسبوف

اٍلًكتىابى يىٍكتيبيوفى ينى فػىوىٍيله لًلَّذً 

ا ًمٍن يػىقيوليوفى بًأىٍيًديًهٍم ٍبيَّ  ىىذى

ا بًًو شبىىننا قىًليبل يىٍشتػىريك ًعٍنًد اللًَّو لً 

تىبىٍت أىٍيًديًهٍم  فػىوىٍيله ؽبىيٍم فبَّا كى

 (ٕٗ)يىٍكًسبيوفى  كىكىٍيله ؽبىيٍم فبَّا

ٕٗ ْٗ 
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ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل َب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

الواقعة صلة  يكتبوف(معطوفة على صبلة)

 اؼبوصوؿ.

البلـ حرؼ تعليل ك جر مبُب على  ليشَبكا

فعل مضارع منصوب ب  ,كيشَبكاالسكوف

"أف" مضمرة كجوبان بعد البلـ, . ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل.ك"أف" اؼبضمرة ك الفعل 

َب تأكيل مصدر ؾبركر بالبلـ, ك اعبار ك 

 يقولوف.آّركر متعلق بالفعل 

ع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل مضار  يكسبوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ, كالعائد ؿبذكؼ ك التقدير"فبا
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 يكسبوف بو"

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تقولوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل معطوفة صبلة)أزبذًب( فهي 

 َب ؿبل نصب.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

اك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على ك 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك فاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ, كالعائد ؿبذكؼ ك التقدير" ما ال

 تعلمونو"

 تقولوف

 تعلموف

كىقىاليوا لىٍن سبىىسَّنىا النَّاري ًإال أىيَّامنا 

اللًَّو مىٍعديكدىةن قيٍل أىزبَّىٍذًبيٍ ًعٍندى 

هي أىـٍ  ا فػىلىٍن ىبيًٍلفى اللَّوي عىٍهدى عىٍهدن

عىلىى اللًَّو مىا ال  تػىقيوليوفى 

 (َٖ)تػىٍعلىميوفى 

َٖ َٓ 

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تعبدكف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ٍذنىا ًميثىاؽى بىًِب ًإٍسرىائًيلى  تعبدكف ًإٍذ أىخى كى

ٍيًن  تػىٍعبيديكفى ال  ًإال اللَّوى كىبًاٍلوىاًلدى

ًإٍحسىاننا كىًذم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى 

كىاٍلمىسىاًكًْب كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسننا 

ّٖ ُٓ 
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الفاعل لك فيها كجوه اإلعراب  الفعل ك

 اآلتية.

اةى ٍبيَّ كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّ  كى

تػىوىلٍَّيتيٍم ًإال قىًليبل ًمٍنكيٍم كىأىنٍػتيٍم 

(  (ّٖميٍعًرضيوفى

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تسفكوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

اإلعراب الفعل ك الفاعل لك فيها كجوه 

 اآلتية.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  زبرجوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة 

 كجوه اإلعراب نفسها. تسفكوف( فلها)

 فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعوتشحدكف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

 تسفكوف

 زبرجوف

 تشحدكف

ٍذنىا ًميثىاقى  ًإٍذ أىخى  كيٍم الكى

 زبيٍرًجيوفى  ًدمىاءىكيٍم كىال تىٍسًفكيوفى 

أىنٍػفيسىكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم ٍبيَّ أىقٍػرىٍرًبيٍ 

 (ْٖ)تىٍشهىديكفى كىأىنٍػتيمٍ 

ْٖ ِٓ 
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الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب. كاعبملة 

من اؼببتدأ ك اػبرب َب ؿبل نصب حاؿ,ك 

 صاحب اغباؿ الضمّب َب )أقررًب(.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  تقتلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

فاعل. كاعبملة من السكوف َب ؿبل رفع  

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب, أك َب 

 ؿبل نصب حاؿ كما أشرنا.

فعل مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو  زبرجوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوؼ على 

اإلعراب  لها كجهاف منتقتلوف(,فصبلة)

 مثلها.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  تظاىركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

 تقتلوف زبرجوف

 تظاىركف

 يأتو 

 تفادك 

فتؤمنوف 

 تكفركف يرٌدكف 

 تعملوف

ؤيالًء  أىنٍػفيسىكيٍم  تػىٍقتػيليوفى ٍبيَّ أىنٍػتيٍم ىى

فىرًيقنا ًمٍنكيٍم ًمٍن  رًجيوفى كىزبيٍ 

عىلىٍيًهٍم بًاإلٍبًٍ  تىظىاىىريكفى ًديىارًًىٍم 

ًإٍف  أيسىارىل  يىٍأتيوكيمٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كى

ىيٍم كىىيوى ؿبيىرَّـه عىلىٍيكيٍم تػيفىاديك 

بًبػىٍعًض  فػىتػيٍؤًمنيوفى ًإٍخرىاجيهيٍم أى 

ا تىٍكفيريكفى اٍلًكتىاًب كى  بًبػىٍعضو فىمى

زىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذى  ًلكى ًمٍنكيٍم ًإال جى

نٍػيىا كىيػىٍوـى  ًخٍزمه ُب اغبٍىيىاًة الدُّ

اًب  يػيرىدُّكفى اٍلًقيىامىًة  ًإٔبى أىشىدّْ اٍلعىذى

ا  كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّ

ليوفى   (ٖٓ)تػىٍعمى

ٖٓ ْٓ 
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السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب حاؿ,ك 

 "زبرجوف" صاحب اغباؿ كاك اعبماعة َب

ب)إف( كعبلمة  فعل مضارع ؾبزـكيأتو 

جزمو حذؼ النوف1 النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك ىو فعل الشرط. ك كاك اعبماعة 

ضمّب متصل مبِب على السكوف َب ؿبل 

رفع  فاعل. ك)كم( ضمّب متصل منب على 

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع ؾبزـك ككعبلمة جزمو  تفادك

حذؼ النوف1 كىو جواب الشرط, ك كاك 

ضمّب متصل مبِب على السكوف اعبماعة 

َب ؿبل رفع  فاعل.ك )ىم( ضمّب متصل 

مبِب على السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ 

يأتوكم...  بو.كصبلة أسلوب الشرط)كإف

تفادكىم(معطوفة على صبلة"زبرجوف"1فلها 

 كجهاف من اإلعراب مثلها ك مثل تقتلوف.

اؽبمزة حرؼ استفهاـ مبُب الفتح,  أفتؤمنوف

ية حرؼ مبُب على كالفاء استئناف
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فعل مضارع مرفوع   تؤمنوف(الفتح,ك)

كعبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية

الواك عاطفة, حرؼ مبُب على  كتكفركف

فعل مضارع مرفوع   فركف(تكالفتح,ك)

كعبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل معطوفة على 

ال ؿبل ؽبا من اإلعراب  تؤمنوف(صبلة)

 مثلها.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يرٌدكف

نو من األفعاؿ اػبمسة. كىو ثبوت النوف,ال

للمجهوؿ, ك كاك اعبماعة ضمّب متصل 

مبِب على السكوف َب ؿبل رفع  نائب 

فاعل. كاعبملة من الفعل ك الفاعل ال ؿبل 
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 ؽبا من اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  تعملوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

على  كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

صلة اؼبوصوؿ, ك العائد ؿبذكؼ ك 

 تعملونو"التقدير"عما 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  ينصركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع نأب فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك  نأب فاعل َب ؿبل رفع خرب. 

كاعبملة من اؼببتدأ ك اػبربمعطوفة على 

صبلة)فبل وبٌفف عنهم العذاب(فبل ؿبل ؽبا 

  من اإلعراب

أيكلىًئكى الًَّذينى اٍشتػىرىكيا اغبٍىيىاةى  ينصركف

نٍػيىا بًاآلًخرىًة فىبل ىبيىفَّفي  الدُّ

عىنػٍهيمي اٍلعىذىابي كىال ىيٍم 

 (ٖٔ)يػيٍنصىريكفى 

ٖٔ ٓٓ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  تقتلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

نىا ميوسىى اٍلًكتىابى  تقتلوف كىلىقىٍد آتػىيػٍ

نىا ًمٍن  نىا كىقػىفَّيػٍ بػىٍعًدًه بًالرُّسيًل كىآتػىيػٍ

ًعيسىى اٍبنى مىٍرًنىى اٍلبػىيػّْنىاًت 

ٖٕ ٓٔ 
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السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوفة على 

 صبلة)كٌذبتم(فبل ؿبل ؽبا من اإلعراب. 

كىأىيٍَّدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس أىفىكيلَّمىا 

جىاءىكيٍم رىسيوؿه دبىا ال تػىٍهوىل 

أىنٍػفيسيكيمي اٍستىٍكبػىٍرًبيٍ فػىفىرًيقنا  

بٍػتيٍم كىفىرًيقنا   (ٕٖ)تػىٍقتػيليوفى كىذَّ

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يؤمنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة )لعنهم 

 الٌلو ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

كىقىاليوا قػيليوبػينىا غيٍلفه بىٍل لىعىنػىهيمي  يؤمنوف

ٍفرًًىٍم فػىقىًليبل مىا اللَّ  وي ًبكي

 (ٖٖ)يػيٍؤًمنيوفى 

ٖٖ ٕٓ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة  يستفتحوف

رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. 

ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعلفى ؿبل نصب 

خرب)كاف(,كاعبملة من)كاف(,ك اظبها ك 

خربىا معطوفة غلى صبلة)كؼبا جاءىم  

 كتاب...( ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

اءىىيٍم ًكتىابه ًمٍن ًعٍنًد  يستفتحوف كىلىمَّا جى

انيوا  ا مىعىهيٍم كىكى اللًَّو ميصىدّْؽه ًلمى

عىلىى  يىٍستػىٍفًتحيوفى ًمٍن قػىٍبلي 

اءىىيٍم مىا  فىريكا فػىلىمَّا جى الًَّذينى كى

فىريكا بًًو فػى  لىٍعنىةي اللًَّو عىلىى عىرىفيوا كى

اًفرًينى)  (ٖٗاٍلكى

ٖٗ ٖٓ 

فعل مضارع منصوب ب )أف( يكفركا  ا اٍشتػىرىٍكا بًًو أىنٍػفيسىهيٍم أىٍف  يكفركا بًٍئسىمى َٗ ٓٗ 
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كعبلمة نصبو حذؼ النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل.ك )أف( ك 

 الفعل َب تأكيل مصدر1

َب ؿبل رفع مبتدأ مؤخر,ك  -

ك عليو تكوف اعبملة  )بئسما...(خرب مقدـ

من اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

َب ؿبل رفع خربمبتدأ ؿبذكؼ,ك  -

التقدير"بأظبا اشَبكا بو أنفسهم ىو أف 

يكفركا" ال "ىو كفر ىم", كاعبملة من 

اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

و َب ؿبل جربدؿ من الضمّب َب)بو(كى -

اؽباء.ك ىذا اؼبصدربأكجو إعرابو الثبلثة ىو 

 اؼبخصوص بالذـ.

دبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي بػىٍغينا أىٍف  يىٍكفيريكا

يػينػىزّْؿى اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو عىلىى مىٍن 

يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه فػىبىاءيكا ًبغىضىبو 

اًفرًينى عىذىابه عىلىى غىضىبو كى  لًٍلكى

 (َٗميًهْبه)

الواك حرؼ مبُب على الفتح,كىو  كيكفركف

فعل  يكفركف(للحاؿ أك استئنافية.ك )

مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو ثبوت 

 كيكفركف

 تقتلوف

ًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم آًمنيوا دبىا أىنٍػزىؿى  اللَّوي  كى

نىا  قىاليوا نػيٍؤًمني دبىا أيٍنزًؿى عىلىيػٍ

دبىا كىرىاءىهي كىىيوى اغبٍىقُّ  كىيىٍكفيريكفى 

ُٗ َٔ 
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النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

 الفاعل

َب ؿبل نصب حاؿ,ك صاحب اغباؿ كاك -

اعبماعة  َب)قالوا(,ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

كعبلمة رفعو   فعل مضارع مرفوع تقتلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل جـز جواب الشرط 

اؼبقدر, ك صبلة الشرط َب ؿبل نصب"مقوؿ 

 القوؿ"

ا مىعىهيٍم قيٍل فىًلمى  قنا ًلمى  ميصىدّْ

أىنًٍبيىاءى اللًَّو ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف  تػىٍقتػيليونى 

ٍنتيٍم ميٍؤًمًنْبى)  (ُٗكي

كعبلمة  منصوب ب)لن( فعل مضارع يتموه

حذؼ النوف, النو من األفعاؿ و نصب

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل َب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

نػٍَّوهي  كىلىنٍ  يتموه ا دبىا  يػىتىمى قىدَّمىٍت أىبىدن

أىٍيًديًهٍم كىاللَّوي عىًليمه 

(  (ٓٗبًالظَّاًلًمْبى

ٗٓ ُٔ 
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ضمّب متصل  يتمونو(استعنافية,كاؽباء َب )

 مبِب على الضم َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعملوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ؿبل ؽبا من اإلعراب ال الفعل ك الفاعل 

صلة اؼبوصوؿ, كالعائد ؿبذكؼ,ك 

 يعملونو. التقدير"دبا 

نػَّهيٍم أىٍحرىصى النَّاًس عىلىى  يعملوف كىلىتىًجدى

يىاةو كىًمنى الًَّذينى أىٍشرىكيوا يػىوىدُّ  حى

أىحىديىيٍم لىٍو يػيعىمَّري أىٍلفى سىنىةو كىمىا 

اًب أىٍف  ىيوى دبيزىٍحزًًحًو ًمنى اٍلعىذى

رى كىاللَّوي بىًصّبه دبىا يػيعىمَّ 

ليوفى   (ٔٗ)يػىٍعمى

ٗٔ ِٔ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يؤمنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ؿبل رفع  خرب َب الفعل ك الفاعل 

ال  ك اػبرباؼببتدأ)أكثر( ك اعبملة من اؼببتدأ 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

هي فىرًيقه  يؤمنوف ا نػىبىذى ا عىاىىديكا عىٍهدن أىكىكيلَّمى

ًمنػٍهيٍم بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال 

 (ََُ)يػيٍؤًمنيوفى 

ََُ ّٔ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو يعملوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

اءىىيٍم رىسيوؿه ًمٍن عً  يعملوف ٍنًد كىلىمَّا جى

ا مىعىهيٍم نػىبىذى  اللًَّو ميصىدّْؽه ًلمى

فىرًيقه ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى  

َُُ ْٔ 
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السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ؿبل نصب حاؿ, ك َب الفعل ك الفاعل 

صاحب اغباؿ)فريق(, أك َب ؿبل رفع صفة 

 ؿ)فريق(أيضا.

ًكتىابى اللًَّو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم  

أىنػَّهيٍم ال   (َُُ)يػىٍعلىميوفى كى

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعملوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

متصل مبِب على كاك اعبماعة ضمّب 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل لك فيها كجوه اإلعراب 

 اآلتية1

َب ؿبل نصب حاؿ ك صاحب اغباؿ كاكا -

 اعبماعة َب )كفركا(

بدؿ من )كفركا(ألف تعليم الٌسحر كفر -

 َب اؼبعُب.

َب ؿبل رفع خرب ثاف ؿ)لكٌن( على سبيل -

 تعدد اػبرب.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعٌلماف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك 

ألف االثنْب ضمّب متصل مبِب على 

يعملوف يعٌلماف 

 يقوال

 يتعلموف

 يفرٌقوف

 يتعلموف

 يعلموف

كىاتػَّبػىعيوا مىا تػىتػٍليو الشَّيىاًطْبي عىلىى 

فىرى  ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا كى

فىريكا  سيلىٍيمىافي كىلىًكنَّ الشَّيىاًطْبى كى

النَّاسى السٍّْحرى كىمىا  يػيعىلّْميوفى 

ٍْبً بًبىاًبلى  لىكى أيٍنزًؿى عىلىى اٍلمى

 يػيعىلّْمىافً ىىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا 

ًإمبَّىا كبىٍني يػىقيوالًمٍن أىحىدو حىٌبَّ 

نىةه فىبل تىٍكفيٍر فػى   يىتػىعىلَّميوفى ًفتػٍ

ا مىا ٍرًء  ًمنػٍهيمى يػيفىرّْقيوفى بًًو بػىٍْبى اٍلمى

كىزىٍكًجًو كىمىا ىيٍم ًبضىارّْينى بًًو ًمٍن 

 يػىتػىعىلَّميوفى أىحىدو ًإال بًًإٍذًف اللًَّو كى 

مىا يىضيرُّىيٍم كىال يػىنػٍفىعيهيٍم كىلىقىٍد 

ًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي ًُب  عىًلميوا لىمى

اآلًخرىًة ًمٍن خىبلؽو كىلىًبٍئسى مىا 

انيوا شىرىٍكا بً  ًو أىنٍػفيسىهيٍم لىٍو كى

َُِ ٔٓ 
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السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ؿبل ؽبا من اإلعراب ال  الفعل ك الفاعل

 استئنافية.

فعل مضارع منصوب ب )أف(مضمرة  يقوال

ك جوبان بعد)حٌب( كعبلمة نصبو حذؼ 

نو من األفعاؿ اػبمسة. ك ألف النوف. ال

االثنْب ضمّب متصل مبِب على السكوف َب 

ؿبل رفع  فاعل. ك)أف(اؼبضمرة كالفعل َب 

تأكيل مصدر ؾبركر ب)حٌب(كاعبار كآّركر 

 يعٌلماف(.متعلق بالفعل َب)

الفاء استئنافية حرؼ مبُب على  فيتعلموف

فعل مضارع مرفوع   يتعلموف(الفتح,ك)

ت النوف,النو من األفعاؿ كعبلمة رفعو ثبو 

اػبمسة.ك ألف االثنْب ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة 

ؿبل ؽبا من اإلعراب ال  من الفعل ك الفاعل

 استئنافية.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يفرٌقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

 يػىٍعلىميوفى 
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كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

كوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الس

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 صلة اؼبوصوؿ.

الواك استئنافية حرؼ مبُب على  كيتعلموف

فعل مضارع مرفوع   يتعلموف( (الفتح,ك)

كعبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

فاعل. كاعبملة على السكوف َب ؿبل رفع  

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك ك 

كاك اعبماعة  ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب خرب)كاف(, 

 ذكؼ,ك التقدير"لو كانواك جواب)لو( ؿب

يعلموف ال متنعوا من بيع أنفسهم َب سبيل 

ؽبا  السحر,"ك صبلة الشرط كاعبواب ال ؿبل
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 من اإلعراب استئنافية

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

 الفاعل َب ؿبل نصب خرب)كاف(

ثيوبىةه كىلىٍو أىنػَّهيٍم آمىنيوا كى  يعلموف اتػَّقىٍوا لىمى

انيوا  يػٍره لىٍو كى ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو خى

 (َُّ)يػىٍعلىميوفى 

َُّ ٔٔ 

  فعل مضارع ؾبزـك ك عبلمة جزمو تقولوا

النو من األفعاؿ اػبمسة ك  حذؼ النوف.

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

ؽبا من اإلعراب"جواب  ال ؿبلالفعل 

 ؽبا من اإلعراب ال ؿبلالنداء"كصبلة النداء 

ا الًَّذينى آمىنيوا ال  تقولوا  تػىقيوليوايىا أىيػُّهى

رىاًعنىا كىقيوليوا اٍنظيٍرنىا كىاظٍبىعيوا 

اًفرًينى عىذىابه أىلًيمه)  (َُْكىلًٍلكى

َُْ ٕٔ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو تريدكف 

األفعاؿ اػبمسة.ك كاك  ثبوت النوف,النو من

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

 الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع منصوب ب )أف(ك تسألوا 

عبلمة نصبو حذؼ النوف1 النو من األفعاؿ 

 تريدكف

 تسألوا

رىسيولىكيٍم  تىٍسأىليوا أىٍف  تيرًيديكفى  أىـٍ 

كىمىا سيًئلى ميوسىى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن 

يػىتىبىدًَّؿ اٍلكيٍفرى بًاإليبىاًف فػىقىٍد 

 (َُٖءى السًَّبيًل)ضىلَّ سىوىا

َُٖ ٖٔ 
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اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

رفع  فاعل.ك )أف( على السكوف َب ؿبل 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل نصب 

)تريدكف(, ك التقدير"أـ  مفعوؿ بو للفعل

 تريدكف سؤاؿ رسولكم"

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو يرٌدكنكم 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. ك)كم( ضمّب متصل 

مبِب على السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ 

َب تأكيل  يرٌدكنكم(بو,ك)لو(كالفعل َب)

مصدر َب ؿبل نصب مفعوؿ بو 

ك التقدير"كدَّ كثّب من أىل للفعل)كدَّ(,

 الكتاب ردٌكم"

ًثّبه ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو  يرٌدكنكم كىدَّ كى

ٍم ًمٍن بػىٍعًد ًإيبىاًنكيٍم  يػىريدُّكنىكي 

ا ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسًهٍم  كيفَّارنا حىسىدن

اغبٍىقُّ ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّى ؽبىيمي 

فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اللَّوي 

بًأىٍمرًًه ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو 

(  (َُٗقىًديره

َُٗ ٔٗ 

فعل مضارع ؾبزـك  كعبلمة جزمو  تقدموا

حذؼ النوف, النو من األفعاؿ اػبمسة.ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

 السكوف َب ؿبل رفع  فاعل.

فعل مضارع ؾبزـك  كعبلمة جزمو  ذبدكه

 تقدموا

 ذبدكه

 تعلموف

اةى كىمىا  كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكى

ميوا ألنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍّبو  تػيقىدّْ

ديك   هي ًعٍندى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى دبىاذبًى

ليوفى   (َُُبىًصّبه) تػىٍعمى

َُُ َٕ 
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حذؼ النوف, النو من األفعاؿ اػبمسة.ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

جواب شرط غّب مقتدرف بالفاء 

أك"إذ"الفجائية,ك صبلة أسلوب الشرط1 

ؿبل ؽبا من )كما تقدموا...ذبدكه( ال 

اإلعراب استئنافية.ك اؽباء َب)ذبدكه( ضمّب 

متصل مبِب على الضم َب ؿبل نصب على 

 مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  تعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. ك كاعبملة من الفعل ك 

ل ؽبا من اإلعراب صلة الفاعل ال ؿب

اؼبوصوؿ إذا أعربنا )ما( اظبان موصوؿن كالعائد 

تعلمونو. ؿبذكؼ ك التقدير1"دبا 

أك)ما(اؼبصدرية كالفعل"تعلموف"َب تأكيل 

ك التقدير"إف الٌلو  مصدر ؾبركر بالباء,
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بعملكم بصّب", كاعبار ك آّركر متعلق ب 

 )بصّب(أيضان.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  وبزنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. ك كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل َب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ)ىم(, 

كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب معطوؼ على 

 صبلة)ال خوؼ عليهم( فلها اإلعراب نفسو

بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلًَّو كىىيوى  وبزنوف

ؿبيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًّْو كىال 

خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

 (ُُِ)وبىٍزىنيوفى 

ُُِ ُٕ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يتلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

ؿبل رفع  فاعل. ك كاعبملة من الفعل ك َب 

الفاعل َب ؿبل نصب حاؿ,ك صاحب 

 اغباؿ)اليهود(ك)النصارل(.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل.كاعبملة من الفعل ك 

 يتلوف

 يعلموف

 ىبتلفوف

كىقىالىًت اٍليػىهيودي لىٍيسىًت النَّصىارىل 

عىلىى شىٍيءو كىقىالىًت النَّصىارىل 

لىٍيسىًت اٍليػىهيودي عىلىى شىٍيءو كىىيٍم 

ًلكى قىاؿى  يػىتػٍليوفى  اٍلًكتىابى كىذى

ًمٍثلى قػىٍوؽًبًٍم  يػىٍعلىميوفى الًَّذينى ال 

نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  فىاللَّوي وبىٍكيمي بػىيػٍ

انيوا ًفيًو   (ُُّ)ىبىٍتىًلفيوفى ًفيمىا كى

ُُّ ِٕ 
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اإلعراب صلة  الفاعل ال ؿبل ؽبا من

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو ىبتلفوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل َب ؿبل نصب خرب)كاف( كاعبملة 

من)كاف( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من 

 ؼبوصوؿ.اإلعراب صلة ا

فعل مضارع منصوب ب )أف( ا يدخلو 

كعبلمة نصبو حذؼ النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل. ك"ىا" 

ضمّب متصل مبِب على الفتح َب ؿبل 

 نصب مفعوؿ بو

كىمىٍن أىظٍلىمي فبٍَّن مىنىعى مىسىاًجدى  يدخلوا

ا اظٍبيوي كىسىعىى  رى ًفيهى اللًَّو أىٍف ييٍذكى

رىأًّىا أيكلىًئكى مىا كىافى ؽبىيٍم  ُب خى

ائًًفْبى ؽبىيٍم يىٍدخيليو أىٍف  ا ًإال خى ىى

نٍػيىا ًخٍزمه كىؽبىيٍم ُب  اآلًخرىًة ُب الدُّ

 (ُُْعىذىابه عىًظيمه)

ُُْ ّٕ 

فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة جزمو توٌلوا 

حذؼ النوف. النو من األفعاؿ اػبمسة.ك 

ىو فعل الشرط. .ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع  

ٍغًربي فىأىيٍػنىمىا  توٌلوا كىلًلًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمى

فػىثىمَّ كىٍجوي اللًَّو ًإفَّ اللَّوى  تػيوىلُّوا

 (ُُٓكىاًسعه عىًليمه)

ُُٓ ْٕ 
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 فاعل.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يوقنوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

.)  الفاعل َب ؿبل جر صفة ؿ)قـو

 يعلموف

 يوقنوف

لىٍوال  يػىٍعلىميوفى كىقىاؿى الًَّذينى ال 

لّْمينىا اللَّوي أىٍك تىٍأتًينىا آيىةه   ييكى

ًلكى قىاؿى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم  كىذى

ًمٍثلى قػىٍوؽبًًٍم تىشىابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم 

قىٍد بػىيػَّنَّا اآليىاًت ًلقىٍوـو 

 (ُُٖ)ييوًقنيوفى 

ُُٖ ٕٓ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يتلونو

اػبمسة.ك كاك ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل َب ؿبل نصب حاؿ. ك صاحب 

 يتلونو(اغباؿ)ىم( َب)آتبناىم(ك اؽباء َب)

ضمّب متصل مبِب على الضم َب ؿبل 

 يتلوف

 يؤمنوف

نىاىيمي اٍلًكتىابى   يػىتػٍليونىوي الًَّذينى آتػىيػٍ

بًًو  يػيٍؤًمنيوفى حىقَّ ًتبلكىتًًو أيكلىًئكى 

كىمىٍن يىٍكفيٍر بًًو فىأيكلىًئكى ىيمي 

 (ُُِاػبٍىاًسريكفى)

ُُِ ٕٔ 
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 نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يؤمنوف

فعاؿ اػبمسة.ك كاك ثبوت النوف,النو من األ

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل َب ؿبل رفع خرب,كاعبملة من اؼببتدأ 

( َب ؿبل رفع خرب يؤمنوف ك اػبرب)أكلئك

 اؼببتدأ)الذين(

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  ينصركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

ك َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل 

 الفاعل َب ؿبل رفع خرب.

كىاتػَّقيوا يػىٍومنا ال ذبىٍزًم نػىٍفسه عىٍن  ينصركف

ٍيئنا كىال يػيٍقبىلي ًمنػٍهىا  نػىٍفسو شى

عىٍدؿه كىال تػىنػٍفىعيهىا شىفىاعىةه كىال 

 (ُِّ)يػيٍنصىريكفى ىيٍم 

ُِّ ٕٕ 

من  سبوتونن فهو ىذا الَبكيب أصلو" سبوتنٌ 

األفعاؿ اػبمسة.ك قد أكذ بنوف التوكيذ 

مرفوع  كعبلمة رفعو  ف كىو-1سبوتوف الثقيلة

النوف الٌب حذفت لتوأب األمثاؿ)ثبلث 

نوانات1 نوف الرفع ك نونا التوكيد(1 

فأصبح"سبوتوف"ك ىو َب ؿبل جـز 

كىكىصَّى ًّٔىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو  سبوتنٌ 

كىيػىٍعقيوبي يىا بىًِبَّ ًإفَّ اللَّوى 

ينى فىبل   سبىيوتينَّ اٍصطىفىى لىكيمي الدّْ

 (ًُِّإال كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى)

ُِّ ٕٖ 
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ب)ال(الناىية,كحيذفت كاك اعبملة ال لتقاء 

نوف الساكنْب1ساكن كاك اعبملة,ك ساكن ال

األكٔب من نوف التوكيد كحْب اإلعراب 

نقوؿ1كاك اعبماعة اصحمذكفة ضمّب متصل 

مبِب على السكوف َب ؿبل رفع  فاعل.ك قد 

أصبح الَبكيب بعد حذؼ الواك)سبوتيٌن(,ك 

نوف التوكيد الثقيلة حرؼ مبُب على الفتح, 

كاعبملة من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

نب الفعل على اإلعراب استئنافية. ك ٓب ي

حذؼ النوف1ألف نوف التوكيد ٓب تباشره إذ 

 فصل بينهما بواك اعبماعة

مرفوع  كعبلمة رفعو فعل مضارع  تعبدكف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع  فاعل. كاعبملة من الفعل ك 

 الفاعل َب ؿبل نصب"مقوؿ القوؿ"

اءى ًإٍذ حىضىرى  تعبدكف ٍنتيٍم شيهىدى أىـٍ كي

ٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو مىا  يػىٍعقيوبى اٍلمى

ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي  تػىٍعبيديكفى 

ًإلىوى آبىاًئكى ًإبٍػرىاًىيمى  ًإؽبىىكى كى

ا  ًإٍسحىاؽى ًإؽبىنا كىاًحدن ًإظٍبىاًعيلى كى كى

 (ُّّكىكبىٍني لىوي ميٍسًلميوفى)

ُّّ ٕٗ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  تيسألوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة.كىو 

 تيسألوف

 يعلموف

لىٍت ؽبىىا مىا   تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خى

ٍبتيٍم كىال  كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسى

ُّْ َٖ 
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كاك اعبماعة ضمّب مبُب للمجهوؿ, ك 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع نائب 

فاعل. كاعبملة من الفعل ك نائب الفاعل ال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

ملة من السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعب

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب 

خرب)كاف(,ك صبلة من)كاف(,ك اظبها ك 

خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

اؼبوصوؿ,كالعائد ؿبذكؼ كالتقدير"عما كانوا 

 يعلمونو"

انيوا عىمَّ  تيٍسأىليوفى  ا كى

ليوفى   (ُّْ)يػىٍعمى

آجُّوف اؽبمزه حرؼ اإلستفهاـ مبُب على  أربي

آجُّوف(الفتح,ك) فعل مضارع مرفوع   ربي

كعبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب"مقوؿ 

آجُّوف ُب اللًَّو كىىيوى رىبػُّنىا نىا اجُّونػى قيٍل أىربيى  أربي

الينىا كىلىكيٍم  كىرىبُّكيٍم كىلىنىا أىٍعمى

اليكيٍم كىكبىٍني لىوي  أىٍعمى

 (ُّٗـبيًٍلصيوفى)

ُّٗ ُٖ 
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القوؿ"ك)نا( ضمّب متصل مبِب على 

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو تقولوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

كاعبملة من السكوف َب ؿبل رفع فاعل. 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  تعملوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 ذكؼ كالتقدير"عماصلة اؼبوصوؿ,كالعائد ؿب

 تعملونو" 

 تقولوف

 تعملوف

ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى  تػىقيوليوفى أىـٍ 

ًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى  ًإظٍبىاًعيلى كى كى

انيوا ىيودنا أىٍك  كىاألٍسبىاطى كى

نىصىارىل قيٍل أىأىنٍػتيٍم أىٍعلىمي أىـً اللَّوي 

ادىةن  تىمى شىهى كىمىٍن أىظٍلىمي فبٍَّن كى

هي ًمنى اللًَّو كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو  ًعٍندى

ليوفى عىمَّا   (َُْ)تػىٍعمى

َُْ ِٖ 

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو تيسألوف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع نائب فاعل. كاعبملة 

 تيسألوف

 يعملوف

لىٍت ؽبىىا مىا   تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خى

ٍبتيٍم كىال  كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسى

انيوا  تيٍسأىليوفى  عىمَّا كى

ليوفى   (ُُْ)يػىٍعمى

ُُْ ّٖ 
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من الفعل ك نائب الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استأنفية.

فعل مضارع مرفوع  كعبلمة رفعو  يعملوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل نصب 

خرب)كاف(,كاعبملة من )كاف(,ك اظبها ك 

خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

"عما كانوا اؼبوصوؿ,كالعائد ؿبذكؼ كالتقدير

 يعملونو"

البلـ حرؼ تعليل ة جر مبُب على 

مضارع ناقص ( فعل تكونواالكسرة,ك) 

منصوب ب )أف( مضمرة ك جوبان بعد البلـ 

ك عبلمة نصبو حذؼ النوف. النو من 

األفعاؿ اػبمسة.ككاك اعبماعة ضمّب متصل 

مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

اسم)تكوف(,ك )أف( اؼبضمرة كالفعل"ألف 

تكونوا"َب تأكيل مصدر َب ؿبل جر 

عىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا  لتكونوا ًلكى جى كىكىذى

اءى عىلىى النَّاًس  لًتىكيونيوا شيهىدى

ًهيدنا  كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكيٍم شى

عىٍلنىا اٍلًقبػٍلىةى الًٍَّب كيٍنتى  كىمىا جى

ا ًإال لًنػىٍعلىمى مىٍن يػىتًَّبعي  عىلىيػٍهى

عىًقبػىٍيًو الرَّسيوؿى فبٍَّن يػىنػٍقىًلبي عىلىى 

ًبّبىةن ًإال عىلىى  انىٍت لىكى ًإٍف كى كى

الًَّذينى ىىدىل اللَّوي كىمىا كىافى اللَّوي 

ُّْ ْٖ 
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بالبلـ,كاعبر ك آّركر متعلق بالفعل 

 كم(َب)جعلنا 

لًييًضيعى ًإيبىانىكيٍم ًإفَّ اللَّوى بًالنَّاًس 

 (ُّْلىرىءيكؼه رىًحيمه)

البلـ اؼبزحلقة حرؼ مبُب على  ليعلموف

مضارع مرفوع ك الفتح,ك)يعلموف( فعل 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ عبلمة رفعو 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب)إف(, 

ك اعبملهة من )إف( ك اظبها كخربىا ال ؿبل 

 ؽبا من اإلعراب استئنافية.

ليوفى  مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل  يػىٍعمى

النو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ٔب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 صلة اؼبوصوؿ.

 ليعلموف

ليوفى   يػىٍعمى

قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ًُب 

ا  اًء فػىلىنػيوىلّْيػىنَّكى ًقبػٍلىةن تػىٍرضىاىى السَّمى

ٍسًجًد فػىوىؿّْ كى  ٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى

ٍنتيٍم فػىوىلُّوا  ا كي ٍيثيمى اغبٍىرىاـً كىحى

كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ الًَّذينى 

أىنَّوي اغبٍىقُّ يػىٍعلىميوفى أيكتيوا اٍلًكتىابى لى 

ا  ٍم كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّ ًمٍن رىًّّْٔ

ليوفى   (ُْْ)يػىٍعمى

ُْْ ّٖ 

مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل  يعرفوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

 يعرفوف

 يعرفوف

 يكتموف

نىاىيمي اٍلًكتىابى   يػىٍعرًفيونىوي الًَّذينى آتػىيػٍ

ا  ًإفَّ فى  يػىٍعرًفيوفى كىمى رًيقنا أىبٍػنىاءىىيٍم كى

اغبٍىقَّ كىىيٍم  يىٍكتيميوفى ًمنػٍهيٍم لى 

ُْٔ ْٖ 



115 
 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب 

اؼببتدأ)الذين(, ك اعبملة من اؼببتدأ ك اػبرب 

ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استأنافية,ك اؽباء َب 

مّب متصل مبِب على الضم َب ض يعرفونو()

 ؿبل نصب مفعوؿ بو.

مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل  يعرفوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك)ما( اؼبصدرية 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل جر 

 بالكاؼ. كاعبار كآّركر متعلق دبحذكؼ,ك

 التقدير"يعرفونو عرفانان كعرفاهنم أبناءىم".

البلـ اؼبزحلقة حرؼ مبُب على ليكتموف 

مضارع مرفوع ك الفتح,ك)يكتموف( فعل 

عبلمة رفعو ثبوت النوف,النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة 

رب)إف(, من الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خ

 (ُْٔ)يػىٍعلىميوفى  يعملوف
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كاعبملة من )إف(ك اظبها ك خربىا معطوفة 

على صبلة)الذين آتيناىم الكتاب 

يعرفونو(الواقعة استئنافية,فبل ؿبل ال من 

 اإلعراب مثلها.

مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل  يعملوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

فاعل. ك اعبملة من السكوف َب ؿبل رفع 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب 

اؼببتدأ)ىم( كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب َب ؿبل 

نصب حاؿ,كصاحب اغباؿ كاك اعبماعة 

 يكتموف(.َب )

مضارع ناقص ؾبزـك  ك عبلمة فعل  تكونوا

جزمو حذؼ النوف1 النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك ىو فعل الشرط, ك كاك اعبماعة 

ضمّب متصل مبِب على السكوف َب ؿبل 

تكونوا( كاػبرب أينما على كبو ما رفع اسم)

أشرنا.ك ىناؾ كجو إعراىب آخر1 )تكونوا( 

مضارع تاـ ؾبزـك  ك عبلمة جزمو فعل 

كىًلكيلٍّ كًٍجهىةه ىيوى ميوىلّْيهىا  تكونوا

ا   تىكيونيوافىاٍستىًبقيوا اػبٍىيػٍرىاًت أىيٍػنىمى

يعنا ًإفَّ اللَّوى  يىٍأًت ًبكيمي اللَّوي صبًى

(  (ُْٖعىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره

ُْٖ ٖٓ 
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حذؼ النوف1 النو من األفعاؿ اػبمسة. . 

ك ىو فعل الشرط, ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.كالظرؼ)أينما(متعلق بالفعل َب 

)تكونوا( كليس خربان لو,ألف الفعل تاـ, أل 

 يأحذ فاعبلن, كال يأحذ اظبان ك خربان. 

مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل عملوف ت 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

صلة اؼبوصوؿ, كالعئد على االسم  اؼبوصوؿ 

 ؿبذكؼ كالتقدير"تعملونو"

يٍ  تعملوف ثي خىرىٍجتى فػىوىؿّْ كىًمٍن حى

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً  كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى

ًإنَّوي لىٍلحىقُّ ًمٍن رىبّْكى كىمىا اللَّوي  كى

ليوفى)  (ًُْٗبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمى

ُْٗ ٖٔ 

مضارع ؾبزـك ب)ال( كعبلمة فعل  زبشو

جزمو حذؼ النوف1 النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك صبلة من على 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ضمّب متصل  زبشوىم(استئنافية,ك)ىم(َب )

 زبشو

 هتتدكف

كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍجتى فػىوىؿّْ 

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً  كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى

ٍنتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم  ا كي ٍيثيمى كىحى

شىٍطرىهي لًئىبل يىكيوفى لًلنَّاًس 

ظىلىميوا عىلىٍيكيٍم حيجَّةه ًإال الًَّذينى 

ىيٍم كىاٍخشىٍوين زبىٍشىوٍ ًمنػٍهيٍم فىبل 

َُٓ ٖٕ 
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مبِب على السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ 

 بو.

مضارع مرفوع ك عبلمة رفعو فعل  هتتدكف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من  السكوف َب

 الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب )لعل(

ًٍب عىلىٍيكيٍم كىلىعىلَّكيٍم  كىألًًبَّ نًٍعمى

 (َُٓ)تػىٍهتىديكفى 

مضارع ناقص ؾبزـك ب )ٓب( فعل  تكونوا

كعبلمة جزمو حذؼ النوف. النو من 

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة من الفعل ك الفاعل َب ؿبل 

 نصب خرب)تكوف(

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب 

 خرب)تكوف(,كاعبملة من )تكوف( ك اظبها ك

 تكونوا

 تعلموف

ٍلنىا ًفيكيٍم رىسيوال ًمٍنكيٍم  ا أىٍرسى كىمى

يكيٍم  يػىتػٍليو عىلىٍيكيٍم آيىاتًنىا كىيػيزىكّْ

كىيػيعىلّْميكيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمىةى 

كىيػيعىلّْميكيٍم مىا ٓبىٍ 

 (ُُٓ)تىكيونيواتػىٍعلىميوفى 

ُُٓ ٖٖ 
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تكونوا تعلموف(ال ؿبل ؽبا من خربىا)

اإلعراب صلة اؼبوصوؿ,كالعائد على االسم 

اؼبوصوؿ ؿبذكؼ ك التقدير"ما ٓب تكونوا 

 تعلمونو"

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تكفركف

. ك ثبوت النوف. النو من األفعاؿ اػبمسة

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

معطوفة على صبلة)اشكركا(, ك النوف 

تكفركف( ليست نوف الرفع,ألننا قلنا إف َب)

الفعل جيـز حبذؼ النوف,ك تلك النوف 

اؼبذكورة نوف الوقاية حرؼ مبُب على 

 الكسر.

فىاذٍكيريكين أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكا ٕب  كفركفت

 (ُِٓ)تىٍكفيريكفً كىال 

ُِٓ ٖٗ 

مضارع ؾبزـك ب )ال( كعبلمة فعل  تقولوا

جزمو حذؼ النوف. النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة 

من الفعل ك الفاعل معطوفة على 

 تقولوا

 تشعركف

ًبيًل  تػىقيوليواكىال  ٍن يػيٍقتىلي ُب سى ًلمى

 اللًَّو أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه كىلىًكٍن ال

 (ُْٓ)تىٍشعيريكفى 

ُْٓ َٗ 
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صبلة)استعينوا(الواقعة جواب النداء,فبل ؿبل 

 ؽبا من اإلعراب مثلها.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تشعركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة"ىم 

نافية,فبل وبل ؽبا من أحياء" الواقعة استئ

 اإلعراب مثلها.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يكتموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

مبِب على  كاك اعبماعة ضمّب متصل

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 صلة اؼبوصوؿ.

مىا أىنٍػزىٍلنىا ًمنى  يىٍكتيميوفى  ًإفَّ الًَّذينى  يكتموف

اٍلبػىيػّْنىاًت كىاؽٍبيدىل ًمٍن بػىٍعًد مىا 

بػىيػَّنَّاهي لًلنَّاًس ُب اٍلًكتىاًب أيكلىًئكى 

وي كىيػىٍلعىنػيهيمي يػىٍلعىنػيهيمي اللَّ 

 (ُٗٓالبلًعنيوفى)

ُٓٗ ُٗ 

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يينظركف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع نائب فاعل. ك اعبملة 

اًلًدينى ًفيهىا ال ىبيىفَّفي عىنػٍهيمي  يينظركف خى

اٍلعىذىابي كىال ىيٍم 

 (ُِٔ)يػيٍنظىريكفى 

ُِٔ ِٗ 
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من الفعل ك نائب الفاعل َب ؿبل رفع خرب 

اؼببتدأ)ىم(, ك اعبملة من اؼببتدأ ك اػبرب 

معطوفة على صبلة)ال ىبفف عنهم 

 نصب مثلها. العذاب(,فهي َب ؿبل

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يعقلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من 

(.الفعل ك   الفاعل َب ؿبل جر صفة ؿ)قـو

اكىاًت  يعقلوف ٍلًق السَّمى ًإفَّ ُب خى

كىاألٍرًض كىاٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل 

اًر كىاٍلفيٍلًك الًٍَّب ذبىٍرًم ًُب  كىالنػَّهى

اٍلبىٍحًر دبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى 

اًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا  اللَّوي ًمنى السَّمى

ا  بًًو األٍرضى بػىٍعدى  مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهى

ًمٍن كيلّْ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح 

اًب اٍلميسىخًَّر بػىٍْبى  كىالسَّحى

اًء كىاألٍرًض آليىاتو ًلقىٍوـو  السَّمى

 (ُْٔ)يػىٍعًقليوفى 

ُْٔ ّٗ 

ٌبوف مضارع  ك عبلمة رفعو ثبوت فعل  وبي

النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك كاك 

مبِب على السكوف  اعبماعة ضمّب متصل

َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة من الفعل ك 

 الفاعل1

ٌبوف  وبي

 يركف

كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف 

ادنا وبيً  هيٍم كىحيبّْ اللًَّو بُّونػى اللًَّو أىٍندى

حيبِّا لًلًَّو كىلىٍو  كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ 

 يػىرىٍكفى يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ 

يعنا كىأىفَّ  اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلًَّو صبًى

ُٔٓ ْٗ 
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 _َب ؿبل نصب صفة ؿ)أندادن(

_َب ؿبل نصب حاؿ,كصاحب  اغباؿ 

ٌبوهنم( ضمّب اؼبستَب َب)يتخذ(ك)ىم(َب) وبي

ضمّب متصل مبُب على السكوف َب ؿبل 

 نصب مفعوؿ بو.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو ثبوت فعل  يركف

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك النوف,النو من 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة من الفعل ك 

 الفاعل َب ؿبل جر بإضفة)إذ(إليها.

اًب)  (ُٓٔاللَّوى شىًديدي اٍلعىذى

مضارع ؾبزـك ب )ال( ك عبلمة فعل  تتٌبعوا

جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

متصل مبِب اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل معطوفة على 

صبلة)كلوا(الواقعة جواب النداء,فبل ؿبل ؽبا 

 من اإلعراب مثلها.

ا النَّاسي كيليوا فبَّا ُب  تتٌبعوا يىا أىيػُّهى

 تػىتًَّبعيوااألٍرًض حىبلال طىيّْبنا كىال 

كيٍم خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لى 

 (ُٖٔعىديكّّ ميًبْبه)

ُٖٔ ٗٓ 

مضارع منصوب ب )أف(ك فعل  تقولوا

عبلمة نصبو حذؼ النوف, , النو من 

 تقولوا

 تعلموف

ًإمبَّىا يىٍأميريكيٍم بًالسُّوًء كىاٍلفىٍحشىاًء 

عىلىى اللًَّو مىا ال  تػىقيوليواكىأىٍف 

ُٔٗ ٗٔ 
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األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.كاعبملة  ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

اؼبوصوؿ اغبرؼ)أف(,ك )أف(كالفعل َب 

جر معطوؼ  تأكيل مصدر َب ؿبل

على)السوء(,أل"بالسوء كالفحشاء ك 

 بالقوؿ على الٌلو"

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ى االسم ك صلة اؼبوصوؿ,كالعائد عل

 اؼبوصوؿ ؿبذكؼ كالتقدير"ماال تعلمونو"

 (ُٗٔ)تػىٍعلىميوفى  

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يعقلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

ضمّب متصل مبِب على  كاك اعبماعة

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة من 

 الفعل ك الفاعل ُب ؿبل نصب خرب )كاف(.

 يعقلوف

 يهتدكف

ًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اتًَّبعيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّ  وي كى

نىا عىلىٍيًو  قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ

آبىاءىنىا أىكىلىٍو كىافى آبىاؤيىيٍم ال 

ٍيئنا كىال  يػىٍعًقليوفى  شى

 (َُٕ)يػىٍهتىديكفى 

َُٕ ٕٗ 
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مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل يهتدكف 

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل معطوفة على 

لة)يعقلوف(الواقعة خرب)كاف(,فهي َب صب

ؿبل نصب مثلها ك جواب)لو(الشرطية غّب 

اغبازمة ؿبذكؼ,كالقدير"أك لو كاف آباؤىم 

ال يعقلوف شيئان  ك ال يهتدكف يتبعوهنم على 

ضبللتهم"كصبلة الشرط معطوفة على ما 

 قبلها.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يعقلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من السكوف َب 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ, ك 

اعبملة من اؼببتدأ ك اػبرب معطوفة على 

صبلة"ىم صمّّ"الواقعة استئنافية,فبل ؿبل ؽبا 

 من اإلعراب مثلها

ثىًل الًَّذم  يعقلوف فىريكا كىمى كىمىثىلي الًَّذينى كى

يػىٍنًعقي دبىا ال يىٍسمىعي ًإال ديعىاءن 

اءن صيمّّ بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم ال كى  نًدى

 (ُُٕ)يػىٍعًقليوفى 

ُُٕ ٖٗ 
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مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تعبدكف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب خرب)كاف(, 

ييستبدؿ عليو من كجواب الشرط ؿبذكؼ 

 السياؽ الكرًن,كالتقدير"إف كنتم إيٌاه

تعبدكف فاشكركا لو"كاعبملة الشرط ال ؿبل 

 ؽبا من اإلعراب إستئنافية.

ا الًَّذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن  تعبدكف يىا أىيػُّهى

طىيّْبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىاٍشكيريكا 

ٍنتيٍم ًإيَّاهي  لًلًَّو ًإٍف كي

 (ُِٕ)تػىٍعبيديكفى 

ُِٕ ٗٗ 

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يكتموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 صلة اؼبوصوؿ.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يشَبكف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

 يكتموف

 يشَبكف

 يأكلوف

 

مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي  ٍكتيميوفى يى ًإفَّ الًَّذينى 

بًًو شبىىننا  يىٍشتػىريكفى ًمنى اٍلًكتىاًب كى 

ًُب  ٍأكيليوفى قىًليبل أيكلىًئكى مىا يى 

لّْميهيمي  بيطيوهًنًٍم ًإال النَّارى كىال ييكى

يًهٍم  اللَّوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىال يػيزىكّْ

 (ُْٕكىؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه)

ُْٕ ََُ 
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الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

معطوفة على صبلة)يكتموف(الواقعة صلة 

 اؼبوصوؿ.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يأكلوف

نو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت النوف,ال

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب)إف(الٌب 

ىي َب صدر اآلية الكريبة,كاعبملة من )إف( 

ك اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استأنفية.

مضارع منصوب ب )أف( ك فعل  تيولُّوا

عبلمة نصبو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. 

ك)أف(كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل رفع 

اسم)ليس(مؤخر,كاعبملة من)ليس( ك اظبها 

 ك خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

كيجيوىىكيٍم  تػيوىلُّواٍلربَّ أىٍف لىٍيسى ا تيولُّوا

ٍغًرًب كىلىًكنَّ  ٍشًرًؽ كىاٍلمى ًقبىلى اٍلمى

اٍلربَّ مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر 

ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيّْْبى  كىاٍلمىبلًئكى

كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًّْو ذىًكم 

اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكْبى 

السًَّبيًل كىالسَّائًًلْبى كىًُب  كىاٍبنى 

ـى الصَّبلةى كىآتىى  الرّْقىاًب كىأىقىا

ُٕٕ َُُ 
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اةى كىاٍلميوفيوفى بًعىٍهًدًىٍم ًإذىا  الزَّكى

عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء 

كىالضَّرَّاًء كىًحْبى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى 

قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي  الًَّذينى صىدى

( تػَّقيوفى  (ُٕٕاٍلمي

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تتقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع )لعل(,كاعبملة 

من)لعل(ك اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استئنافية.

يىاةه يىا  تتقوف كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى

أيكٕب األٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم 

 (ُٕٗ)تػىتػَّقيوفى 

ُٕٗ َُِ 

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يبٌدلوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

من اإلعراب الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا 

صلة اؼبوصوؿ,ك)اؽباء( ضمّب متصل مبِب 

 على الضم َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

عىوي فىًإمبَّىا  يبٌدلوف لىوي بػىٍعدىمىا ظبًى ٍن بىدَّ فىمى

ليونى ًإشٍبيوي عىلىى الًَّذينى  وي ًإفَّ اللَّوى يػيبىدّْ

يعه عىًليمه)  (ُُٖظبًى

ُُٖ َُّ 
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مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تٌتقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب)لعل( ك 

اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى  تٌتقوف يىا أىيػُّهى

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى  عىلىٍيكيمي الصّْيىا

الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم 

 (ُّٖ)تػىتػَّقيوفى 

ُّٖ َُْ 

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يطيقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

ال ؿبل ؽبا من اإلعراب  الفعل ك الفاعل

صلة اؼبوصوؿ, ك)اؽباء( ضمّب متصل مبِب 

 على الضم َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

مضارع منصوب ب )أف( ك فعل  تصوموا

عبلمة نصبو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك)أف(ك 

ؿبل رفع الفعل  َب تأكيل مصدر َب 

 ييًطيقوف

 تصوموا

 تعلموف

ٍن كىافى  أىيَّامنا مىٍعديكدىاتو فىمى

ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو 

رى كىعىلىى  فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو أيخى

ـي  ييًطيقيونىوي الًَّذينى  ًفٍديىةه طىعىا

يٍػرنا فػىهيوى  ٍن تىطىوَّعى خى ًمٍسًكْبو فىمى

يػٍره لىوي كىأىٍف  يػٍره لىكيٍم  تىصيوميواخى خى

ٍنتيٍم   (ُْٖ)تػىٍعلىميوفى ًإٍف كي

ُْٖ َُٓ 
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مبتدأ,كالتقدير"صيامكم أك صومكم خّب 

 لكم " 

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  تعلموف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب 

خرب)كاف(,كجواب الشرط ؿبذكؼ يستدؿ 

لسياؽ الكرًن,كىو قولو عليو من ا

تعأب1)كأف تصوموا(,كصبلة الشرط ك 

اعبواب)إف كنتم تعلموف( ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استأنافية

كالبلـ حرؼ تعليل ك جر مبُب  لًتيكملوا

مضارع على الكسر,ك)تيكملوا( فعل 

منصوب)أف(مضمرة بعد البلـ ك عبلمة 

نصبو حذؼ النوف,ألنو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع 

تيكملوا( َب فاعل.ك)أف(اؼبضمرة ك الفعل)

 تيكملوا

 تكربكا

 تشكركف

شىٍهري رىمىضىافى الًَّذم أينٍزًؿى ًفيًو 

اٍلقيٍرآفي ىيدنل لًلنَّاًس كىبػىيػّْنىاتو 

ٍن شىًهدى ًمنى اؽٍبيدىل  كىاٍلفيٍرقىاًف فىمى

ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي كىمىٍن  

كىافى مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو 

رى ييرًيدي اللَّوي  فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو أيخى

ًبكيمي اٍلييٍسرى كىال ييرًيدي ًبكيمي 

ُٖٓ َُٔ 
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تاكيل مصدر َب ؿبل جر بالبلـ,كاعبر 

كآّركر متعلق بفعل مقدر معطوؼ على ما 

قبلو كالتقدير"يريد الٌلو بكم اليسر كال يريد 

 سهل عليكم كلتكملوا العدة"بكم العسر لي

البلـ حرؼ تعليل ك جر مبُب على  لتكربكا

الكسر ك)تكربكا( َب تأكيل مصدر َب ؿبل 

جر بالبلـ,كاعبار كآّركر معطوؼ على ما 

 قبلو.

فعل مضارع مرفوع,كعبلمة رفعو  تشكركف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة  من  السكوف

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب)لعل(,ك 

اعبملة من )لعل( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل 

 ؽبا من اإلعراب استئنافية

بػّْريكااٍلًعدَّةى كىلً  تيٍكًمليوااٍلعيٍسرى كىلً   تيكى

اكيٍم كىلىعىلَّكيٍم اللَّوى عىلىى مىا ىى  دى

 (ُٖٓ)ٍشكيريكفى تى 

الفاء استئنافية حرؼ مبُب على  فليستجيبوا

الفتح,كالبلـ الـ األمر,ك ىو من جواـز 

اؼبضارع,لذلك الفعل بعدىا مضارع ك ليس 

أمران,ألنو فعل األمر يدؿ على الطلب 

 يستجيبوا

 يؤمنوا

 يرشدكف

ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىِبّْ فىًإينّْ  كى

قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًع ًإذىا 

 يػيٍؤًمنيوإب كىلٍ يىٍستىًجيبيوا دىعىاًف فػىلٍ 

 (ُٖٔ)يػىٍرشيديكفى يب لىعىلَّهيٍم 

ُٖٔ َُٕ 
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بصيغتو دكف كجود البلـ الدالة على 

ذلك,ك)يستجيبوا( فعل مضارع ؾبزـك ببلـ 

األمر ك عبلمة جزمو حذؼ النوف,ألنو من 

مسة,ككاك اعبماعة ضمّب متصل األفعاؿ اػب

مبُب على السكوف َب ؿبل رفع فاعل,ك 

اعبملة من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استئنافية.

البلـ الـ األمر,ك)يؤمنوا(فعل   ليؤمنوا

مضارع ؾبزـك ببلـ األمر ك عبلمة جزمو 

حذؼ النوف,ألنو من األفعاؿ اػبمسة,ككاك 

لى السكوف اعبماعة ضمّب متصل مبُب ع

َب ؿبل رفع فاعل,كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل معطوفة على صبلة)يستجيبوا(الواقعة 

 استئنافية,فبل ؿبل ؽبا من اإلعراب مثلها.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يرشدكف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

ملة  من السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعب

الفعل ك الفاعل ُب ؿبل رفع 
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خرب)لعل(كاعبملة من)لعل( ك اظبها ك 

 خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  زبتانوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ُب ؿبل نصب خرب )كاف(, 

كاعبملة من)كاف( ك اظبها ك خربىا ُب ؿبل 

رفع خرب )أف(, ك )أف( ك اظبها ك خربىا ُب 

تأكيل مصدر َب ؿبل نصب سٌد مسٌد 

 مفعؤب)علم(.

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال(الناىية  اشركىنتب

ألنو من  ك عبلمة جزمو حذؼ النوف,

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.ك اعبملة  من الفعل كالفاعل معطوفة 

على صبلة)زبتانوف(ال ؿبل ؽبا من 

اإلعراب,ك)ىن( ضمّب متصل مبُب على 

 فعوبو.الفتح َب ؿبل نصب م

 زبتانوف

 تباشرك

 تقربو

 يتقوف

أيًحلَّ لىكيٍم لىيػٍلىةى الصّْيىاـً الرَّفىثي 

ًإٔبى ًنسىاًئكيٍم ىينَّ لًبىاسه لىكيٍم 

كىأىنٍػتيٍم لًبىاسه ؽبىينَّ عىًلمى اللَّوي أىنَّكيٍم 

ٍنتيٍم  أىنٍػفيسىكيٍم فػىتىابى  زبىٍتىانيوفى كي

عىلىٍيكيٍم كىعىفىا عىٍنكيٍم فىاآلفى 

تىبى اللَّوي  بىاًشريكىينَّ كىابٍػتػىغيوا مىا كى

لىكيٍم كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىٌبَّ يػىتىبػىْبَّى 

لىكيمي اػبٍىٍيطي األبٍػيىضي ًمنى اػبٍىٍيًط 

األٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر ٍبيَّ أىسبُّوا 

ـى ًإٔبى اللَّيٍ  ىينَّ تػيبىاًشريك ًل كىال الصّْيىا

كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ُب اٍلمىسىاًجًد 

ىىا  تػىٍقرىبيو تًٍلكى حيديكدي اللًَّو فىبل 

ي اللَّوي آيىاتًًو لًلنَّاًس  ًلكى يػيبػىْبّْ كىذى

 (ُٕٖ)يػىتػَّقيوفى لىعىلَّهيٍم 

ُٖٕ َُٖ 
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فعل مضارع ؾبزـك ب)ال( الناىية ك  تقربوىا

ألنو من األفعاؿ عبلمة جزمو حذؼ النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

اإلعراب,ك)ىا(ضمّب متصل مبُب على 

 السكوف ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فعل  يٌتقوف

ثبوت النوف,النو من األفعاؿ اػبمسة. ك 

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع 

خرب)لعل(,كاعبملة من)لعل(ك اظبو ك خربىا 

 ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

مضارع ؾبزـك ب)ال( كعبلمة فعل  تأكلوا

جزمو حذؼ النوف, النو من األفعاؿ 

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل َب ال ؿبل ؽبا من 

 تأكلوا

 كتدلوا

 لتأكلوا

 تعلموف

أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍنىكيٍم تىٍأكيليوا كىال 

ًّٔىا ًإٔبى اغبٍيكَّاـً  تيٍدليوابًاٍلبىاًطًل كى 

فىرًيقنا ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس  تىٍأكيليوالً 

 (ُٖٖ)تػىٍعلىميوفى  كىأىنٍػتيٍم بًاإلٍبًٍ 

ُٖٖ َُٗ 
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 اإلعراب استئنافية.

الواك حرؼ عطف مبُب على الفتح,)  كتدلوا

مضارع ؾبزـك ك كعبلمة جزمو تدلوا( فعل 

حذؼ النوف, النو من األفعاؿ اػبمسة. 

)تأكلوا(,ك كاك  كقد جيـز بالعطف على

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

 َب ؿبل رفع فاعل.

البلـ حرؼ تعليل ك جر مبُب على  لتأكلوا

مضارع منصوب الكسر,ك)تأكلوا( فعل 

ب)أف( مضمرة بعد البلـ,ك)أف(اؼبضمرة 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل جر 

بالبلـ,كاعبار ك آّركر متعلق بالفعل 

لتأكلوا(ضمّب اعبماعة َب)َب)تدلوا(,ككاك 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع فاعل 

 كاعبملة صلة اؼبوصوؿ اغبرَب)أف(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة  من 
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فع خرب, كاعبملة الفعل ك الفاعل ُب ؿبل ر 

من اؼببتدأ كاػبرب َب ؿبل نصب 

حاؿ,كصاحب اغباؿ كاك اعبماعة 

 َب)لتأكلوا(

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يسئلوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ضمّب  يسئلونك(استئنافية,كالكاؼ َب)

متصل مبِب على الفتح َب ؿبل نصب 

 مفعوؿ بو.

فعل مضارع منصوب ب)أف( كعبلمة  تأتوا

ألنو من األفعاؿ  نصبو حذؼ النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة 

صلة اؼبوصوؿ اغبرَب)أف(,ك)أف(كالفعل َب 

ة تأكيل مصدر خرب)ليس( منصوب كعبلم

نصبو الفتح اؼبقدرة الشتغاؿ اصحمل حبركة 

 يسئلوف

 تأتوا

 تفلحوف

كى عىًن األًىلًَّة قيٍل ًىيى يىٍسأىليونى 

مىوىاًقيتي لًلنَّاًس كىاغبٍىجّْ كىلىٍيسى 

تى ًمٍن اٍلبػيييو تىٍأتيوا اٍلربُّ بًأىٍف 

ا كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىًن اتػَّقىى  ظيهيورًىى

كىأٍتيوا اٍلبػيييوتى ًمٍن أىبٍػوىأًّىا كىاتػَّقيوا 

 (ُٖٗ)تػيٍفًلحيوفى اللَّوى لىعىلَّكيٍم 

ُٖٗ َُُ 
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حرؼ اعبر الزائد,كاعبملة من)ليس(كاظبها  

ك خربىا َب ؿبل نصب معطوفة على 

 صبلة"مقوؿ القوؿ"1)ىي مواقيت(

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تفلحوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

رفع فاعل.ك اعبملة  من  السكوف َب ؿبل

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع 

خرب)لعل(,كاعبملة من)لعل(ك اظبها ك 

 خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يقاتلوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

صلة اؼبوصوؿ,ك)كم( ضمّب متصل مبِب 

 على السكوف مفعوؿ بو.

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال(الناىية  تعتدكا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ الونو,

 يقاتلوف

 تعتدكا

ًبيًل اللًَّو الًَّذينى  كىقىاتًليوا ُب سى

ًإفَّ اللَّوى  تػىٍعتىديكاكيٍم كىال يػيقىاتًليونى 

( ٍعتىًدينى بُّ اٍلمي  (َُٗال وبًي

َُٗ ُُُ 
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فعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب األ

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  من الفعل ك الفاعل 

معطوفة على صبلة)قاتلوا(الواقعة 

 استئنافية,فبل ؿبل من اإلعراب مثلها.

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال(الناىية  تقاتلوىم

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ الونو,

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  من الفعل ك الفاعل 

ؽبا من معطوفة على صبلة)اقتلوىم(ال ؿبل 

اإلعراب,ك )ىم( ضمّب متصل مبِب على 

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع منصوب ب)أف(  يقاتلوكم

مضمرة كجوبان بعد"حٌب"كعبلمة نصبو 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك حذؼ النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك)كم( ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل نصب 

 تقاتلو

 يقاتلو

ٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم  كىاقٍػتػيليوىيٍم حى

ٍيثي  كىأىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن حى

نىةي أىشىدُّ ًمنى  أىٍخرىجيوكيٍم كىاٍلًفتػٍ

ىيٍم ًعٍندى تػيقىاتًليو اٍلقىٍتًل كىال 

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً حىٌبَّ  ٍم يػيقىاتًليوكي اٍلمى

ًفيًو فىًإٍف قىاتػىليوكيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم  

لً  اًفرًينى)كىذى زىاءي اٍلكى  (ُُٗكى جى

ُُٗ ُُِ 
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مفعوؿ بو,ك)أف(اؼبضمرة كالفعل َب تأكيل 

مصدر َب ؿبل جر ب)حٌب(الٌب دبعُب 

"إٔب",أل"إٔب أف يقاتلوكم",كاعبار كآّركر 

 لوىم(متعلق بالفعل َب)تقات

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال(الناىية ك  تلقوا

ألنو من األفعاؿ  عبلمة جزمو حذؼ النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل معطوفة على 

صبلة)أنفقوا َب سبيل الٌلو(ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب.

ًبيًل اللًَّو كىال  تلقوا تػيٍلقيوا كىأىٍنًفقيوا ُب سى

ةً  كىأىٍحًسنيوا  بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػٍَّهليكى

بُّ  ًإفَّ اللَّوى وبًي

 (ُٓٗاٍلميٍحًسًنْبى)

ُٗٓ ُُّ 

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال(الناىية ك ربلقوا 

ألنو من األفعاؿ  عبلمة جزمو حذؼ النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة)فإف 

 أحصرًب...(ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

كىأىسبُّوا اغبٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى لًلًَّو فىًإٍف  ربلقوا

ا اٍستػىٍيسىرى ًمنى  أيٍحًصٍرًبيٍ فىمى

ريءيكسىكيٍم ربىًٍلقيوا اؽٍبىٍدًم كىال 

ٍن   لَّوي فىمى حىٌبَّ يػىبػٍليغى اؽٍبىٍدمي ؿبًى

كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك بًًو أىذنل 

ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك 

قى  ةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمٍنتيٍم صىدى

ا  ٍن سبىىتَّعى بًاٍلعيٍمرىًة ًإٔبى اغبٍىجّْ فىمى فىمى

ُٗٔ ُُْ 
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 ٍ ٍن ٓبى اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم فىمى

ـي ثىبلثىًة أىيَّاـو ُب اغبٍىجّْ  ٍد فىًصيىا هبًى

ٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه   بػٍعىةو ًإذىا رىجى كىسى

ٍن ٓبٍى يىكيٍن أىىٍ  اًملىةه ذىًلكى ًلمى ليوي كى

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىاتػَّقيوا  حىاًضرًم اٍلمى

اللَّوى كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى شىًديدي 

 (ُٔٗاٍلًعقىاًب)

فعل مضارع ؾبزـك ك عبلمة جزمو تفعلوا 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.  حذؼ النوف,

كىو فعل الشرط, كاك اعبماعة ضمّب متصل 

 مبِب على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.

اغبٍىجُّ أىٍشهيره مىٍعليومىاته فىمىٍن  تفعلوا

فػىرىضى ًفيًهنَّ اغبٍىجَّ فىبل رىفىثى كىال 

اؿى ُب اغبٍىجّْ كىمىا  فيسيوؽى كىال ًجدى

ٍّبو يػىٍعلىٍموي اللَّوي  تػىٍفعىليوا ًمٍن خى

يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىل  كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى

 (ُٕٗكىاتػَّقيوًف يىا أيكٕب األٍلبىاًب)

ُٕٗ ُُٓ 

فعل مضارع منصوب ب)أف( ك تبتغوا 

ألنو من األفعاؿ  عبلمة نصبو حذؼ النوف,

اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك)أف( 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل جر حبرؼ 

ؿبذكؼ,كالتقدير"ليس عليكم جناح َب 

 تػىٍبتػىغيوا لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىفٍ  تبتغوا

فىٍضبل ًمٍن رىبّْكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم 

ًمٍن عىرىفىاتو فىاذٍكيريكا اللَّوى ًعٍندى 

ا  ٍشعىًر اغبٍىرىاـً كىاذٍكيريكهي كىمى اٍلمى

ٍنتيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى  ًإٍف كي اكيٍم كى ىىدى

 (ُٖٗالضَّالّْْبى)

ُٖٗ ُُٔ 
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 ابتغاء",كاعبار كآّركر متعلق ب)جناح(

شركف فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ربي

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.كىو  ثبوت النوف,

مبُب للمجهوؿ, ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع نائب 

فاعل. اعبملة  من الفعل ك نائب الفاعل 

َب ؿبل رفع خرب)أف(كاؼبصدر اؼبؤٌكؿ من)أف( 

ك اظبها ك خربىا َب ؿبل نصب سٌد مسٌد 

 ٔب)علم(مفعو 

شركف كىاذٍكيريكا اللَّوى ُب أىيَّاـو مىٍعديكدىاتو  ربي

ٍن تػىعىجَّلى ُب يػىٍومىٍْبً فىبل ًإٍٍبى  فىمى

عىلىٍيًو كىمىٍن تىأىخَّرى فىبل ًإٍٍبى عىلىٍيًو 

ًن اتػَّقىى كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا  ًلمى

 (َِّ)ربيٍشىريكفى أىنَّكيٍم ًإلىٍيًو 

َِّ ُُٕ 

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال(ك عبلمة  تتبعوا

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة 

)ادخلوا(الواقعة جواب النداء,ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب.

ا الًَّذينى آمىني  تتبعوا وا اٍدخيليوا ًُب يىا أىيػُّهى

افَّةن كىال  خيطيوىاًت  تػىتًَّبعيواالسٍّْلًم كى

الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ 

 (َِٖميًبْبه)

َِٖ ُُٖ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ينظركف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

ٍل  ينظركف ًإال أىٍف يىٍأتًيػىهيمي اللَّوي يػىٍنظيريكفى ىى

اـً كىاٍلمىبلًئكىةي  ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى

َُِ ُُٗ 
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كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

لة  من السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبم

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

كىقيًضيى األٍمري كىًإٔبى اللًَّو تػيٍرجىعي 

(  (َُِاألميوري

الواك حرؼ مبُب على كيسخركف 

عاطفة أك حالية ك)يسخركف( الفتح,كىي 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو ثبوت 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك كاك  النوف,

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من الفعل ك 

 الفاعل

_معطوفة على صبلة)زييّْن...(فبل ؿبل ؽبا من 

اإلعراب._َب ؿبل نصب حاؿ,كصاحب 

 م اؼبوصوؿ)الذين كفركا(.اغباؿ االس

نٍػيىا  يسخركف فىريكا اغبٍىيىاةي الدُّ زييّْنى لًلًَّذينى كى

ًمنى الًَّذينى آمىنيوا  يىٍسخىريكفى كى 

كىالًَّذينى اتػَّقىٍوا فػىٍوقػىهيٍم يػىٍوـى 

اٍلًقيىامىًة كىاللَّوي يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي 

(  (ًُِِبغىٍّبً ًحسىابو

ُِِ َُِ 

فعل مضارع منصوب كعبلمة نصبو  تدخلوا

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  حذؼ النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك)أف( كالفعل 

َب تأكيل مصدر َب ؿبل نصب سٌد مسٌد 

ًسٍبتيٍم أىٍف  تدخلوا اعبٍىنَّةى  تىٍدخيليواأىـٍ حى

لىٍوا كىلىمَّا يىٍأًتكيٍم مىثى  لي الًَّذينى خى

ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي 

كىالضَّرَّاءي كىزيٍلزًليوا حىٌبَّ يػىقيوؿى 

الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى 

ُِْ ُُِ 
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) نىٍصري اللًَّو أىال ًإفَّ نىٍصرى اللًَّو  مفعؤب)حىًسبى

(  (ُِْقىرًيبه

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يسألوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ضمّب  يسألونك(استئنافية.كالكاؼ َب)

متصل مبِب على الفتح َب ؿبل نصب 

 مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ينفقوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

صلة اؼبوصوؿ,كذلك حْب 

إعراب)ذا(َب)ماذا(اظبان موصوالن,كالعائد 

 ونو"ؿبذكؼ,كالتقدير"ماذا ينفق

فعل مضارع فعل مضارع ؾبزـك   تفعلوا

 يسألوف

 ينفقوف

 تفعلوا

قيٍل مىا  يػيٍنًفقيوفى كى مىاذىا يىٍسأىليونى 

ٍّبو فىًلٍلوىا ٍيًن أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خى ًلدى

كىاألقٍػرىًبْبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب 

ًمٍن  تػىٍفعىليواكىاٍبًن السًَّبيًل كىمىا 

ٍّبو فىًإفَّ اللَّوى بًًو عىًليمه)  (ُِٓخى

ُِٓ ُِِ 
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ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف,

األفعاؿ اػبمسة. ك ىو فعل الشرط .ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

 َب ؿبل رفع فاعل.

فعل مضارع منصوب ب)أف( ك  تكرىوا

ألنو من األفعاؿ  عبلمة نصبو حذؼ النوف,

اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك)أف( 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل رفع فاعل 

للفعل)عسى(, ك اعبملة  من الفعل ك 

 الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعرا استئنافية.

فعل مضارع منصوب ب)أف( ك عبلمة  رببوا

 تكرىوا

 ربٌبوا

 تعلموف

كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه 

ٍيئنا  تىٍكرىىيوالىكيٍم كىعىسىى أىٍف  شى

يػٍره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف  بُّواكىىيوى خى  ربًي

ٍيئنا كىىيوى شىرّّ لىكيٍم كىاللَّوي يػىٍعلىمي  شى

 (ُِٔ)تػىٍعلىميوفى كىأىنٍػتيٍم ال 

ُِٔ ُِّ 
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األفعاؿ ألنو من  نصبو حذؼ النوف,

اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك)أف( 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل رفع فاعل. 

كاعبملة صلة اؼبوصو 

اغبرَب)أف(,ك)أف(كالفعل َب تأكيل مصدر 

َب ؿبل رفع فاعل للفعل"عسى"، ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

على اعبملة االستئنافية)عسى أف  معطوفة

 تكرىوا(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع  خرب. كاعبملة 

ٌلو من اؼببدأ كاػبرب معطوفة على صبلة)ال

 يعلم( الواقعة استئنافية.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يسألوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

 يسألوف

 يزالوف

كى عىًن الشٍَّهًر اغبٍىرىاـً ٍسأىليونى يى 

ًبّبه  ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه فًيًو كى

ُِٕ ُِْ 
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كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ضمّب  يسألونك(استئنافية.كالكاؼ َب)

متصل مبِب على الفتح َب ؿبل نصب 

 مفعوؿ بو.

الواك استئنافية حرؼ مبُب على  كاليزالوف

الفتح،ك ال حرؼ نفى على 

السكوف،ك)يزالوف( فعل مضارع ناقص من 

أحوات "كاف" مرفوع كعبلمة رفعو ثبوت 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. . ك كاك  النوف,

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

 ل رفع اسم)يزالوف(.َب ؿب

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يقاتلوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت النوف ،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل نصب 

خرب)يزالوف(،كاعبملة من)يزالوف(ك اظبها ك 

 يقاتلوف

 يرٌدك

ٍفره ًبًو  ًبيًل اللًَّو كىكي كىصىدّّ عىٍن سى

ٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىًإٍخرىاجي أىٍىًلًو  كىاٍلمى

نىةي  ًمٍنوي أىٍكبػىري ًعٍندى اللًَّو كىاٍلًفتػٍ

أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل كىال 

ٍم يػىريدُّككي ٍم حىٌبَّ اتًليونىكي يػىزىاليونػىيػيقى 

عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن 

يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت 

ًبطىٍت  اًفره فىأيكلىًئكى حى كىىيوى كى

نٍػيىا كىاآلًخرىًة  أىٍعمىاؽبييٍم ُب الدُّ

كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم 

اًلديكفى)  (ًُِٕفيهىا خى
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ستئنافية،ك كم برىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب ا

ضمّب متصل مبِب على  يقاتلونكم(َب )

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع منصوب ب)أف(مضمرة يردك 

كجوبان بعد"حٌب" ك عبلمة نصبو حذؼ 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.ك كاك  النوف,

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع فاعل. ك)أف( كالفعل َب تأكيل 

 ؿبل رفع فاعل.ك اعبملة صلة مصدر َب

اؼبوصوؿ اغبرَب)أف(،ك)كم( ضمّب متصل 

مبِب على السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ 

بو،ك)أف(اؼبضمرة كالفعل َب تأكيل مصدر 

َب ؿبل جر ب)حٌب(،كالتقدير1يقاتلونكم 

لردّْكم..."،كاعبار كآّركر متعلق بالفعل 

 َب)يقاتلونكم(

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يرجوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت النوف ،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

ريكا  يرجوف ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاجى

ًبيًل اللًَّو أيكلىًئكى  كىجىاىىديكا ُب سى

رىضٍبىةى اللًَّو كىاللَّوي غىفيوره  يػىٍرجيوفى 

 (ُِٖرىًحيمه)

ُِٖ ُِٓ 
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الفعل ك الفاعل ُب ؿبل رفع خرب 

 اؼببتدأ،كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب)أكلئك

يرجوف( َب ؿبل رفع خرب)إف(،كاعبملة من 

)إف( ة اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يسألوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ضمّب  يسألونك(استئنافية.كالكاؼ َب)

متصل مبِب على الفتح َب ؿبل نصب 

 مفعوؿ بو.

الواك حرؼ عطف مبُب على  ألوفكيس

الفتح،ك)يسألوف( فعل مضارع مرفوع 

ألنو من األفعاؿ  كعبلمة رفعو ثبوت النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 يسألوف

 يسألوف

 ينفقوف

 تتفكركف

ٍيًسًر يىٍسأىليونى  كى عىًن اػبٍىٍمًر كىاٍلمى

ًبّبه كىمىنىاًفعي  ا ًإٍٍبه كى قيٍل فًيًهمى

ا أىٍكبػىري ًمٍن  ًإشٍبيهيمى لًلنَّاًس كى

ا كى  كى مىاذىا يىٍسأىليونى نػىٍفًعًهمى

ي يػيٍنًفقيوفى  ًلكى يػيبػىْبّْ قيًل اٍلعىٍفوى كىذى

اللَّوي لىكيمي اآليىاًت لىعىلَّكيٍم 

 (ُِٗ)تػىتػىفىكَّريكفى 

ُِٗ ُِٔ 



138 
 

ضمّب  يسألونك(استئنافية.كالكاؼ َب)

ِب على الفتح َب ؿبل نصب متصل مب

 مفعوؿ بو.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ينفقوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

صلة اؼبوصوؿ،كذلك حْب 

 موصوؿ. إعراب)ذا(من)ماذا( اظبان 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تتفكركف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك ثبوت النوف ،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع 

خرب)لعل(كاعبملة من)لعل( ك اظبها  ك 

 خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

الواك حرؼ عطف مبُب على  كيسألوف

الفتح،ك)يسألوف( فعل مضارع مرفوع 

 يسألوف

 زبالطو

نٍػيىا كىاآلًخرىًة كى  كى يىٍسأىليونى ُب الدُّ

عىًن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصبلحه ؽبىيٍم 

َِِ ُِٕ 
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ألنو من األفعاؿ  كعبلمة رفعو ثبوت النوف,

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

رفع فاعل. ك اعبملة   على السكوف َب ؿبل

من الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

ضمّب  يسألونك(استئنافية.كالكاؼ َب)

متصل مبِب على الفتح َب ؿبل نصب 

 مفعوؿ بو.

فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة جزمو  زبالطوىم

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.كىو  حذؼ النوف،

فعل الشرط، ك كاك اعبماعة ضمّب متصل 

لسكوف َب ؿبل رفع مبِب على ا

فاعل.ك)ىم( ضمّب متصل مبِب على 

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

ًإٍف  يػٍره كى وىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم زبيىاًلطي خى

كىاللَّوي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى 

ٍصًلًح كىلىٍو شىاءى اللَّوي اٍلمي 

ألٍعنىتىكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه 

ًكيمه)  (َِِحى

فعل مضارع ؾبزـك ب )ال(الناىية  تنكحوا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  من الفعل ك الفاعل ال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

 تنكحوا

 تينكحوا

 يؤمنوا

 يدعوف

 يتذكركف

اٍلميٍشرًكىاًت حىٌبَّ  تػىٍنًكحيواكىال 

يػٍره ًمٍن  يػيٍؤًمنَّ كىألمىةه ميٍؤًمنىةه خى

بىٍتكيٍم كىال  ميٍشرًكىةو كىلىٍو أىٍعجى

يػيٍؤًمنيوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٌبَّ  تػيٍنًكحيوا

يػٍره ًمٍن ميٍشرًؾو  كىلىعىٍبده ميٍؤًمنه خى

 يىٍدعيوفى كىلىٍو أىٍعجىبىكيٍم أيكلىًئكى 

ُِِ ُِٖ 
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فعل مضارع ؾبزـك ب )ال(الناىية تنكحوا 

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  من الفعل ك الفاعل 

تنكحوا اؼبشركات(ال  معطوفة على صبلة)ال

 ؿبل ؽبا من اإلعراب.

فعل مضارع منصوب ب)أف(مضمرة يؤمنوا 

كجوبان بعد)حٌب( كعبلمة نصبو حذؼ 

اػبمسة.ك كاك ألنو من األفعاؿ  النوف،

اعبماعة ضمّب متصل مبِب على السكوف 

َب ؿبل رفع فاعل.ك اعبماعة صلة موصوؿ 

اغبرَب)أف(،ك")أف("اؼبضمرة كالفعل َب 

تأكيل مصدر َب ؿبل جر ب)حٌب(،كاعبر ك 

 تنكحوا(.آّركر متعلق بالفعل َب)

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يدعوف

. ك ألنو من األفعاؿ اػبمسة ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

عيو ًإٔبى اعبٍىنًَّة ًإٔبى النَّاًر كىاللَّوي يىدٍ 

ي آيىاتًًو  ٍغًفرىًة بًًإٍذنًًو كىيػيبػىْبّْ كىاٍلمى

 (ُِِ)يػىتىذىكَّريكفى لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم 
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الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب، ك 

اعبماعة من اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يتذكركف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

متصل مبِب على كاك اعبماعة ضمّب 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  من 

الفعل ك الفاعل ؿبل رفع خرب)لعل(،كاعبملة 

من)لعل( كاظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب استئناقية.

الواك حرؼ عطف مبُب على  كيسألوف

الفتح،ك)يسألوف( فعل مضارع مرفوع 

ألنو من األفعاؿ  كعبلمة رفعو ثبوت النوف,

مبِب اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل معطوفة على ما 

كالكاؼ  يسألونك عن اليتامى(،قبلها)ك 

ضمّب متصل مبِب على الفتح  يسألونك(َب)

 َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

 يسألوف

 تقربو

ًحيًض قي ٍسأىليونى كىيى  ٍل كى عىًن اٍلمى

ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النّْسىاءى ُب 

ًحيًض كىال  ىينَّ حىٌبَّ تػىٍقرىبيو اٍلمى

يىٍطهيٍرفى فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن 

بُّ  ٍيثي أىمىرىكيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى وبًي حى

بُّ  التػَّوَّاًبْبى كىوبًي

( رًينى  (ِِِاٍلميتىطىهّْ

ِِِ ُِٗ 
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فعل مضارع  ؾبزـك ب)ال(ك عبلمة  تقربوىن

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

من الفعل ك الفاعل معطوفة على 

صبلة)فاعتزلوا(ال ؿبل ؽبا من 

اإلعراب،ك)ىن( ضمّب متصل مبِب على 

 الفتح َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع  ؾبزـك ب)ال(الناىية  ذبعلوا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  من الفعل ك الفاعل ال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع  منصوب ب)أف( كعبلمة  تربكا

األفعاؿ ألنو من  نصبو حذؼ النوف،

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

صلة اؼبوصوؿ اغبرَب)أف(،ك)أف(كالفعل َب 

 ذبعلوا

 تربكا

 تتقوا

 تصلحوا

ٍم  ذبىٍعىليواكىال  اللَّوى عيٍرضىةن أليٍبىاًنكي

بػىٍْبى  تيٍصًلحيواكى  تػىتػَّقيواكى  تػىبػىرُّكاأىٍف 

يعه عىًليمه)  (ِِْالنَّاًس كىاللَّوي ظبًى

ِِْ َُّ 
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تأكيل مصدر َب ؿبل جر بدؿ أك عطف 

 بياف من)أيباف(.

الواك حرؼ عطف مبُب على الفتح،  كتتقوا

ك)تتقوا( فعل مضارع  منصوب كعبلمة 

نو من األفعاؿ أل نصبو حذؼ النوف،

اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

تتقوا(َب صلة اؼبوصوؿ اغبرَب)أف(كالفعل)

تعويل مصدر َب ؿبل جر معطوفة على 

 اؼبصدر السابق.

الواك حرؼ عطف مبُب على  كتصلحوا

الفتح،ك)تصلحوا( فعل مضارع  منصوب 

ألنو من  لنوف،كعبلمة نصبو حذؼ ا

األفعاؿ اػبمسة. . ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  صلة اؼبوصوؿ 

َب تعويل مصدر َب اغبرَب)أف(ك)أف(كالفعل 

 ؿبل جر معطوؼ على اؼبصدر السابق.
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فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ييؤليوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف,

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

ك اعبملة  من  السكوف َب ؿبل رفع فاعل.

الفعل ك الفاعل.كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

ًمٍن ًنسىاًئًهٍم  يػيٍؤليوفى لًلًَّذينى  ييؤليوف

تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا 

 (ِِٔفىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه)

ِِٔ ُُّ 

فعل مضارع  منصوب ب)أف(  تأخذكا

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  صلة اؼبوصوؿ اغبرؼ 

)أف(،ك )أف(كالفعل ُب تأكيل مصدر ُب 

ؿبل رفع فاعل للفعل)وبل(،كالتقدير1"كال 

الفعل وبل لكم أخذ..."،كاعبملة من 

كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب معطوفة 

 على صبلة)الطبلؽ مرتاف(.

فعل مضارع  منصوب ب)أف( كعبلمة ىبافا 

ألنو من األفعاؿ  نصبو حذؼ النوف،

 تأخذكا

 ىبافا

 يقيما

 يقيما

 تعتدك

 

 

 

 

 

الطَّبلؽي مىرَّتىاًف فىًإٍمسىاؾه 

دبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًإٍحسىافو 

لُّ لىكيٍم أىٍف  فبَّا  تىٍأخيذيكاكىال وبًى

ٍيئنا ًإال أىٍف  أىال ىبىىافىاآتػىٍيتيميوىينَّ شى

ا حيديكدى اللًَّو فىًإٍف ًخٍفتيٍم  ييًقيمى

اأىال يي  حيديكدى اللًَّو فىبل جينىاحى  ًقيمى

ٍت بًًو تًٍلكى  ا افٍػتىدى ا ًفيمى عىلىٍيًهمى

ا كىمىٍن تػىٍعتىديك حيديكدي اللًَّو فىبل  ىى

يػىتػىعىدَّ حيديكدى اللًَّو فىأيكلىًئكى ىيمي 

(  (ِِٗالظَّاًلميوفى

ِِٗ ُِّ 
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اػبمسة. ك ألف االثنْب ضمّب متصل مبِب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  

صلة اؼبوصوؿ اغبرؼ )أف(،ك )أف(كالفعل 

مصدر ُب ؿبل نصب على ُب تأكيل 

 االستئنافية اؼبنقطع.

فعل مضارع  منصوب ب)أف(  يقيما

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك ألف االثنْب ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  صلة اؼبوصوؿ 

اغبرؼ)أف(ك)أف( كالفعل ُب تأكيل مصدر 

 بو)ىبافا(.ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو،كناص

فعل مضارع  منصوب ب)أف(  يقيما

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك ألف االثنْب ضمّب 

ك  .متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع

اعبملة  صلة اؼبوصوؿ اغبرؼ)أف(ك)أف( 

كالفعل ُب تأكيل مصدر ُب ؿبل نصب 

 )خفتم(.مفعوؿ بو،كناصبو
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ال(الناىية فعل مضارع  ؾبزـك ب)تعتدك 

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة، ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.كاعبملة من الفعل كالفاعل َب ؿبل ؽبا 

من اإلعراب استئنافية.ك)ىا( ضمّب متصل 

مبِب على السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ 

 بو.

فعل مضارع  منصوب ب)أف( يَباجعا 

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

مسة، ك ألف االثنْب ضمّب األفعاؿ اػب

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  صلة اؼبوصوؿ 

اغبرؼ)أف(ك)أف( كالفعل ُب تأكيل مصدر 

ُب ؿبل جر حبرؼ جر ؿبذكؼ 

ىو"ُب"،أل"فبل جناح عليهما َب 

الَباجع..."كاعبار كآّركر متعلق باالستقرار 

 اؼبوجود خرب)ال(1عليهما(.

ع  منصوب ب)أف( فعل مضار  يقيما

 يَباجعا

 يقيما

 يعلموف

لُّ لىوي ًمٍن بػىٍعدي  ا فىبل ربًى فىًإٍف طىلَّقىهى

ا غىيػٍرىهي فىًإٍف  حىٌبَّ تػىٍنًكحى زىٍكجن

ا أىٍف  ا فىبل جينىاحى عىلىٍيًهمى طىلَّقىهى

عىا  ييًقيمىاًإٍف ظىنَّا أىٍف  يػىتػىرىاجى

حيديكدى اللًَّو كىتًٍلكى حيديكدي اللًَّو 

ا ًلقىٍوـو   (َِّ)يػىٍعلىميوفى يػيبػىيػّْنػيهى

َِّ ُّّ 
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ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة، ك ألف االثنْب ضمّب 

متصل مبِب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. ك اعبملة  صلة اؼبوصوؿ 

اغبرؼ)أف(ك)أف( كالفعل ُب تأكيل مصدر 

ُب ؿبل نصب مفعوؿ بو للفعل)ظن(،كىو 

مفعوؿ أكؿ،كالثاىن ؿبذكؼ يستدؿ عليو من 

 الكرًن.السياؽ 

فعل مضارع  مرفوع كعبلمة رفعو  يعلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل،كاعبملة من 

.)  الفعل كالفاعل َب ؿبل جر صفة ؿ)قـو

فعل مضارع  ؾبزـك ب)ال( كعبلمة  سبسكو

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،

اػبمسة،ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل، كاعبملة 

من الفعل كالفاعل معطوفة على 

صبلة)أمسكوىن دبعركؼ(ال ؿبل ؽبا من 

 سبسكو

 لتعتدكا

 تٌتخذكا

ًإذىا طىلٍَّقتيمي النّْسىاءى فػىبػىلىٍغنى  كى

لىهينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ دبىٍعريكؼو أىٍك  أىجى

وىينَّ دبىٍعريكؼو كىال سىرّْحي 

كىمىٍن  تػىٍعتىديكاىينَّ ًضرىارنا لً سبيًٍسكيو 

يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي 

آيىاًت اللًَّو ىيزيكنا  تػىتًَّخذيكاكىال 

ُِّ ُّْ 
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اإلعراب،ك)ىن( ضمّب متصل مبُب على 

 وؿ بو.الفتح َب ؿبل نصب مفع

البلـ حرؼ تعليل ك جر مبُب على لتعتدكا 

الكسر،ك)تعتدكا( فعل مضارع  منصوب 

ب)أف(مضمرة بعد البلـ كعبلمة نصبو 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة، ك  حذؼ النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبِب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. ك اعبملة  صلة 

اؼبوصوؿ اغبرؼ)أف(ك)أف(اؼبضمرة كالفعل 

تأكيل مصدر َب ؿبل جر بالبلـ،كاعبار  َب

 كآّركر متعلق ب)ضراران(.

فعل مضارع  ؾبزـك ب)ال(الناىية  تتخذكا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة،ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل ال ؿبل 

 ؽبا من اإلعراب استئنافية.

كىاذٍكيريكا نًٍعمىةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم كىمىا 

أىنٍػزىؿى عىلىٍيكيٍم ًمنى اٍلًكتىاًب 

ًة يىًعظيكيٍم بً  ًو كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاغبًٍٍكمى

كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو 

 (ُِّعىًليمه)

فعل مضارع  ؾبزـك ب)ال(الناىية تعضلوىن 

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

 تعضلو

 تعلموف

ًإذىا طىلَّقٍ  تيمي النّْسىاءى فػىبػىلىٍغنى كى

لىهينَّ فىبل  ىينَّ أىٍف تػىٍعضيليو أىجى

ِِّ ُّٓ 
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األفعاؿ اػبمسة،ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

ؿبل فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل ال 

ؽبا من اإلعراب جواب شرط غّب 

.كصبلة)إذ طلقتم...فبل تعضلوىن(ال  جاـز

 ؿبل ؽبا من اإلعراب معطوفة على صبلة)كإذ

طلقتم النساء فبلغن أجلهن...(َب اآلية 

 تعضلوىن( الكريبة السابقة،ك)ىن(َب)فبل

ضمّب متصل مبُب على الفتح َب ؿبل 

 نصب مفعوؿ بو.

كعبلمة رفعو فعل مضارع  مرفوع تعلموف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك  ثبوت النوف.

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل، كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل رفع خرب،كاعبملة  

من اؼببتدأ كاػبرب معطوفة بالواك على 

 صبلة)الٌلو يعلم(ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

هينَّ ًإذىا تػىرىاضىٍوا  يػىٍنًكٍحنى أىٍزكىاجى

نػىهيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ ذىًلكى ييوعىظي  بػىيػٍ

بًًو مىٍن كىافى ًمٍنكيٍم يػيٍؤًمني بًاللًَّو 

كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكيٍم أىزٍكىى لىكيٍم 

يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم ال  كىأىٍطهىري كىاللَّوي 

 (ِِّ)تػىٍعلىميوفى 

فعل مضارع  منصوب ب)أف(  تسَبضعوا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

 تسَبضعوا

 فتعلمو 

كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالدىىينَّ 

ٍن أىرىادى أىٍف  اًملىٍْبً ًلمى ٍولىٍْبً كى حى

ِّّ ُّٔ 
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األفعاؿ اػبمسة،ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.ك)أف(كالفعل َب تأكيل َب ؿبل نصب 

أردًب مفعوؿ بو للفعل)أردًب(،كالتقدير1)كإف 

 اسَبضاع...(.

فعل مضارع  مرفوع كعبلمة رفعو  تعلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك  ثبوت النوف.

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل، كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

اؼبوصوؿ،كالعائد ؿبذكؼ،كالتقدير"دبا 

 تعملونو"

ٍوليوًد لىوي ييًتمَّ  الرَّضىاعىةى كىعىلىى اٍلمى

ٍعريكًؼ ال  ًرٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ بًاٍلمى

تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإال كيٍسعىهىا ال 

ا كىال مىٍوليوده  ةه ًبوىلىًدىى تيضىارَّ كىاًلدى

لىوي ًبوىلىًدًه كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي 

ذىًلكى فىًإٍف أىرىادىا ًفصىاال عىٍن 

ا كىتىشىاكيرو فىبل تػىرىاضو ًمنػٍ  هيمى

ًإٍف أىرىٍدًبيٍ أىٍف  ا كى جينىاحى عىلىٍيًهمى

أىٍكالدىكيٍم فىبل جينىاحى  تىٍستػىٍرًضعيوا

عىلىٍيكيٍم ًإذىا سىلٍَّمتيٍم مىا آتػىٍيتيٍم 

ٍعريكًؼ كىاتػَّقيوا اللَّوى كىاٍعلىميوا  بًاٍلمى

ليوفى أىفَّ اللَّوى دبىا   تػىٍعمى

 (ِّّبىًصّبه)

فعل مضارع  مرفوع كعبلمة رفعو  يػيتػىوىفَّوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك  ثبوت النوف.

ىومبُب للمجهوؿ ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع نائب 

فاعل، كاعبملة من الفعل ك نائب الفاعل ال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة اؼبوصوؿ.

 يػيتػىوىفَّوف

 كيذركف

 تعملوف

 يىذىريكفى ًمٍنكيٍم كى  يػيتػىوىفػٍَّوفى كىالًَّذينى 

ا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى  أىٍزكىاجن

لىهينَّ  أىٍشهيرو كىعىٍشرنا فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجى

ا فػىعىٍلنى  فىبل جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمى

ُب أىنٍػفيًسًهنَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاللَّوي دبىا 

ليوفى  ًبّبه) تػىٍعمى  (ِّْخى

ِّْ ُّٕ 
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الواك حرؼ عطف مبُب على  كيذركف

،ك)يذركف( فعل مضارع  مرفوع الفتح

ألنو من األفعاؿ  كعبلمة رفعو ثبوت النوف.

اػبمسة،ك ىومبُب للمجهوؿ، ك كاك 

اعبماعة ضمّب متصل مبُب على السكوف 

َب ؿبل رفع فاعل، كاعبملة من الفعل ك 

الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب معطوفة 

 على صبلة صلة اؼبوصوؿ)يتوفوف(.

ع كعبلمة رفعو فعل مضارع  مرفو تعملوف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة، ك  ثبوت النوف.

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل، كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

صلة اؼبوصوؿ،كالعائد ؿبذكؼ كالتقدير"دبا 

 تعلمونو"

السْب حرؼ داؿ على  ستذكركف

اؼبستقبل)حرؼ تنفيس(مبُب على 

الفتح،ك)تذكركف( فعل مضارع  مرفوع 

ألنو من األفعاؿ  كعبلمة رفعو ثبوت النوف،

 تذكركف

 تواعدك

 تقولوا

 تعزموا

ا عىرٍَّضتيٍم كىال جينىاحى  عىلىٍيكيٍم ًفيمى

بًًو ًمٍن ًخطٍبىًة النّْسىاًء أىٍك أىٍكنػىٍنتيٍم 

ُب أىنٍػفيًسكيٍم عىًلمى اللَّوي أىنَّكيٍم 

هينَّ كىلىًكٍن ال تىٍذكيريكنػى سى 

ِّٓ ُّٖ 
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اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب 

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل، كاعبملة 

من الفعل كالفاعل َب ؿبل رفع 

 خرب)أف(ك)أف(ك اظبها ك خربىا َب تأكيل

مصدر َب ؿبل نصب سٌد مسٌد 

مفعؤب)علم(،كإذا  

كاف)علم(دبعُب"عرؼ"كاف اؼبصدر َب ؿبل 

نصب سٌد مسٌد مفعوؿ كاحد 

فقط،ألف"علم"إذ كاف دبعُب"عرؼ"ال يأخذ 

 ستذكركهنن(إال مفعوالن كاحدان،ك)ىٌن(َب )

ضمّب متصل مبُب على الفتح َب ؿبل 

 نصب مفعوؿ بو.

فعل مضارع  ؾبزـك ب)ال(الناىية  تواعدكىنٌ 

ألنو من  ك عبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل معطوفة 

ستذكركهنن(،فهي َب ؿبل رفع على صبلة)

ضمّب متصل  مثلها،ك)ىن(َب)تواعدكىٌن(

تػىقيوليوا ىينَّ ًسرِّا ًإال أىٍف تػيوىاًعديك 

عيٍقدىةى  تػىٍعزًميواقػىٍوال مىٍعريكفنا كىال 

النّْكىاًح حىٌبَّ يػىبػٍليغى اٍلًكتىابي 

لىوي كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا  أىجى

ُب أىنٍػفيًسكيٍم فىاٍحذىريكهي كىاٍعلىميوا 

ًليمه)  (ِّٓأىفَّ اللَّوى غىفيوره حى
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ؿبل نصب مفعوؿ بو مبُب على الفتح َب 

 أكؿ.

فعل مضارع  منصوب ب)أف( تقولوا 

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة،ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.ك)أف(كالفعل َب تأكيل َب ؿبل نصب 

على االستثناء اؼبنقطع،ألف القوؿ اؼبعركؼ 

تثناء ليس من جنس)سران(،حٌب يكوف االس

 متصبلن.

مضارع  ؾبزـك ب)ال( كعبلمة جزمو  تعزموا

ألنو من األفعاؿ اػبمسة،ك  حذؼ النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع معطوفة على 

 صبلة)ال تواعدكىٌن سران(.

سُّوىينٌ  فعل مضارع  ؾبزـك ب)ٓب( كعبلمة  سبى

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،

اػبمسة،ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب 

سُّو  سبى

 تفرضوا

ال جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىلٍَّقتيمي 

ىينَّ أىٍك سبىىسُّو النّْسىاءى مىا ٓبٍى 

ؽبىينَّ فىرًيضىةن كىمىتػّْعيوىينَّ تػىٍفًرضيوا 

ِّٔ ُّٗ 
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على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.ك)ىن( 

ضمّب متصل مبُب على الفتح َب ؿبل 

سبسُّوىيٌن(1ما  نصب مفعوؿ بو،كمعُب)ما ٓبى 

 ٓب ذبامعوىن(.

فعل مضارع  ؾبزـك ب كعبلمة  تفرضوا

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،

ك كاك اعبماعة ضمّب اػبمسة،كىو معطوفة.

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

 فاعل.

عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى 

ٍعريكًؼ اٍلميٍقَبً قىدىريهي مىتىاعن  ا بًاٍلمى

قِّا عىلىى اٍلميٍحًسًنْبى)  (ِّٔحى

فعل مضارع منصوب ب)أف( كعبلمة سبسوا 

ألنو من األفعاؿ  نصبو حذؼ النوف،

اػبمسة،كىو معطوفة.ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.ك)ىن( ضمّب متصل مبُب على الفتح 

َب ؿبل نصب مفعوؿ بو،ك)أف( كالفعل َب 

 تأكيل مصدر َب ؿبل جر مضاؼ أب)قبل(.

فعل مضارع منصوب ب)أف( كعبلمة  تعفوا

ألنو من األفعاؿ  نصبو حذؼ النوف،

اػبمسة،كىو معطوفة.ك كاك اعبماعة ضمّب 

 سبسو

 تعفوا

 تنسوا

ليوفى   تػىٍعمى

ًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىٍف  كى

ىينَّ كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ؽبىينَّ سبىىسُّو 

فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىٍضتيٍم ًإال 

يىًدًه أىٍف يػىٍعفيوفى أىٍك يػىٍعفيوى الًَّذم بً 

اًح كىأىٍف  ةي النّْكى أىقٍػرىبي  تػىٍعفيواعيٍقدى

اٍلفىٍضلى  تػىٍنسىويالًلتػٍَّقوىل كىال 

ليوفى بػىيػٍنىكيٍم ًإفَّ اللَّوى دبىا   تػىٍعمى

 (ِّٕبىًصّبه)

ِّٕ َُْ 
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متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.كاعبملة صلة اؼبوصوؿ 

اغبرَب)أف(،ك)أف(كالفعل َب تأكيل مصدر 

 َب ؿبل رفع مبتدأ.

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال( كعبلمة تنسوا 

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،

مّب متصل مبُب اػبمسة. ك كاك اعبماعة ض

على السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة 

من الفعل كالفاعل معطوفة على 

 صبلة)فنصف ما فرضتم...(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعملوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

 ؿبل ؽبا من اإلراب صلة الفعل كالفاعل ال

اؼبوصوؿ،كالعائد ؿبذكؼ كالتقدير"دبا 

 تعملونو"

فعل مضارع ؾبزـك ب ٓب كعبلمة   تكونوا

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،

 تكونوا

 تعلموف

فىًإٍف ًخٍفتيٍم فىرًجىاال أىٍك ريٍكبىاننا 

ا  فىًإذىا أىًمٍنتيٍم فىاذٍكيريكا اللَّوى كىمى

ِّٗ ُُْ 
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مبُب اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل 

 على السكوف َب ؿبل رفع اسم )كاف(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو تعلموف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل نصب 

تكونوا(كاعبملة من )كاف(ك اظبها ك خرب)

من اإلعراب صلة خربىا ال ؿبل ؽبا 

اؼبوصوؿ،كالعائد ؿبذكؼ كالتقدير"ما ٓب 

 تكونوا تعلمونو"

 عىلَّمىكيٍم مىا ٓبىٍ 

 (ِّٗ)تىكيونيواتػىٍعلىميوفى 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يػيتىوفَّوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع نائب فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك نائب الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

 اإلعراب صلة اؼبوصوؿ.

الواك حرؼ عطف مبُب على  كيذركف

بلمة الفتح،ك)يذركف( فعل مضارع مرفوع كع

 يػيتىوفَّوف

 يذركف

 يىذىريكفى ًمٍنكيٍم كى  يػيتػىوىفػٍَّوفى كىالًَّذينى 

ا كىًصيَّةن ألٍزكىاًجًهٍم مىتىاعنا  أىٍزكىاجن

ًإٔبى اغبٍىٍوًؿ غىيػٍرى ًإٍخرىاجو فىًإٍف 

خىرىٍجنى فىبل جينىاحى عىلىٍيكيٍم ُب مىا 

فػىعىٍلنى ًُب أىنٍػفيًسًهنَّ ًمٍن مىٍعريكؼو 

ًكيمه)  (َِْكىاللَّوي عىزًيزه حى

َِْ ُِْ 
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ألنو من األفعاؿ اػبمسة.  رفعو ثبوت النوف،

ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 معطوفة على صبلة صلة اؼبوصوؿ)يتوفوف(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعقلوف

نو من األفعاؿ اػبمسة. ك أل ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع 

خرب)لعل(،كاعبملة من )لعل(ك اظبها ك 

 خربىا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية. 

ي اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو  تعقلوف ًلكى يػيبػىْبّْ كىذى

 (ِِْ)ٍعًقليوفى تػى لىعىلَّكيٍم 

ِِْ ُّْ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يشكركف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل ك الفاعل َب ؿبل رفع خرب)لكٌن(،ك 

اعبملة من)لكٌن( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل 

ؽبا من اإلعراب معطوفة على اعبملة 

تػىرى ًإٔبى الًَّذينى خىرىجيوا ًمٍن  أىٓبىٍ  يشكركف

ًديىارًًىٍم كىىيٍم أيليوؼه حىذىرى 

ٍوًت فػىقىاؿى ؽبىيمي اللَّوي ميوتيوا ٍبيَّ  اٍلمى

أىٍحيىاىيٍم ًإفَّ اللَّوى لىذيك فىٍضلو 

عىلىى النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس 

 (ِّْ)يىٍشكيريكفى  ال

ِّْ ُْْ 
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 االستئنافية)إف الٌلو لذك فضل على الناس(

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تيرجعوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع نائب فاعل. كاعبملة 

من الفعل ك نائب الفاعل ال ؿبل ؽبا من 

اإلعراب معطوفة على صبلة)ك الٌلو يقبض ك 

 يبسط(.

وى قػىٍرضنا مىٍن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اللَّ  تيرجعوف

حىسىننا فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضعىافنا  

ًثّبىةن كىاللَّوي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسيطي  كى

ًإلىٍيًو   (ِْٓ)تػيٍرجىعيوفى كى

ِْٓ ُْٓ 

فعل مضارع منصوب ب)أف(  تقاتلوا

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

كالفعل َب تأكيل مصدر َب  فاعل.ك)أف(

ؿبل نصب خرب)عسى( ك اظبها ك خربىا 

 َب ؿبل نصب"مقوؿ القوؿ"

 تقاتلوا

 

 

 

أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى اٍلمىئل ًمٍن بىًِب 

ًإٍسرىائًيلى ًمٍن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ 

قىاليوا لًنىيًبٍّ ؽبىيمي ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكنا 

ًبيًل اللًَّو قىاؿى ىىٍل  نػيقىاًتٍل ُب سى

ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي  عىسى

قىاليوا كىمىا لىنىا أىال  تػيقىاتًليواأىال 

ًبيًل اللًَّو كىقىٍد نػيقىاتً  لى ُب سى

أيٍخرًٍجنىا ًمٍن ًديىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا فػىلىمَّا 

كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ًإال 

قىًليبل ًمنػٍهيٍم كىاللَّوي عىًليمه 

 (ِْٔبًالظَّاًلًمْبى)

ِْٔ ُْٔ 
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فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو يظنوف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

فػىلىمَّا فىصىلى طىاليوتي بًاعبٍينيوًد  يظنوف

قىاؿى ًإفَّ اللَّوى ميٍبتىًليكيٍم بًنػىهىرو فىمىٍن 

سى ًمِبّْ كىمىٍن ٓبىٍ شىًربى ًمٍنوي فػىلىيٍ 

يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمِبّْ ًإال مىًن 

اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًيىًدًه فىشىرًبيوا ًمٍنوي 

ًإال قىًليبل ًمنػٍهيٍم فػىلىمَّا جىاكىزىهي ىيوى 

كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي قىاليوا ال طىاقىةى 

لىنىا اٍليػىٍوـى جًبىاليوتى كىجينيوًدًه قىاؿى 

أىنػَّهيٍم ميبلقيو اللًَّو   نُّوفى يىظي الًَّذينى 

ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن   كى

ًثّبىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى  كى

 (ِْٗالصَّاًبرًينى)

ِْٗ ُْٕ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  وبيطوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

اللَّوي ال ًإلىوى ًإال ىيوى اغبٍىيُّ اٍلقىيُّوـي  وبيطوف

هي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا  ال تىٍأخيذي

اكىاًت كىمىا ُب األٍرًض  ُب السَّمى

هي ًإال  مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى

بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍْبى أىٍيًديًهٍم كىمىا 

ٍلفىهيٍم كىال  يطيوفى خى  ًبشىٍيءو ًمنٍ  وبًي

ًعٍلًمًو ًإال دبىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي 

ِٓٓ ُْٖ 
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اكىاًت كىاألٍرضى كىال يػىئيوديهي  السَّمى

ا كىىيوى اٍلعىًليُّ  ًحٍفظيهيمى

 (ِٓٓاٍلعىًظيمي)

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ىبرجوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

استئنافية.ك)ىم( ضمّب متصل مبُب على 

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

اللَّوي كىٕبُّ الًَّذينى آمىنيوا ىبيٍرًجيهيٍم  ىبرجوف

ليمىاًت ًإٔبى النُّوًر كىالًَّذينى  ًمنى الظُّ 

فىريكا أىٍكلًيىاؤيىيمي الطَّاغيوتي  كى

ٍم ًمنى النُّوًر ًإٔبى ىبيٍرًجيونػىهي 

اًت أيكلىًئكى أىٍصحىابي  الظُّليمى

اًلديكف)  (ِٕٓالنَّاًر ىيٍم ًفيهىا خى

ِٕٓ ُْٗ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو يينفقوف 

. ك ألنو من األفعاؿ اػبمسة ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

أىٍموىاؽبىيٍم ًُب  يػيٍنًفقيوفى مىثىلي الًَّذينى  يينفقوف

بَّةو أىنٍػبىتىٍت  ثىًل حى ًبيًل اللًَّو كىمى سى

ائىةي سىٍبعى سىنىاًبلى ُب كيلّْ سيٍنبػيلىةو مً 

ٍن يىشىاءي  بَّةو كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمى حى

 (ُِٔكىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه)

ُِٔ َُٓ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ينفقوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

 ينفقوف

 يتبعوف

 وبزنوف

ًبيًل  يػيٍنًفقيوفى ينى الَّذً  أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى

مىا أىنٍػفىقيوا مىنِّا  يػيٍتًبعيوفى  اللًَّو ٍبيَّ ال

ٍم  كىال أىذنل ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ

ِِٔ ُُٓ 
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السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

اإلعراب صلة  الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يتبعوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل معطوفة على 

ينفقوف(الواقعة صلة اؼبوصوؿ،فبل ؿبل صبلة)

 ؽبا من اإلعراب.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  وبزنوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

ؿبل رفع خرب،كاعبملة من الفعل كالفاعل َب 

اؼببتدأ كاػبرب معطوفة على صبلة)ال خوؼ 

 عليهم( َب ؿبل رفع

كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

 (ِِٔ)وبىٍزىنيوفى 

فعل مضارع ؾبزـك ب )ال(الناىية  تيبطلوا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

 تيبطلوا

 يقدركف

ا الًَّذينى آمىنيوا ال   تػيٍبًطليوايىا أىيػُّهى

قىاًتكيٍم بًالٍ  مىنّْ كىاألذىل  صىدى

ِْٔ ُِٓ 
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األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. كاعبملة من الفعل كالفاعل ال ؿبل 

ؽبا من اإلعراب"جواب النداء)يأيها 

الذين...(صبلة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

ل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو فع يقدركف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 استئنافية.

الًَّذم يػيٍنًفقي مىالىوي رًئىاءى النَّاًس  كى

كىال يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر 

ثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيًو  ثػىليوي كىمى فىمى

ا  تػيرىابه فىأىصىابىوي كىاًبله فػىتػىرىكىوي صىٍلدن

عىلىى شىٍيءو فبَّا   يػىٍقًدريكفى ال 

قىٍوـى كىسىبيوا كىاللَّوي ال يػىٍهًدم الٍ 

اًفرًينى)  (ِْٔاٍلكى

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو ينفقوف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعملوف

 ينفقوف

 تعملوف

أىٍموىاؽبىيمي  يػيٍنًفقيوفى كىمىثىلي الًَّذينى 

ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًة اللًَّو كىتػىثًٍبيتنا ًمٍن 

نَّةو ًبرىبٍػوىةو  ثىًل جى أىنٍػفيًسًهٍم كىمى

ا  ا كىاًبله فىآتىٍت أيكيلىهى أىصىابػىهى

ا كىاًبله  ًضٍعفىٍْبً فىًإٍف ٓبٍى ييًصبػٍهى

ليوفى فىطىلّّ كىاللَّوي دبىا   تػىٍعمى

 (ِٓٔبىًصّبه)

ِٔٓ ُّٓ 
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ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

اؼبوصوؿ.كالعائد ؿبذكؼ،كالتقدير"دبا 

 تعملونو"

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  فتتفكرك 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل رفع 

خرب)لعل(كاعبملة من)لعل( كاظبها ك خربىا 

 ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

نَّةه أىيػىوىدُّ أىحىديكي  تتفكركف ٍم أىٍف تىكيوفى لىوي جى

يلو كىأىٍعنىابو ذبىٍرًم ًمٍن  ًمٍن لبًى

ا ًمٍن كيلّْ  اري لىوي ًفيهى ا األنٍػهى ربىًٍتهى

رىاًت كىأىصىابىوي اٍلًكبػىري كىلىوي  الثَّمى

ا ًإٍعصىاره  ذيرّْيَّةه ضيعىفىاءي فىأىصىابػىهى

ي  ًلكى يػيبػىْبّْ ًفيًو نىاره فىاٍحتػىرىقىٍت كىذى

اآليىاًت لىعىلَّكيٍم  اللَّوي لىكيمي 

 (ِٔٔ)تػىتػىفىكَّريكفى 

ِٔٔ ُْٓ 

فعل مضارع ؾبزـك ب )ال(الناىية  تيٌمموا

ألنو من  كعبلمة جزمو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. كاعبملة من الفعل كالفاعل ال ؿبل 

 تيٌمموا

 تنفقوف

 تغمضوا

ا الًَّذينى آمىنيو  ا أىنًٍفقيوا ًمٍن يىا أىيػُّهى

ٍبتيٍم كىفبَّا أىٍخرىٍجنىا  طىيّْبىاًت مىا كىسى

 تػىيىمَّميوالىكيٍم ًمنى األٍرًض كىال 

كىلىٍستيٍم  تػيٍنًفقيوفى اػبٍىًبيثى ًمٍنوي 

ًفيًو  تػيٍغًمضيوابًآًخًذيًو ًإال أىٍف 

ِٕٔ ُٓٓ 
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جواب  ؽبا من اإلعراب معطوفة على صبلة

 النداء)أنفقوا(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تنفقوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل نصب حاؿ،ك 

 صاحب اغباؿ كاك اعبماعة َب)كال تيمموا(.

فعل مضارع منصوب ب)أف(  تغمضوا

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل.ك)أف(كالفعل َب تأكيل مصدر َب ؿبل 

جربباء ؿبذكفة،كاعبار كآّركر متعلق 

 ب)آخذيو(.

كىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىًِبّّ 

يده)  (ِٕٔضبًى

فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة جزمهو  تيبديكا

ألنو من األفعاؿ  حذؼ النوف،

اػبمسة.كىوفعل الشرط. ك كاك اعبماعة 

ضمّب متصل مبُب على السكوف َب ؿبل 

 تيبديكا

 وزبف

 تؤتو

 تعملوف

قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى  تػيٍبديكا ًإفٍ  الصَّدى

ًإٍف  ا كى زبيٍفيو كى ا اٍلفيقىرىاءى تػيٍؤتيو ىى ىى

يػٍره لىكيٍم كىييكىفّْري عىٍنكيٍم  فػىهيوى خى

ليوفى ًمٍن سىيّْئىاًتكيٍم كىاللَّوي دبىا  تػىٍعمى

ُِٕ ُٕٓ 
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 رفع فاعل.

فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة جزمهو  زبفوىا

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.  حذؼ النوف،

كىوفعل الشرط. ك كاك اعبماعة ضمّب 

كوف َب ؿبل رفع متصل مبُب على الس

فاعل.ك )ىا( ضمّب متصل مبُب على 

 السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

الواك حرؼ عطف مبُب على  كتؤتوىا

السكوف,ك)تؤتو( فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة 

ألنو من األفعاؿ  جزمهو حذؼ النوف،

اػبمسة.كىو معطوفة على فعل 

،. ك كاك اعبماعة ضمّب  الشرط،لذلك جـز

وف َب ؿبل رفع متصل مبُب على السك

 فاعل.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعملوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

ًبّبه)  (ُِٕخى



166 
 

 اؼبوصوؿ،كالعائد ؿبذكؼ كالتقدير1)دبا

 تعملونو(.

فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة جزمهو تنفقوا 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.  النوف،حذؼ 

كىوفعل الشرط. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

 فاعل.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تنفقوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب الفعل كالفاعل ال

 اعَباضية.

ؾبزـك كعبلمة جزمهو حذؼ   مضارعتنفقوا 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. كىوفعل  النوف،

الشرط. ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب 

 على السكوف َب ؿبل رفع فاعل.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يظلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

 تنفقوا

 تنفقوف

 تنفقوا

 يظلموف

اىيٍم كىلىًكنَّ اللَّوى  لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى

 تػيٍنًفقيوايىشىاءي كىمىا يػىٍهًدم مىٍن 

ٍّبو فىؤلنٍػفيًسكيٍم كىمىا  ًمٍن خى

ًإال ابًٍتغىاءى كىٍجًو اللًَّو كىمىا  تػيٍنًفقيوفى 

ٍّبو يػيوىؼَّ ًإلىٍيكيٍم  تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى

 (ِِٕ)تيظٍلىميوفى كىأىنٍػتيٍم ال 

ِِٕ ُٖٓ 
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وؿ .ك كاك اعبماعة ضمّب ىو مبُب للمجه

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع نائب 

فاعل. كاعبملة من الفعل ك نائب الفاعل َب 

ؿبل رفع خرب. كاعبملة من اؼببتدأ ك اػبربال 

 ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يستطيعوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل نصب 

حاؿ،كصاحب اغباؿ كاك اعبماعة،أل 

 نائب الفاعل َب)أيحصركا(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يسألوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

عة ضمّب متصل مبُب على كاك اعبما

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل نصب حاؿ رابع، 

كصاحب اغباؿ اغباؿ كاك اعبماعة،أل 

 نائب الفاعل َب)أيحصركا(.

 يستطيعوف

 يسألوف

 تنفقوا

لًٍلفيقىرىاًء الًَّذينى أيٍحًصريكا ًُب 

ًبيًل اللًَّو ال ضىٍربنا  يىٍستىًطيعيوفى  سى

بػيهيمي اعبٍىاًىلي  ُب األٍرًض وبىٍسى

أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىفًُّف تػىٍعرًفػيهيٍم 

النَّاسى  يىٍسأىليوفى  ًبًسيمىاىيٍم ال

ٍّبو فىًإفَّ  تػيٍنًفقيواًإغبٍىافنا كىمىا  ًمٍن خى

 (ِّٕاللَّوى بًًو عىًليمه)

ِّٕ ُٓٗ 
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فعل مضارع ؾبزـك كعبلمة جزمهو  تنفقوا

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.  حذؼ النوف،

كىوفعل الشرط. ك كاك اعبماعة ضمّب 

صل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع مت

 فاعل.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ينفقوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو وبزنوف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من السكوف َب 

 الفعل كالفاعل َب ؿبل رفع خرب. 

 ينفقوف

 وبزنوف

أىٍموىاؽبىيٍم بًاللٍَّيًل  يػيٍنًفقيوفى  الًَّذينى 

اًر ًسرِّا كىعىبلنًيىةن فػىلىهيٍم  كىالنػَّهى

ٍم كىال خىٍوؼه  أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ

 (ِْٕ)وبىٍزىنيوفى عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

ِْٕ َُٔ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يأكلوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

 يأكلوف

 يقوموف

 يػىقيوميوفى الرّْبىا ال  يىٍأكيليوفى الًَّذينى 

بَّطيوي  ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخى ًإال كىمى

الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسّْ ذىًلكى 

ِٕٓ ُُٔ 
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السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  يقوموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

اك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على ك 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

 الفعل كالفاعل َب ؿبل رفع خرب.

ًإمبَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرّْبىا بًأىنػَّهيٍم قىاليوا 

رَّـى الرّْبىا  كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحى

اءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًّْو  ٍن جى فىمى

فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإٔبى 

اللًَّو كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى 

ا  أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهى

اًلديكفى)  (ِٕٓخى

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  وبزنوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل َب ؿبل رفع خرب،كاعبملة من 

اؼببتدأ ك اػبرب َب ؿبل رفع معطوفة على 

 صبلة)ؽبم أجرىم(

آمىنيوا كىعىًمليوا ًإفَّ الًَّذينى  وبزنوف

الصَّاغبًىاًت كىأىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىويا 

ٍم كىال  اةى ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ الزَّكى

خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم 

 (ِٕٕ)وبىٍزىنيوفى 

ِٕٕ ُِٔ 

فعل مضارع ؾبزـك ب)ٓب(كعبلمة  تفعلوا

ألنو من األفعاؿ  جزمو حذؼ النوف،،

اػبمسة.كىو فعل الشرط ك كاك اعبماعة 

ضمّب متصل مبُب على السكوف َب ؿبل 

 تفعلوا

 تىظلموف

 تيظلموف

فىٍأذىنيوا حًبىٍربو ًمنى  تػىٍفعىليوافىًإٍف ٓبٍى 

ًإٍف تػيٍبتيٍم فػىلىكيٍم  اللًَّو كىرىسيولًًو كى

 كىال ظًٍلميوفى ريءيكسي أىٍموىاًلكيٍم ال تى 

 (ِٕٗ)تيظٍلىميوفى 

ِٕٗ ُّٔ 
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 رفع فاعل.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تىظلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

نصب الفعل كالفاعل َب ؿبل 

كصاحب حاؿ حاؿ،

 الضمّب)كم(َب)لكم(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تيظلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

ىومبُب للمجهل ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على  السكوف َب ؿبل رفع 

نائب فاعل. كاعبملة من الفعل ك نائب 

الفاعل َب ؿبل نصب معطوفة على 

 تىظلموف(.صبلة)

فعل مضارع منصوب  تصدَّقوا

ألنو من ب)أف(كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب األفعاؿ 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

 تصدَّقوا

 تعلموف

ًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإٔبى  كى

يػٍره لىكيٍم  تىصىدَّقيوامىٍيسىرىةو كىأىٍف  خى

ٍنتيٍم   (َِٖ)تػىٍعلىميوفى ًإٍف كي

َِٖ ُْٔ 
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َب  كاعبملة صلة اؼبوصوؿ اغبرَب)أف( فاعل.

 .ؿبل رفع مبتدأ

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على  

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

 عل ك الفاعل َب ؿبل نصب خرب)كاف(الف

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو تيرجعوف 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

ىو مبُب للمجهوؿ.ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على  السكوف َب ؿبل رفع 

نائب فاعل. كاعبملة من الفعل ك نائب 

 الفاعل َب ؿبل نصب صفة ؿ)يومان(.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  ييظلموف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

اعبماعة ضمّب  ىومبُب للمجهل. ك كاك

متصل مبُب على  السكوف َب ؿبل رفع 

نائب فاعل. كاعبملة من الفعل ك نائب 

الفاعل َب ؿبل رفع خرب،كاعبملة من اؼببتدأ 

 تيرجعوف

 ييظلموف

ًفيًو ًإٔبى  تػيٍرجىعيوفى كىاتػَّقيوا يػىٍومنا 

سو مىا  اللًَّو ٍبيَّ تػيوىَبَّ كيلُّ نػىفٍ 

 كىسىبىٍت كىىيٍم ال

 (ُِٖ)ييظٍلىميوفى 

ُِٖ ُٔٓ 
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 ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب استئنافية.

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تػىٍرضوفى 

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على  

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

الفعل كالفاعل ال ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة 

 اؼبوصوؿ،كالعائد ؿبذكؼ،كالتقدير1"فبنى 

 تٍرضونىو"

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال( كعبلمة تسأموا 

ألنو من األفعاؿ  جزمو حزؼ النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب  اػبمسة. ك

اعل. كاعبملة السكوف َب ؿبل رفع ف على

ؿبل ؽبا من اإلعرا  ُبمن الفعل كالفاعل 

 معطوؼ على صبلة)يأب كاتب...(.

فعل مضارع منصوب ب)أف(  تكتبوه

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

مبُب على  السكوف َب ؿبل رفع  متصل

 فاعل.

 تػىٍرضوفى 

 

 

 

 

 

 

 تسأموا

 تكتبو

 ترتابوا

 تديركف

 تكتبوىا

 تفعلوا

 

ايػىٍنتيٍم  ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى يىا أىيػُّهى

ٍينو ًإٔبى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي  ًبدى

اًتبه بًاٍلعىٍدًؿ  كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍنىكيٍم كى

ا  اًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمى كىال يىٍأبى كى

عىلَّمىوي اللَّوي فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل 

ًق اللَّوى رىبَّوي الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ كىٍليىتَّ 

ٍيئنا فىًإٍف كىافى  كىال يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى

ا أىٍك  ًفيهن الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ سى

لَّ  ضىًعيفنا أىٍك ال يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي

ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي بًاٍلعىٍدًؿ 

ٍيًن ًمٍن  ًهيدى كىاٍستىٍشًهديكا شى

اًلكيٍم فىًإٍف ٓبٍى يىكيونىا رىجيلى  ٍْبً رًجى

ًمنى  تػىٍرضىٍوفى فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن 

انبيىا  اًء أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى الشُّهىدى

انبيىا األٍخرىل كىال  رى ًإٍحدى فػىتيذىكّْ

اءي ًإذىا مىا ديعيوا كىال  يىٍأبى الشُّهىدى

هي صىًغّبنا أىٍك  تىٍكتيبيو أىٍف  تىٍسأىميوا

ًلًو ذىًلكيٍم أىٍقسىطي  ًبّبنا ًإٔبى أىجى كى

ِِٖ ُٔٔ 
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فعل مضارع منصوب ب)أف(   ترتابوا

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

 فاعل. كاعبملة صلة اؼبوصوؿ 

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تديركف

مسة. ك ألنو من األفعاؿ اػب ثبوت النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على  

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

كالفاعل َب ؿبل نصب صفة الفعل 

  ؿ)ذبارة(

فعل مضارع منصوب ب)أف(  تكتبوىا

ألنو من  كعبلمة نصبو حذؼ النوف،

األفعاؿ اػبمسة. ك كاك اعبماعة ضمّب 

متصل مبُب على السكوف َب ؿبل رفع 

فاعل. كاعبملة صلة اؼبوصوؿ 

اغبرَب)أف(،ك)ىا( ضمّب متصل مبُب على 

 .السكوف َب ؿبل نصب مفعوؿ بو

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال( كعبلمة  تفعلوا

ادىًة كىأىٍدىنى  ـي لًلشَّهى ًعٍندى اللًَّو كىأىقٍػوى

ًإال أىٍف تىكيوفى ذًبىارىةن  تػىٍرتىابيواأىال 

اًضرىةن  ا بػىيػٍنىكيٍم فػىلىٍيسى تيًديريكنػى حى هى

ىىا تىٍكتيبيو عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىال 

بىايػىٍعتيٍم كىال ييضىارَّ  كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػى 

ًإٍف  ًهيده كى ا تػىٍفعىليو كىاًتبه كىال شى

فىًإنَّوي فيسيوؽه ًبكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى 

كىيػيعىلّْميكيمي اللَّوي كىاللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو 

 (ِِٖعىًليمه)
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ألنو من األفعاؿ  جزمو حزؼ النوف،

كاك اعبماعة  اػبمسة.كىو فعل الشرط.ك

ضمّب متصل مبُب على  السكوف َب ؿبل 

 . كىو فعل الشرط رفع فاعل

فعل مضارع ؾبزـك ب)ٓب( كعبلمة  ذبدكا

ألنو من األفعاؿ  جزمو حزؼ النوف،

كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب اػبمسة.ك 

على  السكوف َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل معطوفة على صبلة 

 الشرط ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.

فعل مضارع ؾبزـك ب)ال( كعبلمة  تكتموا

ألنو من األفعاؿ  جزمو حزؼ النوف،

اػبمسة.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب 

على  السكوف َب ؿبل رفع فاعل.كاعبملة 

من الفعل ك الفاعل َب ؿبل جـز معطوفة 

 على صبلة جواب الشرط)فليؤد(

فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو  تعملوف

ألنو من األفعاؿ اػبمسة. ك  ثبوت النوف،

 كاك اعبماعة ضمّب متصل مبُب على 

 ذبدكا

 تكتموا

 تعملوف

ٍنتيٍم عىلىى سىفىرو كىٓبٍى  ًإٍف كي ديكا  كى ذبًى

اتًبنا فىرًىىافه مىٍقبيوضىةه فىًإٍف أىًمنى  كى

بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدّْ الًَّذم 

نى أىمىانػىتىوي كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىال  اٍؤسبًي

ا  تىٍكتيميوا ادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍمهى الشَّهى

ليوفى فىًإنَّوي آًٍبه قػىٍلبيوي كىاللَّوي دبىا   تػىٍعمى

 (ِّٖعىًليمه)

ِّٖ ُٕٔ 
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 إعراب األظباء اػبمسة  ُب سورة البقرة .ِ

(األظباء اػبمسة ْ(يعُب )ٔاألظباء اػبمسة ُب سورة البقرة كجدت الكاتبة)
نتيجة ىذا البحث كستأٌب (األظباء اػبمسة ؾبركر)ذم ك اخي(.ِمرفوع)ذك( ك )

 مفٌصبل فيما يلي 1

 

السكوف َب ؿبل رفع فاعل. كاعبملة من 

ؿبل ؽبا من اإلعراب صلة  ُبالفعل كالفاعل 

 .وصوؿاؼب

، كعبلمة جزمو تبدكا  فعل مضارع ؾبزـك

ألنو من األفعاؿ اػبمسة.كىو  حذؼ النوف،

فعل الشرط.ك كاك اعبماعة ضمّب متصل 

ك ىو  مبُب على  السكوف َب ؿبل رفع فاعل

 .فعل الشرط

فيوه ، كعبلمة جزمو  زبي فعل مضارع ؾبزـك

 ألنو من األفعاؿ اػبمسة.كىو حذؼ النوف،

.ك كاك تبدكا(معطوؼ على فعل الشرط )

اعبماعة ضمّب متصل مبُب على  السكوف 

َب ؿبل رفع فاعل،كاؽباء ضمّب متصل مبُب 

 على الضم َب ؿبل نصب مفعوؿ بو.

 تبدكا

فيوه  زبي

اكىاًت كىمىا ُب  لًلًَّو مىا ُب السَّمى

ًإٍف  مىا ًُب تػيٍبديكا األٍرًض كى

هي وبيىاًسٍبكيٍم بًًو زبيٍفيو أىنٍػفيًسكيٍم أىٍك 

ٍن يىشىاءي كىيػيعىذّْبي  اللَّوي  فػىيػىٍغًفري ًلمى

مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو 

 قىًديره 

ِْٖ ُٖٔ 
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 إعراب األسماء الخمسة  في سورة البقرة .1.1جدول

رقم  رقم

 اآلياة

األظباء  اآليات

 اػبمسة

 إعراب األظباء اػبمسة

ُ ّٖ 

 

ٍذنىا ًميثىاؽى بىًِب ًإٍسرىائًيلى ال  ًإٍذ أىخى كى

ٍيًن ًإٍحسىاننا كى   ًذمتػىٍعبيديكفى ًإال اللَّوى كىبًاٍلوىاًلدى

اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىقيوليوا لًلنَّاًس 

اةى ٍبيَّ  حيٍسننا كىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكى

تػىوىلٍَّيتيٍم ًإال قىًليبل ًمٍنكيٍم كىأىنٍػتيٍم 

(  (ّٖميٍعًرضيوفى

الواك حرؼ عطف مبُب على  ذم

الفتح،ك)ذم( اسم معطوؼ 

ره على)الوالدين(ؾبركر ك عبلمة ج

الياء.ألنو من األظباء اػبمسة،كىو 

 مضاؼ.

 

ِ َُٓ 

 

فىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب  مىا يػىوىدُّ الًَّذينى كى

ٍّبو  كىال اٍلميٍشرًًكْبى أىٍف يػينػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم ًمٍن خى

ًمٍن رىبّْكيٍم كىاللَّوي ىبىٍتىصُّ ًبرىضٍبىًتًو مىٍن يىشىاءي 

 (َُٓاٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم) ذيككىاللَّوي 

 ذك

 

خرب مرفوع ك عبلمة رفعو الواك. ألنو 

من األظباء اػبمسة،ك اعبملة من 

اؼببتدأ ك اػبرب ال ؿبل ؽبا من اإلعراب 

 االستئنافية ك)ذك( مضاؼ.
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ّ ُٕٖ 

 

ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي  يىا أىيػُّهى

اٍلًقصىاصي ُب اٍلقىتػٍلىى اغبٍيرُّ بًاغبٍيرّْ كىاٍلعىٍبدي 

ٍن عيًفيى لىوي ًمٍن  بًاٍلعىٍبًد كىاألنٍػثىى بًاألنٍػثىى فىمى

ًو شىٍيءه فىاتػّْبىاعه بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو أىًخي

ٍن رىبّْكيٍم كىرىضٍبىةه بًًإٍحسىافو ذىًلكى زبىًٍفيفه مً 

ابه  ًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي عىذى فىمى

 (ُٖٕأىلًيمه)

 أىًخي

 

 

إسم ؾبركر ب)من(ك عبلمة جره 

الياء، ألنو من األظباء اػبمسة،كاعبار 

ك آّركر متعلق دبحذكؼ حاؿ،ك 

صاحب اغباؿ كلمة)شيئ(اآلتية،ك  

كاف َب األصل صفة ؽبا،كلكن ؼبا 

ر حاالن،ك أىًخي تقدـ عليها صا

 مضاؼ ك اؽباء مضاؼ إليو.

 

أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى خىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم  ِّْ ْ

ٍوًت فػىقىاؿى ؽبىيمي اللَّوي  كىىيٍم أيليوؼه حىذىرى اٍلمى

فىٍضلو عىلىى  ذيكميوتيوا ٍبيَّ أىٍحيىاىيٍم ًإفَّ اللَّوى لى 

النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال 

(  (ِّْيىٍشكيريكفى

البلـ اؼبزحلقة حرؼ مبِب على  ذك

 الفتح.ك )ذك(

خرب)إف( مرفوع ك عبلمة رفعو الواك. 

ألنو من األظباء اػبمسة، كاعبملة 

من)إف( ك اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا 

من اإلعراب معطوفة على اعبملة 

 .االستئنافية،ك )ذك( مضاؼ
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اليوتى  ُِٓ ٓ فػىهىزىميوىيٍم بًًإٍذًف اللًَّو كىقػىتىلى دىاكيدي جى

كىآتىاهي اللَّوي اٍلميٍلكى كىاغبًٍٍكمىةى كىعىلَّمىوي فبَّا 

يىشىاءي كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم 

 ذيكبًبػىٍعضو لىفىسىدىًت األٍرضي كىلىًكنَّ اللَّوى 

 (ُِٓفىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمْبى)

)لكٌن(مرفوع ك عبلمة رفعو الواك. خرب ذك

ألنو من األظباء اػبمسة،كاعبملة 

من)لكن(ك اظبها ك خربىا ال ؿبل ؽبا 

من اإلعراب معطوفة على اعبملة 

االستئنافية)كلوال دفع الٌلو الناس(،ك 

 .)ذك(مضاؼ

 

ًإٍف كىافى  َِٖ ٔ عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإٔبى مىٍيسىرىةو  ذيككى

ٍنتيٍم  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كي كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى

 (َِٖتػىٍعلىميوفى)

فاعل مرفوع ك عبلكة رفعو الواك، ألنو  ذك

 من األظباء اػبمسة،ك ذك مضاؼ.
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 لخامسالباب ا
 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصة
اػبمسة ُب  ء"األفعاؿ اػبمسة ك األظبا الرسالة ذهى مطالعة ك قراءة بعد 

 :يىخبلصات،ك  منها تقدـ أف الكاتبة ارادت اىآخر  ٔبإ أكؽبا منسورة البقرة" 
الٍب تكوف  ( فعبلِّٔ)كجدت الكاتبة اآليات اؼبتضٌمنة األفعاؿ اػبمسة  .ُ

( ّٔ( األفعاؿ اػبمسة مرفوع ك )َِِ)من أقساـ األفعاؿ اػبمسة، يعِب 
 ُْٕ( األفعاؿ اػبمسة منصوب.كمن خبلؽبا ّْاألفعاؿ اػبمسة ؾبركر ك)

فعبل على "يفعلوف" أك  ُْْفعبل على كزف "تفعلوف" أك ضمّب "أنتم" ك 
أفعاؿ على كزف "يفعبلف" أك ضمّب "نبا" ك فعل كاحد  ٕضمّب "ىم" ك

اػبمسة على كزف "تفعلْب" أك  ك ال بوجد األفعاؿ على كزف "تفعبلف"
مسة بوجن "تفعلْب" أك ال بوجد األفعاؿ اػب ك ُب ىذه سورةضمّب "أنت".

 .كزف "أنت"
(األظباء ْ( يعُب )ٔ)اآليات اؼبتضٌمنة األظباء اػبمسة كجدت الكاتبة  .ِ

،ك ال بوجد خي(أك  (األظباء اػبمسة ؾبركر)ذمِاػبمسة مرفوع)ذك( ك )
 فم( األظباء اػبمسة)أب ك حم ك

ترفع بثبوت النوف, كتنصب ك ذبـز حبذؼ  األفعاؿ اػبمسة يعِب1اعراب  .ّ
النوف,مع مبلحظة أف تلك النوف عند ظهورىا تكوف مكسورة بعد ألف 
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ك  ترفع بالواك نيابة عن الضمة األظباء اػبمسة يعِب1اعراب ،ك االثنْب
 .ذبر بالياء نيابة عن الكسرةك  تنصب بااللف نيابة عن الفتحة

 الفصل الثاني: اإلقتراحات
  سورة ُبمسة ك األظباء اػب ػبمسة األفعاال عن البحث من الفراغ بعد

 :آلتيةا َباحاتقاإل تقدـ ة أفباحثال تستطيع ،البقرة
 درس يتعمقوا ُب أف عامة اإلسبلمية اعبامعة الطبلب لكل ةباحثال اقَبحت .ُ

 النحوية القواعددرس  من منفعة ك ىقيمة ُب تتجلي لكي النحوية القواعد
 فقط. كالقواعد النحوية  دراسة عن ّٓرد ليس أم

 فإهنما من الصرؼ، ك النحو يعرؼ أف الدراسية اؼبسالك سالك كل على  .ِ
 زبصصا لدراستها. العربية اللغة ؼبناختار كخاصة العربية العلـو أىم

 توسيع كتعميق الَببية كلية ُب العربية اللغة قسم من خاصة اػباص الرجاء  .ّ
 كيتقدـ. يتطور القسم ىذا يستطيع لكي اللغة العربية دراسة
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 المراجع

العربيةالمراجع .أ

 لقرآف الكرًنا
 تفسّب القرآف العظيم، )اعبزء األكؿ( .الدمشقى،ايب الفراء اظباعيل بن عمر بن كثّب الفرشي

االكؿ,)الطبعة آّلد االصوؿ َب النحو, النحول البغدادل,. ابوبكر ؿبمد بن سهل بنالسراج 
 ىا(َُْٓاالكٔب,بّبت,

)الطبعة األكٔب 1 بّبةت 1دار اؼبكتب العلمية،  تناسق الدرد ُب تناسب السورالسيوطي، 
ُٖٗٔ) 

 (ُُٕٗ،)كّبا1دار اؼبعرؼ،علم النحو. الدكتور امْبالسييدف، 

-بّبكت-صيدا صفوة التفاسّب ) للطباعة كالنشر كالتوزيع،. الشيخ  ؿبمد عليالصابوين، 
 ـ(َُُِلبناف1

 ـ(ُٖٗٗؽ1 مطبعة التعليم العإب، ، )العراعلم اللغة.الضامن، حاًب صاّب 

الثانية؛ القاىرة1 ، اعبزء األكؿ)الطبعة جامع الدركس العربية. الشيخ مصطفىالغبلييِب، 
 ـ(َُِِالقدس، 

 (َُُِة للَباث )القاىرة1دار التوفيقيالكاُب ُب شرح اآلجركمية . أمْب أمْب عبد، الغِب
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)بّبكت1  ركح البياف.نبوٕب اغبنفي اػبلوٌب اؼبؤب أبوالفداء، إظباعيل حقي بن مصطفى اإلستا
 ىػ(ُُِٕدار الفكر، 

 )دكف مكاف 1 منشورات العصر اغبديث، دكف سنة( مباحث ُب علـو القرآف .القطاف، مناع

اػبامسة، دكف اؼبكاف1 مزيدة ك )اطبعة ،تفسّب اؼبراغى اعبزء ألكؿ .اؼبراغى، أضبد مصطف
 ـ(ُْٕٗق/ُّْٗمنقحة، 

 ()فرح فستق الوسائط اؼبتعددة اإلسبلمية مقدمة ُب علـو الببلغة. عبدااؽبادل، 

)بّبكت لبناف1 دار الكتب العلمية, دكف   القواعد االساسية,للغة العربية,. السيد اضبد،اؽبامشى
 تاريخ(

) الطبعة الثلثة,لبناف1دار الكتب العلمية للٌغة العربية. القواعد األساسية الٌسيد أضبد.،اؽبامشي
ََِٕ.) 

الدار اؼبصرية السعودية ، ةالنحو الواضح ُب قواعد اللغة العربية.مصطفى على اعباـر ك،أمْب
 1ِععدد األجزاءللطباعة كالنشر كالتوزي

 اؼبكالسادسة كالعشركف بّبت دار اؼبعرؽ  –اللغة كاالعلم . الدكتور ابراىيم،اهنسى

، بدكف طبعة الثانية1 بّبكت 1 دار الفكر)ال تفسّب القرآف اغبكيم، اعبزء الثالثرضا، رشيد 
 ،اعبزء األكؿعدالنحو اؼبصفى. ؿبمد، ةعيد سنة(
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)اؼبصرم1الطلس للنشر ك اإلنتاج السهل ُب النحو ك الصرؼ كامل ؿبمد ؿبمد.،عويضة
 (َُِِاإلعبلمي 

 ىا( َُُْـ  َُٗٗاالكؿ,)مصر 1 مطبعة السعادة,اعبزء توضيح النحو,.العزيز ، فاخر

اندكنيسا1 شركو  -)جربوف مًب االلفية َب النحو ك الصرؼ,. ؿبمد بن عبد اهلل بن ،مالك
 (ُٕٓٗمطبعو  اندكنيسا جربوف

)الطبعة الوحيد َب النحو كاالعراب كالببلغة كاالمبلء ك قواعد القراءة,. ماؿ ابو،مصلح
 ـ( ُّٖٗيثة للطباعة كالنشر,االكٔب,بّبت1 اؼبكتبة اغبد

لبناف 1 دار -،) الطبعة الثانية 1 بّبكتاإلعراباؼبعجم الوسيط ُب . الدكتور نايفمعركؼ، 
 ـ (ُِٗٗالنفائس،

 دكف السنة(، )بّبكت1 دار الصادر،آّلد اغبادل عشر ،لساف العرب. إبن ،منظور

اعبزء اؼبفصل,النحول  شرح .موقف الدين  يعيش بن يعيش بن على  بن ، يعيش
 بّبكت1 عآب  الكتب ك مكتبة اؼبتنىب,دكف تاريخ(-االكؿ,)القاىرة

 غيرالعربيةالمراجع .ب

 RekonstruksiPengembanganPendidikanBahasaArab ر.حبالدين،أكريل

 (ََِٗ)الطبعة الثاين، جاكرت1 لنَب حاٌب،  I, Tafsir al-Mishbah, Jilؿبمد قريش شهاب

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Surtati Adela Windy lahir di Reo, Kel.Mata Air, 

Kec.Reok, Kab.Manggarai NTT, pada tanggal 11 Juli 

1997, yang merupakan anak ke-2 dari tiga bersaudara dari 

pasangan suami istri Ibrahim H.jamaluddin. dan 

Wahidah.  

Memulai jenjang pendidikan formal pada tahun 2003 pada tingkat pendidikan 

Sekolah Dasar (SD) di MI Negeri Reok dan lulus pada tahun ajaran 2008/2009. Pada 

tahun 2009 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs 

Negeri Reok dan lulus pada tahun ajaran 2011/2012. Pada tahun 2012, melanjutkan 

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Manggarai dan lulus pada 

tahun ajaran 2014/2015. Setelah itu pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan S1 

dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 


	ARAB SAMPUL DKK.pdf (p.1-11)
	skripsi lengkap fix.pdf (p.12-194)
	5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf (p.195)

