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جَصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

الكالم  بالغة  من  فيه  وأودع  مبني،  عربي  بلسان  الكريم  القرآن  نزل  الذي    احلمد   
املبدعني،  املتقنني  العلوم  ألرباب  ومأوى  ذخرا  بذلك  فصار  مثني،   در كل  البيان  وفصاحة 
صاحب  حممد  سيدنا  واملرسلني،  األنبياء  وخطيب  العرب  أفصح  على  والسالم  والصالة 
تبعهم  من  وعلى  امليامني،  الغر  وأصحابه  آله  وعلى  للعاملني،  رمحة  املبعوث  الطيب  الكلم 

بإحسان إىل يوم الدين. وبعد:
وأكملها  وأعالها،  اللغات  أشرف  فهي  العربية،  باللغة  الكريم  كتابه  تعاىل   ا أنزل  فلقد 
ُقرآنًا   اهلْنَأنز َّا  إِن  } تعاىل:  .وقال  املرسلني  سيد  ولسان  الكريم،  القرآن  لغة  ألهنا  وأبقاها؛ 

. ٢ عربِيًا لَعلَُّكم َتعقُلون }  يوسف: 
وأبينها،  اللغات،  أفصح  العربية  ألن  وذلك   ” اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  كثري  ابن  اإلمام  قال 
بأشرف  الكتب  أشرف  أنزل  فلهذا  بالنفوس،  تقوم  اليت  للمعاني  تأدية  وأكثرها  وأوسعها، 
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األرض،  بقاع  أشرف  يف  ذلك  وكان  املالئكة،  أشرف  بسفارة  الرسل،  أشرف  على  اللغات 
أكد  وقد  الوجوه“.١  كل  من  فَكمَل  رمضان،  وهو  السنة،  شهور  أشرف  يف  إنزاله  وابُتدئ 
عربية،  املباركة  الشريعة  هذه  فقال: "إن  الدين  لفهم  العربية  أمهية   ا رمحه  الشاطيب  اإلمام 
هذه  غري  من  فهمها  تطلب  إىل  سبيل  وال  يفهم،  العرب  لسان  جهة  فمن  َتفهمها  أراد  فمن 

اجلهة".٢
ضبط  يف  تتجلى  فوائد  من  الكريم  القرآن  إلعراب  ما  القرآن  دارس  كل  على  خيفى  وال 
به  يتوصل  علم  وألنه  املعاني٣،  يميز  اإلعراب  ألن  اآليات،  معاني  معرفة  ويف  الكلمات 
معاني  به   يدرك  كما  الصحيح،  الوجه  على  املعاني  به  وتؤدى  العربية،  األلفاظ  ضبط  إىل 

ألفاظها. ومؤدى  تركيبها  ومقاصد  النصوص 
وُتدرك  القرآن  معنى  يتضح  به  ألنه  التفسري،  علوم  من  اإلعراب،  علم  كان  ولذلك 
يكون  به  كما  فيه،   حلن منه  يقع  فال  للقرآن،  القارئ  قراءة  تستقيم  العلم  هبذا  ثم  مقاصده، 
الكريم،  القرآن  تفسري  يف  املفسرين  العلماء  مناهج  فاجتهت  باأللفاظ.  املعاني  عن  الكشف 

إىل أن يكون مع تفسري املعنى، إيضاح املبنى، وذلك يعتمد على علم النحو واإلعراب.٤
أطلق  الذي  القرآن)  إعراب  (مشكل  كتابه  يف  القيسي  طالب  أبي  بن  مكي  اإلمام  فهذا 
لعلوم  الطالب  على  جيب  ما   َأعظم" مقدمته:  يف  يقول  القرآن)  إعراب  (تفسري  تسمية  عليه 
القارئ  ما  وأفضل  وُلغاته،  قراءاته  ومعرفة  معانيه،  وفهم  ألفاظه،  جتويد  يف  الراغب  القرآن، 

١  ابن كثري، أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، اختصار وحتقيق حممد عيل الصابوىي، جدة، مكتبة جدة، املجت ٢، ص ٢٣٩.

٢  الشاطيب، املوافقات يف أصول الرشيعة، حتقيق: حممد عبد القادر الفاضيل، املكتبة العرصية، بريوت، ١٤٢٣ه/ ٢٠١٣م، ٤٩/٢ .

ين، اإلتقان يف علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مرص، اجوع احلادي واألربعني يف معرفة  ، أبو الفضل عبد الرمحن جالل ا ٣  السيو

إعرابه.
٤  خا عبد الرمحن العك، أصول احكفسري وقواعده، بريوت، دار اجفائس، ٢٠٠٧م، ص ١٥٦.
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ساملًا  بذلك  ليكون  وسواكنه؛  حركاته،  تصرف  على  والوقوف  إعرابه،  معرفة  محتاج:  إليه 
من اللحن فيه، مستعينًا على أحكام اللفظ به، مطلعًا على املعاني اليت قد ختتلف باختالف 
املعاني،  أكثر  تعرف  اإلعراب  حقائق  مبعرفة  إذ  عباده،  من  به   ا أراد  ملا  متفهمًا  احلركات، 

هـ".٥ ا  املراد.  حقيقة  وتصح معرفة  اخلطاب،  الفوائد ويفهم  فتظهر  اإلشكال،  وينجلي 
وقال اإلمام العكربي: " وأقوم طريق يسلك يف الوقوف على معناه (أي القرآن)، ويتوصل 

به إىل تبيني أغراضه ومغزاه، معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أحناء خطابه".٦
وقد ذكر احلافظ السيوطي يف اإلتقان التفسري اخلاص باإلعراب أطلق عليه اسم تفسري 
تفسري  وهذا  معنى،  تفسري  هذا   – املفسرين  أي:   – كالمهم  يف  يقع  "قد  فقال:  إعراب، 
إعراب، والفرق بينهما: أن تفسري اإلعراب ال بد فيه من مالحظة الصناعة النحوية، وتفسري 

املعنى ال تضره خمالفة ذلك".٧
وإىل هذا، أشار اإلمام ابن جني يف كتابه (اخلصائص)، فوضع له بابًا بعنوان: (بني تقدير 
اإلعراب وتفسري املعنى) فقال: "فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا، فاحفظ نفسك 
فهو  املعنى  تفسري   تمس على  اإلعراب  تقدير  يكون  أن  أمكنك  فإن  إليه،  تسرتسل  وال  منه 
على  املعنى  تفسري  تقبلت  املعنى،  لتفسري  خمالفًا  اإلعراب  تقدير  كان  وإن  وراءه،  غاية  ال  ما 
أن  وإياك  عليك،  منها  شيء  يشّذ  ال  حتى  اإلعراب،  تقدير  طريق  وصححت  عليه،  هو  ما 

إصالحه".٨ ُتؤثر  ما   دفُتْفس تسرتسل، 
مامة، ط ٢، ٢٠٠٠م، ص ٢٧. ، مشلك إعراب القرآن، بريوت، دار ا ، أبو حممد ميك بن أ طالب القي ٥  القريوا

٦  العكربي، أبو اكقاء عبد اهللا بن احلسني، احكبيان يف إعراب القرآن، بريوت، دار الفكر، ١٩٩٧، اجلزء األول، ص ٧.

ين، اإلتقان يف علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مرص، ص ٢٧٤. ، أبو الفضل عبد الرمحن جالل ا ٧  السيو

٨  ابن جين، أبو عثمان، اخلصائص، القاهرة، املكتبة احكوفيقية، املجت األول، ص ٢٤٦.
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حتث  اليت  األحاديث  القرآن  ألحكام  اجلامع  تفسريه  مقدمة  يف  القرطيب  اإلمام  ذكر  وقد 
على تعلم إعراب القرآن، منها ما أخرجه احلاكم يف املستدرك عن أبي هريرة أن النيب -صلى 

ا عليه وسلم- قال: "أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه".٩
وعن  وسلم  عليه   ا صلى  الرسول  عن  "وجاء  األنباري:  ابن  بكر  أبو  اإلمام  وقال 
أصحابه وتابعيهم من تفضيل إعراب القرآن واحلض على تعليمه، وذم اللحن، وكراهيته، ما 
وجب به على ُقراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم باالجتهاد يف تعلمه،... وجاء عن أصحاب 
القرآن  غريب  على  االحتجاج  من  عنهم   ا رضي  وتابعيهم  وسلم  عليه   ا صلى  النيب 
 نم مذهب  فساد  وأوضح  ذلك،  يف  النحويني  مذهب  صحة  بين  ما  والشعر  باللغة  ومشكله 

عليهم".١٠  ذلك  أنكر 
ولو عمدنا إيراد كل ما جاء من اآلثار يف فضل اإلعراب وأمهيته يف فهم القرآن الحتجنا 
عن  واضحة  فكرة  يعطينا  وهذا  لكثرهتا.  حصرها  ميكن  ال  حيث  كثرية  صفحات  إىل 
اجتذاب القرآن هلوالء العلماء، فالّفوا كتبا كثرية يف إعراب القرآن تبين لنا تلك الصلة الوثيقة 
اللغة  قواعد  قعدوا  حني   ا آيات  على  اعتمادهم  لنا  وتكشف  العلم،  وهذا   ا كتاب  بني 

العربية.  
مما تقدم ذكره، رأينا أن نقوم بعمل خندم فيه لغة القرآن الكريم عن طريق إعراب بعض سور 
القرآن، وقد جاء اختيارنا لسورة الفاحتة والسجدة واإلنسان العتبارات كثرية، فهي السور 
باإلضافة  اجلمعة،  يوم  الصبح  صالة  يف  قراءهتا  هلم  يستحب  حيث  املسلمني  عند  املعروفة 

٩  القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحاكم القرآن، بريوت، دار الفكر، ١٩٩٣م، املجت األول، ص ٣١.

١٠   ذكره اإلمام القرطيب يف مقدمة تفسريه: «اجلامع ألحاكم القرآن» باب ما جاء يف إعراب القرآن وتعليمه، واحلث عليه، وثواب من قرأ 

القرآن معرباً»، راجع القرطيب، املصدر السابق، ص ٣١-٣٢.
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إىل أهنا حتتوي على لفتات حنوية ذات أمهية كربى لدارسي اللغة العربية ال بد من معرفتها.
املفاهيم  وفق  املفردات  بإعراب  فبدأنا  كلها،  آياهتا  يف  به  التزمنا  منهجا  سلكنا  وقد 
ثم  حفص،  قراءة  على  تعتمد  اليت  القرآن  نسخ  يف  ضبطت  ما  حسب  املعاصرة،  اإلعرابية 
يف  وعرضنا  وارور،  اجلار  وتعليق  املؤولة،  املصادر  إعراب  وذكرنا  اجلمل،  إعراب  بينا 
الوجوه  فيها  نعرض  وقد  املهمة  الكلمات  لبعض  أواإلعاللية  الصرفية  التحليالت  احلواشي 
هناية  يف  ذكرناها  مصادر  عدة  على  العمل  هذا  يف  واعتمدنا  للكلمة.  األخرى  اإلعرابية 

الكتاب.
وال بد أن نقول إن هذا العمل حماولة أوىل قمنا هبا حيدونا أمل واحد هو خدمة املسلمني 
اإلسالمية.  واجلامعات  املعاهد  يف  القرآن  لغة  بتعلم  يولَعون  الذين  اإلندونيسيني  خصوصا 
أردنا  ما  ألننا  حسن،  بقبول  يتقبله  وأن  وتعاىل  سبحانه   ا هذابرضى  كتابنا  حيظى  أن  آملني 
به سوى وجهه الكريم، ونرجو أن يكون اخلطأ قد جانَبنا، وأن يكون ا قد هدانا للصواب، 

.ا لنهتدي لوال أن هدانا االذي هدانا هلذا، وما كن  فاحلمد

جومبانج   ٢٠١٥

دمياطي الدين  عفيف  حممد 
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١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

يَْطاِن الرَِّجيِْم ِمَن الشَّ  ِ َّ ُعوُذ بِا
َ
أ

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :    ١ أعوُذ
فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  اآلخر،  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة 

أنا.  َتْقديره  وجوبا 
بالباء  مجرور  اسم  اجلاللة  ولفظ  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    :  ِبا
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

أعوذ.  بالفعل  مَتعلّقاِن 
مبِن  مجرور  اسم  والشيَطاِن:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    : الشيَطاِن٢   نم

١  أعتصم وأحتصن، وأصله أْعوُُذ بل وزن أفعل. 

 ٢ إبليس، والشيطان قيل: إنّه بل وزن فيَْعال، من شَطَن يْشُطُن إذا بُعد، ويقال فيه شاِطٌن، وتشيَْطَن، وسيم بذلك لك متمّرد كعد َغْورِه يف 

الرّش. وقيل: هو بل وزن فْعالن، من َشاَط يَِشيْط، إذا هلك؛ فاملتمّرد هالك بتَمّرده. 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٢

واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 
بأعوذ.  مَتعلّقاِن 

الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  للشيطان  نَعت    : الرِجيِم٣   

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
ابتدائية، ال محّل هلا من اإلعراب.   : أعوُذ   مجلة 

٣ فعيل بمعىن مفعول أي مطرود من رمحة اهللا أو بمعىن فاعل وهو الطارد لغريه.



٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

ِ الرَّْحِن الرَِّحيِم ١ َّ بِْسِم ا
بالباء  مجرور  اسم  واسم٥:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : بِسِم٤  
واجلار   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 
محذوف  خبرب  أو  ابتدئ  َتْقديره  محذوف  بفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور 

ابتدائي.   َتْقديره 
ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم اجلاللة  لفظ    :   ٦ا

 . دْفرم اسم 
٤ وحذفت األلف يف البسملة لكرثة االستعمال، وال حتذف يف غريها : باسمك امهلل أبدأ.

٥  ذهب أهل اكرصة يف اشتقاقه إىل أنه مشتق من السمو وهو العلو بينما ذهب أهل الكوفة إىل أنه مشتق من السمة ويه العالمة، 
وحذفت األلف يف البسملة لكرثة استعماهلا.

٦  اهللاّ: أصله اإلاله، نقلت حركة اهلمزة إىل الم احكعريف ثم سكنت وحذفت األلف األو الحكقاء الساكنني وأدغمت الالم يف الالم اخكانية.
وحذفت األلف بعد الالم اخكانية لكرثة االستعمال. فاإل مصدر من أ يأ إذا عبد، واملصدر يف موضع املفعول أي املعبود.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٤

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  لّله  نَعت    : الرحمِن٧  
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره  مجرور، وعالمة  ثان  نَعت    : الرحيِم٨  

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
استْئنافية، ال محّل هلا من اإلعراب.   : البسملة   مجلة 

ِ َرّبِ الْعالَِمَي ٢ َّ ِ اْلَْمُد 
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم مبَتدأ    :  دملْح ا

الالم: حرف جر مبين على الكسر. ولفظ اجلاللة مجرور بالالم، وعالمة    :  ِِ
خبرب  مَتعلّقاِن  وارور  واجلار  مفرد.  اسم  ألنه  الظاهرة؛  الكسرة  جره 

واِجب. احلمد  َتْقديره  محذوف 
اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  منه  بدل  أو   ،ِِ نَعت    :   ٩بر

 . ضافم وهو   ،دْفرم
مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الياء؛ ألنه ملْحق جبمع املذكر السامل.   :   ١٠نيالْعالَم

٧ وزنه فعالن وفيه معىن املبالغة، وال يوصف به إال اهللا تعاىل.

٨ وزنه فعيل وفيه معىن املبالغة.

٩  رّب: مصدر يُرّب باب نرص، ثم استعمل صفة كعدل وخصم، وزنه َفْعل بفتح فسكون.

١٠ مجع خلَم بفتح الالم، وهو اسم مجع ال واحد  من لفظه، وهو مشتق إما من العلم بكرس العني أو من العالمة، وزنه فاعل بفتح 

العني، وكذلك مجعه.



٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة الْحمدِ ِ رب الْعالَمني  : استْئنافية، ال محّل هلا١١.

الرَّْحِٰن الرَِّحيِم ٣
. دْفرة؛ ألنه اسم مرة الظاهرره الَكسة جالمر وعورجم ِِ تنَع   : الرحمنِ 

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  ثان  نَعت    : لرحيِم   ا

مالِِك يَوِْم اّلِيِن ٤
 ،دْفرة؛ ألنه اسم مرالظاه الَكسرة  الثالث مجرور وعالمة جره   ت انَع   :   ١٢كمال

. ضافم وهو 
 ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   : يوِم١٣ 

. ضافم وهو 
. دْفرة؛ ألنه اسم مرة الظاهرره الَكسة جالمر وعورجإليه ثان م ضافم   : الديِن١٤  

١١ أي من اإلعراب. 

وام امللكية، باب رضب وزنه فاعل مجعه مّالك ومالكون. ١٢  مالك: اسم فاعل من ملك يمِلك بل معىن الصفة املشبهة 

١٣  يوم: اسم بمعىن الوقت املحدد من طلوع الشمس إىل غروبها أوغري املحدد. وهنا جاء بمعىن يوم القيامة. ومجعه أيّام، ومجع اجلمع 

أياويم.
ين: مصدر دان يدين باب رضب بمعىن جزى وأطاع أو خضع، وزنه فِْعل بكرس الفاء وسكون العني، وثّمة مصدر آخر للفعل هو  ١٤  ا

ين معناه اجلزاء أو الطاعة، وقد يكون بمعىن امللّة أو العادة. ال. وا ديانة بكرس ا



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٦

يَّاَك نَْسَتعُِي ٥ إِيَّاَك َنْعُبُد 
به مقدم.  مْفعوٌل  نصب  محّل  يف  الفتح  على   ينبم منَفصل  َضمير    : إِياَك 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  دبنَع
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر،  صحيح  فعل  ألنه  الَضمة 

حنن.  َتْقديره: 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :   و

به مقدم. مْفعوٌل  نصب  محّل  يف  الفتح  على   ينبم منَفصل  َضمير    : إِياَك   
الَضمة  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل   :   ١٥نيَتعنَس
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر،  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

ْحنن.  َتْقديره: 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   استْئنافية، ال محّل هلا.    دبنَع إِياَك  مجلة 

:   معُطوفة على مجلة إِياَك نَعبد، ال محّل هلا.    نيَتعنَس إِياَك  مجلة 

العني  إىل  فنقلت  الواو  بل  الكرسة  فاستثقلت  الواو،  بكرس  العون،  من  نَْستَْعِون  أصله  والقلب،  بالتسكني  إعالل  فيه  نستعني:   ١٥

وسكنت الواو -وهو إعالل بالتسكني - ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها - وهو إعالل بالقلب - .



٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اَط الُْمْسَتقِيَم ٦ اْهِدنَا الّصِ
اآلخر،  معتل  فعل  ألنه  العلة؛  حرف  حذف  على   ينبم أمر  فعل   :داه   : اهدنَا١٦  
 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونَا:   . أنْت َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله 

على السكون يف محّل نصب مْفعوٌل به. 
نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل  أو   - اخلافض  بنزع   وبصنم اسم    : الصراَط١٧ 

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة 
. دْفرة؛ ألنه اسم مرة الظاهة نصبه الَفْتحالموع ،وبصنت الصراط منَع   :   ١٨يمَتقسالْم

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة اهدنَا الصراَط الْمسَتقيم  :    استْئنافية، ال محّل هلا.

اّلَِي ٧ نَْعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َو الضَّ
َ
ِيَن أ ِصاَط الَّ

الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كل-  من  كل  بدل   - الصراط  من  بدل    : صراَط 
١٦ اهدنا: فيه إعالل باحلذف ملناسبة اكناء، أصله يف املضارع املرفوع تهدينا، وزن اهدنا افعنا. 

١٧  الرصاط: هو بالسني والصاد، و قراءة الصاد إبدال حيث قلبت السني صادا حكجانس الطاء يف اإلطباق.

١٨ املستقيم: اسم فاعل من استقام، فهو بل وزن مضارعه بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكرس ما قبل آخره. وفيه إعالل، أصله 

مستقوم - بكرس الواو - ألن جمرد فعله قام يقوم، ثم جرى فيه ما جرى يف نستعني.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٨

 . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛ 
اسم موصوٌل مبني على الفتح يف محّل جر مضاف إليه.   :   ينَّذ ل ا

والتاء:  متحرك.  رْفع  بَضمير  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :   تمنْع َأ
.مفاعل َأنْع محّل رْفع  الفتح يف  مبني على  َضمير متَّصٌل 

على   ينبم متَّصٌل  َضمير   :مه السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    :  ِهمَليع
بـالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  اجلر.  حبرف  جر  محّل  يف  السكون 

 . تمنْع َأ
. ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،   نيَّذ ال نَعت    : َغيِر١٩ 

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : الْمْغُضوِب٢٠ 
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   :مه السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    :  ِهمَليع
نائب  رْفع  محّل  يف  واَملجرور  واجلار  اجلر.  حبرف  جر  محّل  يف  السكون 

الْمْغُضوِب.  اَملْفعول  السم  الفاعل 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

السكون.  مبني على   النفي يف غري معنى  لتأكيد  حرف زائد    : َال 
ألنه  الياء؛  جره  وعالمة  مجرور،   ِهمَليع الْمْغُضوِب  على  معُطوف  اسم    :   ٢١ّنيال الضَّ

مجع املذكر السامل.
ه. نقول : قامت  ١٩  غري: اسم مفرد مذّكر دائما، قد يكون نعتا وقد يكون أداة استثناء. فاذا أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله املسند إ

غري هند.
٢٠  املغضوب: اسم مفعول من غضب باب فِرح، وزنه مفعول.

٢١  الضالنّي: مجع الضال وهو اسم فاعل من ضّل يضّل باب رضب وزنه فاعل، وأدغمت عني اللكمة يف المه ألنهما احلرف ذاته.



٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
صلة اَملوصول ال محّل هلا من اإلعراب.   :  تمأنْع مجلة 

إعراب آمي
الياء  ملناسبة  بالفتح  وحرك  السكون  على   ينبم أمر،  فعل  اسم   : آمني٢٢ 

قبلها. ما  املكسور 

ْشَهُر، 
َ
ْكرَثُ وأ

َ
ِمني بالَمدِّ والَقرْص، والَمدُّ أ

َ
خء ويه ليست من الفاحتة، ومعناها: امهلل اْستَِجْب يل، وفيها لَُغتَان: آِمني وأ ُّ مٌة تُقال يف إثْر ا ٢٢ لَكِ

قال عمر بن أ ربيعة يف لغة املّد:  يَا رَبِّ ال تَْسلُبيَنِّ ُحبَّها أبَداً *  َوَيرَْحُم اُهللا َقبْداً قال آِمينا 

هُم *  خِبَرٍي ووقَّاُهْم مِحََم الَمَقاِدِر وأنشد ابُن بِّرى يف القرص: أِمنَي ورَدَّ اُهللا َركباً إ

ها من اإلِعراب الَوْقَف وهو السكون ألنها بمزنلِة األصواِت وإنما بُنِيَْت بل  وإعرابها: اسُم فعِل أمر أو ُدَخء بمعىن استجب، واكن حقُّ
الفتِح هنا الحكقاِء الساكنني.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٠

ِ الرَّْحِٰن الرَِّحيِم َّ بِْسِم ا

 َريَْب فِيهِ ِمْن َرّبِ الْعالَِمَي ٢
َ الم ١ َتْنِيُل الِْكتاِب 

مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  مبنية،  مقطعة  حروف    : امل  
 . ضافوهو م ،دْفرة؛ ألنه اسم مرة الظاهْفعه الَضمة رالموع ُفوعرخرب م   : َتنِزيُل  

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   : الْكتاِب 
السكون. على   ينبم للجنس،  نافية    : ال  

اسم ال النافية مبني على الفتح، يف محّل نصب.    :   بير
 ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  في:    :   يهف
خبرب  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بـفي.  جر  محّل  يف  الكسر  على 

النافية.  لال  محذوف 



١١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

وعالمة   مبِن مجرور  اسم   :رب السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :   بر  نم
واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره 

َتنِزيل. بقوله  مَتعلّقاِن 
مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل.   :   نيالْعالَم

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    ابتدائية ال محّل هلا من اإلعراب. الْكتاِب  امل َتنِزيُل  مجلة 
:    يف محّل نصب حال من الكتاب.    يهف  بيال ر مجلة 

تاُهْم ِمْن 
َ
ْم َيُقولُوَن اْفَتاهُ بَْل ُهَو اْلَقُّ ِمْن َرّبَِك ِلُنِْذَر قَوْماً ما أ

َ
أ

نَِذيٍرِمْن َقبْلَِك لََعلَُّهْم َيْهَتُدوَن ٣
واالستفهام  اإلضرابية،  بل  مبعنى  منقطعة  وهي  مستأنف  استفهام    :   َأم

السكون.  على   ينبم حرف  لإلنكار، 
ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ُقوُلوني
متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة:  وواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  آخره  يف  النون 

مبني على السكون يف محّل رْفع فاعٌل. 
ر،  التَّعذُّ ظهوره  من  منع  األلف  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل    :   اْفَتراه



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٢

متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  هو.  َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله: 
مبني على الضم يف محّل نصب مْفعوٌل به. 

حرف ابتداء مبني على السكون ومعناه اإلضراب؛ أي اإلبطال.    : بْل  
مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  الفتح،  على   ينبم منَفصل،  َضمير    :  وه

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم خرب    :   قالْح
وعالمة   نبــم مجرور  اسم   :رب السكون،  على   ينبم جر  حرف   :نم   :   كبر  نم
واَملجرور  واجلار   ،ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره 
يف  الفتح،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والكاف:  محذوفة.  حبال  مَتعلّقاِن 

مضاف إليه. جر  محّل 
فعل  وتنذر:  له.  محّل  ال  الكسر  على   ينبم للتعليل  جر  حرف  الالم:    :   رذُتنل
َضمير  والفاعل  التعليل.  الم  بعد  جوازا  مضمرة  بأن   وبصنم مضاِرع 
املْضمرة   أن من  املؤول  واملصدر  أنت.  َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم
محذوفة  حبال  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالالم،  مجرور  تنذر  والفعل 

احلق. قوله  من 
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    : َقومًا  

السكون.  على   ينبم نفي  حرف    : ما 
ظهوره  من  منع  األلف،  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل  أتى:    :   متاه َأ
نصب  محّل  يف  السكون  على   ينبم متَّصٌل  َضمير   :موه ر.  التَّعذُّ



١٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

به. مْفعوٌل 
السكون.  حرف جر زائد مبني على    :   نم

اُملَقدرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة  أتاهم  فاعل   حالم  ُفوعرم لفظا  مجرور    : نَذيٍر  
َحلرف  املناسبة  باحلركة  اَملحّل  اشتغال  ظهورها  من  منع  آخره  على 

 . نم الزائد  اجلر 
وعالمة   نبــم مجرور  اسم  قبل:  السكون،  على   ينبم جر  حرف   :نم   :   كلَقب  نم
مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   ،ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره 
جر  محّل  يف  الفتح،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والكاف:  أتى.  بالفعل 

إليه.  ضافم
 ينبم متَّصٌل  َضمير   :موه الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف  لعل:    :   ملَّهلَع

على السكون يف محّل نصب اسم لعّل. 
األفعال  من  ألنه  آخره  يف  النون  ثبوت  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ن يهَتدو
محّل  يف  السكون  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة:  وواو  اخلمسة. 

فاعله. رْفع 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   استْئنافية، ال محّل هلا من اإلعراب.   ُقوُلوني مجلة 

:   يف محّل نصب، مفعول به للفعل يقولون.   اْفَتراه مجلة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٤

:   استْئنافية، ال محّل هلا.   قالْح  وه مجلة 
:   صلة املوصل اَحلريف ال محّل هلا.   رذُتنل مجلة 
:   يف محّل نصب صفة لقوله قوما.   مَأتاه مجلة 

مجلة لَعلَّهم يهَتدون   :   يف محّل نصب حال من فاعل ُتنذر.
:   يف محّل رْفع خرب لعّل.     ونَتدهي مجلة 

يَّاٍا ُثمَّ اْسَتوى 
َ
رَْض َوما بَيَْنُهما ِف ِستَّةِ أ

َ
ماواِت َواْل ِي َخلََق السَّ ُ الَّ َّ ا

ُروَن ٤ فَ َتَتَذكَّ
َ
ٍ َو َشفِيٍع أ  الَْعرِْش ما لَُكْم ِمْن ُدونِهِ ِمْن َوِلّ

َ َ

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم مبَتدأ    :  ا
اسم موصوٌل مبني على السكون يف محّل رْفع خرب.   : َّذي   ال

جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله:  الظاهر.  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل    :   َلقخ
هو.  َتْقديره 

مْفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه الَكسرة الظاهرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل.    :   ماواتالس
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و

الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم السموات  على  معُطوف  اسم   :  ضر اْألَ
 . دْفرم اسم  ألنه 

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و



١٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

على  معُطوف  نصب،  محّل  يف  السكون  على   ينبم موصوٌل  اسم    : ما 
واألرض.  السموات 

 ّقلَتعم الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مكان  ظرف  بني:    : بينهما 
. ومها: َضمير متَّصٌل  ضافصول ما، وهو مذوفة السم اَملوبالصلة اَملح

مبني يف محّل جر مضاف إليه. 
وعالمة  بفي  مجرور  اسم  وستة:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    :   تَّةس في 
واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 

خبلق  مَتعلّقاِن 
تكسري.  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   : َأيامٍ  

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :   ُثم
ر،  التَّعذُّ ظهوره  من  منع  األلف  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل    : اسَتوى   

هو. َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله 
بِـعَلى  مجرور  اسم  والعرش:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    : الْعرِش  عَلى 
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

استوى. بالفعل  مَتعلّقاِن 
السكون.  :  حرف نفي مبني على  ما 

الالم: حرف جر مبني على الفتح، وكم: َضمير متَّصٌل مبني على السكون    :   لَُكم
يف محّل جر بالالم. واجلار واَملجرور مَتعلّقاِن خبرب مقدم محذوف. 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٦

من: حرف جر مبني على السكون. ودون: اسم مجرور بِـمن وعالمة    :   هوند  نم
حبال  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره 
يف  الكسر  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:   . ويل قوله  من  محذوفة 

إليه.   ضافم جر  محّل 
السكون. حرف جر زائد مبني على    :   نم

الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم مؤخر  مبَتدأ   حالم  ُفوعرم لفظا  مجرور  اسم    : ولٍيّ  
اُملَقدرة، منع من ظهوره اشتغال اَملحّل حبركة حرف اجلر الزائد. 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :   و

السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال  
. حالم  ُفوعروم لفظا  مجرور   ،ويل على  معُطوف  اسم    : شفيٍع  

حرف  والفاء:  الفتح.  على   ينبم وتوبيخ  استفهام  حرف  اهلمزة:    : َأَفال  
السكون. على   ينبم نفي  حرف  وال:  الفتح.  على   ينبم استئناف 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ونر َتَتَذكَّ
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون يف محّل رْفع فاعله.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا.   َلقخ َّذي  ال  اللَّه مجلة 



١٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

:    صلة  املوصول، ال محّل هلا.     َلقخ مجلة 
ّ:    استْئنافية، ال محّل هلا. مجلة ما لَُكم من دونه من ولٍي 
:    استْئنافية، ال محّل هلا.     ونر َتَتَذكَّ مجلة 

رِْض ُثمَّ َيْعُرُج إَِلْهِ ِف يَْوٍا كَن ِمْقداُرهُ 
َ
َ اْل ِ ماءِ إ ْمَر ِمَن السَّ

َ
يَُدبُِّر اْل

وَن ٥ ا َتُعدُّ لَْف َسَنٍة ِممَّ
َ
أ

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ربدي
فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر،  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة  الَضمة 

هو.  َتْقديره  جوازا 
 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :   رم اْألَ

الساكنني.  اللتقاء  بالفتح  وحرك  السكون،  على   ينبم جر  حرف  من:    :   ماءالس  نم
اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  والسماء: 

يدبر.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . دْفرم
بِـإلَى  مجرور  اسم  واألرض:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  إىل:    : رِض  إِلَى اْألَ
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

أيضا.  يدبر  بالفعل  مَتعلّقاِن 
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  ُثم



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٨

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  جرعي
فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر،  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة  الَضمة 

هو. َتْقديره  جوازا 
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  إىل:    :   هلَي إِ

. جيعر بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بــإىل.  جر  محّل  يف  الكسر 
وعالمة  بِـفي  مجرور  اسم   : ويومٍ السكون.  على   ينبم جر  حرف  في:    : يومٍ   في 
حبال  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 

محذوفة من فاعل يعرج، أي كائنا يف يوم. 
الفتح. على   ينبم ناقص  فعل    :  كان

 . ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم كان  اسم  مقدار:    :   هْقدارم
واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني على الضم، يف محّل جر مضاف إليه. 

 ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم كان  خرب    :   لْف َأ
 . ضافم وهو 

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   :   ةنس
بامليم.  املدغمة  النون  على  املقدرة  السكون  على   ينبم جر  حرف   :نم   : مما  

السكون.  على   ينبم مصدري  حرف  وما: 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ن َتعدو
 ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 



١٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

والفعل  ما  من  املؤول  واملصدر  فاعله.  رْفع  محّل  يف  السكون  على 
من  محذوفة  بصفة  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   ،نبـم مجرور  تعدون 

. ألف أو   سنة قوله 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    يف محّل نصب حال.   رم اْألَ  ربدي مجلة 

:    معُطوفة على مجلة يدبر يف محّل نصب.   جرعي مجلة 
. :    يف محّل جر، نَعت لقوله يومٍ   هْقدارم  كان مجلة 

:    صلة املوصول اَحلريف ال محّل هلا.   وندَتع مجلة 

هاَدةِ الَْعزِيُز الرَِّحيُم ٦ ذلَِك علُِم الَْغيِْب َوالشَّ
ذا: اسم إشارة مبني على السكون، يف محّل رْفع مبَتدأ. والالم: للبعد.    :   كذل

خطاب. حرف  والكاف: 
. ضافوهو م ،دْفرة ألنه اسم مرة الظاهْفعه الَضمة رالموع ُفوعرخربه م   :   معال

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   : الَْغيِب  
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٢٠

الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  الغيب  قوله  على  معُطوف  اسم   :  ةهادالش
 . دْفرم اسم  ألنه 

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَضمة  مرُفوع وعالمة رْفعه  ثان  خرب    :   ِزيزالْع
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم ثالث  خرب    :   يمحلر ا

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة ذلك عالم الَْغيِب :    استْئنافية، ال محّل هلا من اإلعراب.

نْساِن ِمْن ِطٍي ٧  َخلَْق اْلِ
َ
ٍء َخلََقُه َوَبَدأ ْحَسَن ُكَّ َشْ

َ
ِي أ الَّ

اسم موصوٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع بدل من قوله ذلك يف اآلية    : َّذي   ال
السابقة. 

جوازا،  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    :   نسح َأ
هو.  َتْقديره 

. ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    : ُكلَّ  
 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   :  ء  يش

جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    :   َلَقهخ



٢١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

محّل  يف  الضم  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  هو.  َتْقديره 
به.  مْفعوٌل  نصب 

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :   و
جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    : بدأَ 

هو. َتْقديره 
 . ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :  لْقخ

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   : اْإلِنْساِن  
 نبِـم مجرور  اسم  والطني:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :   نيط  نم
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره  وعالمة 

خلق. بالفعل  مَتعلّقاِن 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
صلة املوصول، ال محّل هلا من اإلعراب.   :  نسَأح مجلة 

. ءت لقوله شيحّل جر، نَعيف م   :  َلَقهخ مجلة 
معُطوفة على مجلة أحسن، ال محّل هلا.   : بدَأ   مجلة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٢٢

لٍَة ِمْن ماٍء َمِهٍي ٨ ُثمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمْن ُس
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :   ُثم

جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    : جعَل  
هو.  َتْقديره 

. واهلاء:  ضافة، وهو مرة الظاهة نصبه الَفْتحالموع وبصنٌل به موْفعم   :   َلهنَس
َضمير متَّصٌل مبني على الضم، يف محّل جر مضاف إليه. 

 نبِـم مجرور  اسم   :وساللة السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :   اللَةس  نم
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره  وعالمة 

جعل. بالفعل  مَتعلّقاِن 
وعالمة   نبِـم مجرور  اسم   :وماء السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :   ماء  نم
بصفة  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره 

قوله ساللة. محذوفة من 
الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  ماء  نَعت    :   ٢٣ِهنيم

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    معُطوفة على مجلة بدَأ، ال محّل هلا.   َلهنَس جعَل  مجلة 

ّ مهن باب كُرم أي حقر وضعف، وزنه فعيل. ٢٣  صفة مشّبهة من اخكال



٢٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

فْئَِدةَ 
َ
بْصاَر َواْل

َ
ْمَع َواْل اهُ َوَنَفَخ فِيهِ ِمْن ُروِحهِ وََجَعَل لَُكُم السَّ ُثمَّ َسوَّ

ً ما تَْشُكُروَن ٩ قَلِي
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :   ُثم

ر،  التَّعذُّ ظهوره  من  منع  األلف  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل    :   ه سوا
متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  هو.  َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل 

مبني على الضم يف محّل نصب مْفعوٌل به. 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    :   نََفخ
هو.   َتْقديره 

على   ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  في:    :   يهف
نفخ.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بـفي.  جر  محّل  يف  الكسر 

وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  وروح:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :   هوحر  نم
َضمير  واهلاء:   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 
متَّصٌل يف محّل جر مضاف إليه. واجلار واَملجرور مَتعلّقاِن بالفعل نفخ. 

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و
جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    : جعَل  



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٢٤

هو.    َتْقديره 
محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير   :وُكم الفتح.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    :   لَُكم

جعل.  بالفعل  مَتعلّقاِن  وارزر  واجلار  جر بالالم. 
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :  عمالس

الفتح.   على   ينبم عطف  حرف    :  و
ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم السمع  على  معُطوف  اسم    :   صارب اْألَ

تكسري. مجع 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم السمع  على  معُطوف  اسم    :   ةدْفئ ْألَ ا
تكسري.  مجع  ألنه 

الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم قليال  زمانا  أي  الزمان  ظرف  عن  نائب    :   يالَقل
 . لظاهرة ا

السكون.  على   ينبم القلة،  لتأكيد  زائد  حرف    : ما  
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ونُكرَتش
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون يف محّل رْفع فاعله.



٢٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
معُطوفة على مجلة بدَأ، ال محّل هلا.   :  اهوس مجلة 

معُطوفة على مجلة سواه، ال محّل هلا.   :  نََفخ مجلة 
معُطوفة على مجلة نََفخ، ال محّل هلا.   : جعَل  مجلة 

هلا. محّل  ال  استْئنافية،    :  ونُكرَتش مجلة 

َرّبِِهْم  بِلِقاءِ  ُهْم  بَْل  َجِديٍد  َخلٍْق  لَِف  إِنَّا 
َ
أ رِْض 

َ
اْل ِف  َضلَلْنا  إِذا 

َ
أ َوقالُوا 

كفُِروَن ١٠
الفتح. على   ينبم استئناف  حرف    :  و

 ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  بالواو.  التّصاله  الضم  على   ينبم ماٍض  فعل    : قاُلوا  
على السكون، يف محّل رْفع فاعل، واأللف فارقة. 

الفتح على   ينبم استفهام  حرف    : أَ 
ظرف ملا يستقبل من الزمان، متضمن معنى الشرط مبني على السكون،    : إِذا  
لَفي  أإنّا  قوله  عليه  دل  نبعث  َتْقديره  مَقدر  بفعل   ق

ِّ
مَتعل نصب،  محّل  يف 

خلق.
ونا:  نا.  متحرك  رْفع  بَضمير  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : َضَللْنا  



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٢٦

فاعل.  السكون، يف محّل رْفع  َضمير متَّصٌل مبني على 
بفي  مجرور  اسم  واألرض:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : رِض  اْألَ في 
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

ضللنا.  بالفعل  مَتعلّقاِن 
الفتح. على   ينبم استفهام  حرف    : أَ 

السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:   . ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا   إِن
 . حّل نصب اسم إنيف م

على   ينبم جر  حرف  وفي:  الفتح.  على   ينبم حرف  املزحلقة٢٤:  الالم    : خلٍْق  لَفي 
السكون. وخلٍْق: اسم مجرور بفي وعالمة جره الَكسرة الظاهرة؛ ألنه 

. ذوف خرب إنحّقاِن  مبلَتعر مورواجلار واَملج . دْفراسم م
 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  خلق  نَعت    :   يددج

السكون.  على   ينبم لإلضراب،  ابتداء  حرف    : بْل  
مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم منَفصل،  رْفع  َضمير    :   مه

الباء: حرف جر مبني على الكسر. ولقاء: اسم مجرور بالباء وعالمة    :   قاءبِل
بقوله  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره 

اآلتي.  كافرون 
 . ضافة، وهو مرة الظاهرره الَكسة جالمر وعورجإليه م ضافم :رب   :   ِهمبر
الكالم  ابتداء  كراهية  اجلملة  صدر  عن  زحلقوها  ألنهم  مزحلقة  وسميت  املكسورة،   إنَّ  بعد  االبتداء  الم  وتسىم  احكوكيد  الم  يه   ٢٤

بمؤكدين.



٢٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

وهم: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه. 
سامل. مذكر  مجع  ألنه  الواو؛  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم  إن خرب    :   ونرف كا

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا. قاُلوا     مجلة 

:    يف محّل نصب مفعول به. َّا لَفي خلٍْق    مجلة َأإِذا َضَللْنا َأإِن
:    يف محّل جر بإضافة إذا إليها. َضَللْنا    مجلة 

:    جواب إذا، ال محّل هلا. َّا لَفي خلٍْق    مجلة إِن

:    استْئنافية، ال محّل هلا.      ونركاف  ِهمبر  قاءبِلــ  مه مجلة 

ِ َرّبُِكْم تُرَْجُعوَن ١١ َ بُِكْم ُثمَّ إ ِي ُوّكِ قُْل َيَتَوفَّاُكْم َملَُك الَْموِْت الَّ
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله:  السكون،  على   ينبم أمر  فعل    : ُقْل 

أنت.  َتْقديره 
وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل  يتوفى:     :  ُكم يَتوفَّا
ر. وكم: َضمير  رْفعه الَضمة اُملَقدرة على األلف، منع من ظهورها التَّعذُّ

نصب مْفعوٌل به.  السكون، يف محّل  متَّصٌل مبني على 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٢٨

وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم فاعل    :   توالْم  َلكم
الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم واملوت:   . ضافم

اسم موصوٌل مبني على السكون يف محّل رْفع نَعت ملك.    : َّذي  ال
َضمير  الفاعل  ونائب  الفتح،  على   ينبم للمجهول،   ينبم ماٍض  فعل    : ُوّكَل 

هو. َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم
الباء: حرف جر مبني على الكسر. وكم: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل    :  بُِكم

ل.
ِّ
وك بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالباء.  جر 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  ُثم
وعالمة  بـإىل  مجرور  اسم   :رب السكون.  على   ينبم جر  حرف  إىل:    :   ُكمبر إِىل 
َضمير  وكم:   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 
مبا  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر  محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل 

بعدمها. 
واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم للمجهول   ينبم مضاِرع  فعل    :  ونعجُتر
َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت  رْفعه  وعالمة 

متَّصٌل مبني على السكون يف محّل رْفع نائب فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا من اإلعراب. ُقْل   مجلة 



٢٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

:    يف محّل نصب مفعول به للفعل ُقْل.   فَّاُكمَتوي مجلة 
:   صلة املوصول، ال محّل هلا.   َل بُِكم ّك مجلة و

:   يف محّل نصب معُطوفة على يَتوّفاكم.   نوعجُتر مجلة 

نا َوَسِمْعنا  بَْصْ
َ
َولَْو تَرى إِذِ الُْمْجرُِموَن ناكُِسوا ُرؤُِسِهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َربَّنا أ

إِنَّا ُموقُِنوَن ١٢ فَارِْجْعنا َنْعَمْل صاِلاً 
الفتح.  على   ينبم استئناف  حرف    :  و

أي  محذوف؛  لو  وجواب  جازمة،  غري  شرطية  المتناع،  امتناع  حرف    :  لَو
عظيما.  أمرا  لرأيت 

فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    : َترى  
فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  ر،  التَّعذُّ ظهورها  من  منع  األلف،  على  اُملَقدرة 

أنت.  َتْقديره  وجوبا 
مْفعوٌل  نصب  حمل  يف  السكون،  على   ينبم الزمان،  من  يستقبل  ملا  ظرف    :  إِذ

 . ضافم وهو  ترى،  بالفعل   ّقلَتعم فيه، 
مبَتدأ مرُفوع وعالمة رْفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل.    :  ونِرمجالْم

وحذفت  سامل.  مذكر  مجع  ألنه  الواو؛  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم خرب    :  ٢٥ ا كسو نا
ّ نكس، وزنه فاعل. ٢٥  ناكسو : مجع ناكس، اسم فاعل من اخكال



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٣٠

لإلضافة. النون 
إضافة  من  الظاهرة  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم رؤوس:    :   ِهمسؤر
َضمير  وهم:   . ضافم وهو  رؤوس،  مْفعوله  إىل  ناكس  الفاعل  اسم 

متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل جر مضاف إليه. 
محذوفة،  حبال   ق

ِّ
مَتعل الَفْتحة،  نصبه  وعالمة   وبصنم مكان  ظرف    :   دنع

 . ضافم وهو 
 . ضافة، وهو مرة الظاهرره الَكسة جالمر وعورجإليه م ضافم :رب   :  ِهمبر

وهم: َضمير متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل جر مضاف إليه. 
الَفْتحة. نصبه  وعالمة   ،ضافم ألنه  منصوب؛  منادى    : ربنا  

فعل ماٍض مبني على السكون التّصاله بَضمير رْفع متحرك. ونا: َضمير    : بصرنا  َأ
متَّصٌل مبني على السكون يف محّل رْفع فاعل َأبصر. 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
فعل ماٍض مبني على السكون التّصاله بَضمير رْفع متحرك. ونا: َضمير    : سمعنا 

متَّصٌل مبني على السكون يف محّل رْفع فاعل مسع. 
 ينبم دعاء  فعل   :أرِجع الفتح.  على   ينبم حرف  الفصيحة٢٦  الفاء:    : رِجعنا  َفا
السكون  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا.  التّصاله  السكون؛  على 

فاعل.  رْفع  محّل  يف 
٢٦ يه اليت حيذف فيها املعطوف عليه مع كونه سببا للمعطوف من غري تقدير حرف الرشط، وقيل سميت فصيحة ألنها تفصح عن 

املحذوف وقيل ألنها تفيد بيان سببيّته. 



٣١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

فعل مضاِرع جمزوم ألنه جواب الطلب وعالمة جزمه السكون. والفاعل    : نَعملْ 
حنن. َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير 

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    : صالحاً 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:   . ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا  ن إِ

 . إن اسم  نصب 
خرب إن مرُفوع وعالمة رْفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل.   :  وننوقم

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا من اإلعراب. مجلة لَو َترى    

:    يف محّل نصب حال من الكتاب.   ِهمسؤر ناكسوا   ونِرمجالْم مجلة 
تقديره  محذوف  لفعل  به  مفعول  نصب  محّل  يف  ربنا     :   مجلة 

يقولون٢٧.
:    استْئنافية، ال محّل هلا، جواب النداء. َأبصرنا     مجلة 

:    معُطوفة على مجلة أبصرنا، ال محّل هلا. سمعنا     مجلة 
:    جواب شرط محذوف يدّل عليه الفاء الفصيحة. َفارِجعنا     مجلة 

:    استْئنافية، ال محّل هلا.     وننوقم َّا  إِن مجلة 

٢٧  مجلة بقولون املخذوف يف حمل نصب حال.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٣٢

نَّ 
َ
ْمَل
َ
َولَْو ِشئْنا َلتَيْنا ُكَّ َنْفٍس ُهداها َولِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمّنِ َل

ْجَعَِي ١٣
َ
نَّةِ َوالَّاِس أ َجَهنََّم ِمَن اْلِ

الفتح.  على   ينبم استئناف  حرف    :  و
السكون.  على   ينبم المتناع  امتناع  حرف    :   لَو

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : شْئنا  
على السكون يف محّل رْفع فاعله. 

السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل  وآتينا:   . لو َجلواب  رابط  حرف  الالم:    : َآلَتينا 
التّصاله بنا، ونا: َضمير متَّصٌل مبني على السكون يف محّل رْفع فاعله. 

 . ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم أول  به  مْفعوٌل   : ُكلَّ 
الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : نَْفٍس 

مْفعوٌل به ثان منصوب وعالمة نصبه الَفْتحة اُملَقدرة على األلف، منع من    : هداها  
جر  محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:   . ضافم وهو  ر،  التَّعذُّ ظهورها 

إليه.  ضافم
الفتح. على   ينبم حرف  للحال    :  و

على   ينبم االستدراك  إفادة  رد  ابتداء  حرف  الثقيلة  من  خمففة   :   نلك
السكون. 



٣٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

الظاهر.  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل    :  قح
 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم فاعل    : الَْقوُل  

من: حرف جر مبني على السكون، والياء: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل    : مني 
 . حق بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   ،نبـم جر 

الالم: واقعة يف جواب القسم اُملَقدر، حرف مبني على الفتح. أمأل: فعل    :  ن مَألَ َألَ
َضمير  والفاعل  الثقيلة  التوكيد  بنون  التّصاله  الفتح؛  على   ينبم مضاِرع 
مسَتتر فيه وجوبا َتْقديره أنا. والنون: للتوكيد، حرف مبني على الفتح. 
من  ممنوع   ،نينو مل  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :  منهج

والتأنيث.  للعلمية  الصرف 
من: حرف جر مبني على السكون. واِجلنة: اسم مجرور بِـمن وعالمة    :   ةالِْجن  نم

. ألمألن بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  الظاهرة.  الَكسرة  جره 
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و

الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  اجلنة،  على  معُطوف    : الناِس 
السامل. توكيد مجرور، وعالمة جره الياء؛ ألنه ملْحق جبمع املذكر    :   نيعمَأج

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   استْئنافية، ال محّل هلا. َآلَتينا  شْئنا   لَو مجلة 

:   يف محّل نصب حال. الَْقولُ    قح مجلة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٣٤

:   جواب قسم مَقدر، ال محّل هلا.   ن مَألَ َألَ مجلة 

فَُذوقُوا بِما نَِسيُتْم لِقاَء يَوِْمُكْم هذا إِنَّا نَِسيناُكْم َوُذوقُوا َعذاَب اْلُْلِ 
بِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن ١٤

على   ينبم أمر  فعل  ذوقوا:  الفتح.  على   ينبم حرف  الفصيحة  الفاء    : َفُذوُقوا 
اجلماعة:   اووو اَجلماعة.  بواو  التّصاله  آخره؛  من  اإلعراب  نون  حذف 

فاعله.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير 
 ينبم مصدري  حرف  وما:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : بِما 

السكون.  على 
والتاء:  متحرك.  رْفع  بَضمير  التّصاله  السكون  على   ينبم ماٍض  فعل    :   يُتمنَس
الذكور.  جلماعة  وامليم:  فاعل.  رْفع  محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير 
واَملجرور  واجلار  بالباء  جر  محّل  يف  والفعل  ما  من  املؤول  واملصدر 

ذوقوا.  بالفعل  مَتعلّقاِن 
. ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :   قاءل

 . ضافة. وهو مرة الظاهرره الَكسة جالمر، وعورجإليه م ضافيوم: م   :  ُكمموي
وكم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه.

محّل  يف  السكون  على   ينبم إشارة  اسم  وذا:   . ينبم تنبيه  حرف  ها:    : هذا  



٣٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

يومكم.  لقوله  نَعت  جر 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:   . ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا   ن إِ

 . إن اسم  نصب 
ونا:  نا.  متحرك  رْفع  بَضمير  التّصاله  السكون  على   ينبم ماٍض  فعل    :  ُكم نَسينا
محّل  يف  متَّصٌل  َضمير   :وُكم فاعل.  رْفع  محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير 

به. مْفعوٌل  نصب 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

فعل أمر مبني على حذف نون اإلعراب من آخره؛ التّصاله بواو اَجلماعة.    : ُذوُقوا  
واو اجلماعة: َضمير متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعله.  

  . ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :  ذابع
الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم   :  ٢٨الُْخلْد

على   ينبم موصوٌل  اسم  ما:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : بِما 
ذوقوا  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالباء.  جر  محّل  السكون يف 

متحرك  رْفع  بَضمير  التّصاله  السكون  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل  كان:    :  ُتمُكن
وامليم:  كان.  اسم  رْفع  محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  والتاء:  التاء. 

الذكور.  جلماعة 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ُلونمَتع

وام، وزنه ُفْعل بضّم فسكون. ّ خت باب نرص، وهو االسم منه بمعىن اكقاء وا ٢٨  اخلت : مصدر اخكال



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٣٦

على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 
السكون يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    جواب شرط مَقدر يدل عليه الفاء الفصيحة. فُذوُقوا    مجلة 

:     صلة املوصول اَحلريف ال محّل هلا.    يُتمنَس مجلة 
:    استْئنافية، ال محّل هلا.    يناُكمنَس َّا  إِن مجلة 

:    معُطوفة على مجلة ُذوُقوا األوىل. ُذوُقوا    مجلة 
:    صلة املوصول اَحلريف ال محّل هلا.   ُلونمَتع  ُتمُكن مجلة 

:    يف محّل نصب خرب كان.    ُلونمَتع مجلة 

داً َوَسبَُّحوا ِبَْمِد َرّبِِهْم  وا ُسجَّ ِيَن إِذا ُذّكُِروا بِها َخرُّ إِنَّما يُْؤِمُن بِآياتَِنا الَّ
وَن ١٥ َوُهْم  يَْسَتْكِبُ

 إلن كافة  وما:  مبا.  التّصاله  له؛  عمل  ال   ،ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّما  إِن
السكون.  على   ينبم حرف  عملها  عن 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  نمؤي



٣٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر،  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة  الَضمة 
هو. َتْقديره  جوازا 

الباء: حرف جر مبني على الكسر. وآيات: اسم مجرور بالباء وعالمة    : بِآياتنا 
َضمير  ونا:   . ضافم وهو  سامل،  مؤنث  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 
واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر  محّل  يف  السكون  على   ينبم متَّصٌل 

يؤمن. بـالفعل  مَتعلّقاِن 
اسم موصوٌل مبني على الفتح، يف محّل رْفع فاعل.    :  ينَّذ ل ا

 ينبم جازم،  غري  الشرط  معنى  متضمن  الزمان  من  يستقبل  ملا  ظرف    : إِذا  
على السكون، يف محّل نصب، مَتعلّق باَجلواب وهو قوله: خروا. 

فعل ماٍض مبني للمجهول، مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو    : ُذّكروا  
فاعل.  نائب  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

فارقة.  واأللف: 
يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : بِها  

ذّكروا.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالباء.  جر  محّل 
فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : خروا 

متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبها  وعالمة  منصوبة  حال    : سجدًا  

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٣٨

فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : سبحوا  
متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.

بالباء  مجرور  اسم  وحمد:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    :  دمبِح
. واجلار واَملجرور مَتعلّقاِن  ضافة، وهو مرة الظاهرره الَكسة جالموع

سبحوا.  بالفعل 
 . ضافة، وهو مرة الظاهرره الَكسة جالمر وعورجإليه م ضافم :رب   :  ِهمبر

وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. 
الفتح. على   ينبم حرف  حالية،    :  و

مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف   ينبم منَفصل  َضمير    :   مه
السكون.  على   ينبم نفي  حرف    : ال 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ن يسَتْكِبرو
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:     استْئنافية، ال محّل هلا.    نمؤي مجلة 

:    صلة املوصول، ال محّل هلا. روا بِها خروا 
ِّ
مجلة إِذا ُذك

:     يف محّل جر مضاف إليه. روا   
ِّ
ُذك مجلة 



٣٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

:     واقعة يف جواب إَذا، ال محّل هلا. خروا    مجلة 
:     معُطوفة على مجلة خروا، ال محّل هلا. سبحوا    مجلة 

:     يف محّل نصب حال.  ونَتْكِبرسي ال   مه مجلة 
. مأ هَتدْفع خرب اُملبحّل ريف م     :    ونَتْكِبرسي مجلة 

ا َرَزقْناُهْم  َتَتجاف ُجُنوُبُهْم َعِن الَْمضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ
ُينْفُِقوَن ١٦

:  فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة  َتَتجافى٢٩ 
ر. اُملَقدرة على األلف، منع من ظهورها التَّعذُّ

تكسري،  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم فاعل  جنوب:    :  مهب جنو
. وهم: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه.  ضافوهو م

 بِـعن مجرور  اسم  واملضاجع:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  عن:    : الْمضاِجعِ  عِن 
واَملجرور  واجلار  تكسري،  مجع  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره  وعالمة 

تتجافى. بالفعل  مَتعلّقاِن 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونعدي
اء الفا حكحركها وانفتاح ما قبلها فصار تتجاىف. واأللف أصلها واو  ٢٩  تتجاىف فيه إعالل بالقلب أصله تتجايف بياء يف آخره، قلبت ا

. يف اخكال



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٤٠

على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 
السكون، يف محّل رْفع فاعل. 

 . ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل  رب:    :  مهبر
وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه.

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم ألجله  مْفعوٌل    : خوفاً 
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و

الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم خوفا  على  معُطوف  اسم    : َطمعاً 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :    و

محّل  يف  السكون  على   ينبم موصوٌل  اسم  ما:   . ينبم جر  حرف   :نم   : مما 
بعدمها.  ينفقون  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . مبِن جر 

ونا:  نا.  متحرك  رْفع  بَضمير  التّصاله  السكون  على   ينبم ماٍض  فعل    :  مَزْقناهر
محّل  يف  متَّصٌل  َضمير   :موه فاعل.  رْفع  محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير 

به. مْفعوٌل  نصب 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ُقونفني
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل. 



٤١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
يف محّل نصب حال، أو استْئنافية، ال محّل هلا.   : َتَتجافى  مجلة 
يف محّل نصب حال، أو استْئنافية، ال محّل هلا.   :  ونعدي مجلة 

صلة املوصول، ال محّل هلا.   :  مَزْقناهر مجلة 
معُطوفة على مجلة َتَتجاَفى. نصب  محّل  يف    :  ُقونفني مجلة 

ْعُيٍ َجزاًء بِما كنُوا َيْعَملُوَن ١٧
َ
ةِ أ ْخِفَ لَُهْم ِمْن قُرَّ

ُ
فَ َتْعلَُم َنْفٌس ما أ

على   ينبم نفي  حرف  ال:  الفتح.   على   ينبم عطف  حرف  الفاء:    : َفال 
السكون.

فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    :  َلمَتع
اآلخر.   صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  وعالمة رْفعه   ُفوعرم فاعل    :  نَْفس
اسم موصوٌل مبني على السكون يف محّل نصب مْفعوٌل به.    : ما 

َضمير  الفاعل  ونائب  الفتح.  على   ينبم للمجهول،   ينبم ماٍض  فعل    :  يفُأخ
هو.  َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم

محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير   :موه الفتح.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    :  ملَه



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٤٢

أخفي.  بالفعل  مَتعلّقاِن  وارور  واجلار  جر بالالم. 
وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  وقرة:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :  ةُقر  نم
حبال  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره 

أخفي. َضمير  من  محذوفة 
تكسري. مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور  إليه   ضافم  : َأعينٍ 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم ألجله  مْفعوٌل    :  زاءج
على   ينبم موصوٌل  اسم  ما:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:   : بِما 
بصفة  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالباء.  جر  محّل  يف  السكون 

 . زاءج قوله  من  محذوفة 
وواو  اَجلماعة.  بواو  التّصاله  الضم؛  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    : كاُنوا 
فاعل.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

فارقة. واأللف: 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ُلونمعي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
معُطوفة على مجلة يدعون، يف محّل نصب، أو ال محّل هلا.   :  َلمَتع مجلة 



٤٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

استْئنافية. هلا  محّل  ال  املوصول،  صلة    :  يفُأخ مجلة 
صلة املوصول، ال محّل هلا.   : كاُنوا  مجلة 

. حّل نصب خرب كانيف م   :  ُلونمعي مجلة 

َفَمْن كَن ُمْؤِمناً َكَمْن كَن فاِسقاً  يَْسَتُووَن ١٨
َ
أ

الفتح. على   ينبم استفهام  حرف    : أ 
على   ينبم موصوٌل  اسم   :نوم الفتح.  على   ينبم استئناف  حرف    :  نََفم

مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  السكون 
جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وامسه  الفتح،  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    :  كان

هو.  َتْقديره 
 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم كان  خرب    : مؤمنًا  

السكون  على   ينبم موصوٌل  اسم   :نم  . ينبم جر  حرف  الكاف:    :   نَكم
محذوف  خبرب  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالكاف.  جر  محّل  يف 

  . نم للمبَتدأ 
جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وامسه  الفتح،  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    :   كان

هو. َتْقديره 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٤٤

. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم كان  خرب    : فاسقًا  
السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال  

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ونَتوسي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   استْئنافية، ال محّل هلا. فاسقًا     كان  نَكم مؤمنًا   كان  نم مجلة 

:  صلة املوصول، ال محّل هلا. مؤمنًا      كان مجلة 

:  صلة املوصول، ال محّل هلا. فاسقًا      كان مجلة 
:  جواب االستفهام، ال محّل هلا٣٠.     ونَتوسي ال  مجلة 

كنُوا  بِما   ً نُُز وى 
ْ
الَْمأ َجنَّاُت  فَلَُهْم  اِلاِت  الصَّ وََعِملُوا  آَمُنوا  ِيَن  الَّ ا  مَّ

َ
أ

َيْعَملُوَن ١٩
السكون.  على   ينبم وتفصيل،  شرط  حرف    : َأما 

السكون يف محّل رْفع مبَتدأ.  اسم موصوٌل مبني على    :   ينَّذ ل ا
٣٠  املتعلق حمذوف؛ أي ال يستوون يف املال.



٤٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : آمنوا 
متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : عمُلوا 

متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة. 
مْفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه الَكسرة الظاهرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل.    :  حاتالالص
وهم:  الفتح،  على   ينبم جر  حرف  والالم:  أما.  َجلواب  رابطة  الفاء:    :  مَفَله
واَملجرور  واجلار  بالالم.  جر  محّل  يف  السكون  على   ينبم متَّصٌل  َضمير 

محذوف. مقدم  خبرب  مَتعلّقاِن 
. ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم مؤخر  مبَتدأ    :   اتنج

من  منع  األلف،  على  اُملَقدرة  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : الْمْأوى  
ر.  التَّعذُّ ظهورها 

الظاهرة.  الَفْتحة  نصبها  وعالمة  منصوبة،  حال    : ُنزًال 
على   ينبم موصوٌل  اسم  الكسر.وما:  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : بِما 
محذوفة  بصفة  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالباء.  جر  محّل  يف  السكون 

من قوله ُنزًال.
وواو  اَجلماعة.  بواو  التّصاله  الضم؛  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    : كاُنوا 
فاعل.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٤٦

فارقة. واأللف: 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ُلونمعي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا.   موا ... َفَلهنآم ينَّذ مجلة أما ال

:    صلة املوصول، ال محّل هلا. آمنوا     مجلة 
:    معُطوفة على مجلة آمنوا ال محّل هلا.  عمُلوا     مجلة 

:     يف محّل رْفع خرب اُملبَتدأ.     اتنج  ملَه مجلة 
:     صلة املوصول، ال محّل هلا. كاُنوا     مجلة 

:     يف محّل نصب خرب كان.     ُلونمعي مجلة 

ِعيُدوا 
ُ
أ ِمنْها  َيْرُُجوا  ْن 

َ
أ راُدوا 

َ
أ ُكَّما  الَّاُر  واُهُم 

ْ
َفَمأ فََسُقوا  ِيَن  الَّ ا  مَّ

َ
َوأ

بُوَن ٢٠ ِي ُكنُْتْم بِهِ تَُكّذِ فِيها َوقِيَل لَُهْم ُذوقُوا َعذاَب الَّارِ الَّ
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و



٤٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

السكون. على   ينبم وتفصيل،  شرط  حرف    : َأما 
السكون يف محّل رْفع مبَتدأ.  اسم موصوٌل مبني على    :  ينَّذ ل ا

فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : َفسُقوا 
متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف : فارقة.

 ُفوعرم مبَتدأ  مأوى:  الفتح.  على   ينبم حرف  أما،  َجلواب  رابطة  الفاء    :  مْأواهَفم
وهو  ر،  التَّعذُّ ظهورها  من  منع  األلف،  على  اُملَقدرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة 

. هم: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه.  ضافم
 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ُفوعرم خرب    :  ارالن

ظرف زمان مبني على السكون يف محّل نصب، متضمن معنى الشرط،    : ُكلَّما 
اآلتي.  أعيدوا  بالفعل   ق

ِّ
مَتعل

فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : َأرادوا 
متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.

السكون. على   ينبم مصدري  حرف    :   َأن
من  ألنه  اإلعراب؛  نون  حذف  نصبه  وعالمة  بأن،   وبصنم مضاِرع  فعل    : يْخرجوا 
فاعل.  رْفع  محّل  يف  متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة:  وواو  اخلمسة.  األفعال 

واملصدر املؤول من أن والفعل يف محّل نصب مْفعوٌل به ألرادوا. 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    : منها 

يْخرجوا. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . مبِن جر 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٤٨

فعل ماٍض مبني للمجهول، مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو    : ُأعيدوا 
فاعل.  نائب  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

فارقة. واأللف: 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : فيها 

ُأعيدوا.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بفي.  جر 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

الفتح.  على   ينبم للمجهول،   ينبم ماٍض  فعل    : قيَل 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وهم:  الفتح.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    :  ملَه

قيَل. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالالم.  جر 
بواو  التّصاله  آخره  من  اإلعراب  نون  حذف  على   ينبم أمر  فعل    : ُذوُقوا 
رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اَجلماعة. 

فارقة.  واأللف:  فاعل. 
. ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :  ذابع

الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : النارِ 
اسم موصوٌل مبني على السكون، يف محّل نصب نَعت عذاب.    : َّذي  ال

فعل ماٍض ناقص، مبني على السكون التّصاله بَضمير رْفع متحرك التاء.    :  ُتمُكن
والتاء: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل رْفع اسم كان. وامليم: للجمع.

. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر بالباء.  ينبف جر مرالباء: ح   :  بِه



٤٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

. ونب
ِّ
ُتَكذ بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونب
ِّ
ُتَكذ

على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 
السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    ال محّل هلا٣١.     مْأواهَفم َفسُقوا   ينَّذ ال َأما  مجلة 

:    صلة املوصول، ال محّل هلا. َفسُقوا      مجلة 
. نيأ الذَتدْفع خرب اُملبحّل ريف م    :     ارالن  مْأواهم مجلة 

:   استْئنافية، ال محّل هلا. ُأعيدوا  منها  يْخرجوا   َأن َأرادوا  ُكلَّما  مجلة 
:   صلة املوصول اَحلريف، ال محّل هلا. يْخرجوا      مجلة 

:    جواب ُكّلما، ال محّل هلا. ُأعيدوا      مجلة 
:    يف محّل رْفع نائب فاعل، للفعل قيَل. ُذوُقوا      مجلة 

:    صلة املوصول، ال محّل هلا.      ُتمُكن مجلة 
:    يف محّل نصب، خرب كان.     ونب

ِّ
ُتَكذ مجلة 

يَن آَمنُوا يف اآلية السابقة. ِ
َّ ا ا مَّ

َ
٣١  ألنها معطوفة بل مجلة أ



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٥٠

ْكَبِ لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن ٢١
َ
ْدن ُدوَن الَْعذاِب اْل

َ
َوَلُِذيَقنَُّهْم ِمَن الَْعذاِب اْل

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
نذيق:  الفتح.  على   ينبم حرف  مَقدر،  قسم  جواب  يف  واقعة  الالم:    :   مهيَقنذلَن
وفاعله  الثقيلة،  التوكيد  بنون  التّصاله  الفتح  على   ينبم مضاِرع  فعل 
يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وهم:  حنن.  َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير 

به. مْفعوٌل  نصب  محّل 
الساكنني.  اللتقاء  بالفتح  وحرك  السكون،  على   ينبم جر  حرف  من:    : الْعذاِب   نم
اسم  ألنه  الظاهرة  الَكسرة  جره  وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  والعذاب: 

. قنذي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . دْفرم
نَعت العذاب مجرور، وعالمة جره الَكسرة اُملَقدرة على األلف، منع من    : دنى  اْألَ

ر.   التَّعذُّ ظهورها 
حبال   ّقلَتعم الَفْتحة،  نصبه  وعالمة  قبل،  مبعنى   وبصنم زمان  ظرف    :  وند

. ضافذوفة من قوله العذاب، وهو محم
الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : الْعذاِب 

الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  العذاب  نَعت    : ْكبرِ  اْألَ
 ينبم متَّصٌل  َضمير   :موه الفتح.  على   ينبم بالفعل،  مشبه  حرف  لعل:    :  ملَّهلَع

 . يف محّل نصب اسم لَعلَّ
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونِجعري



٥١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 
السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    جواب القسم اُملَقدر، ال محّل هلا.    مهيَقنُنذ مجلة 

:    يف محّل نصب حال.   ونِجعري  ملَّهلَع مجلة 
. :    يف محّل رْفع خرب لعلَّ    ونِجعري مجلة 

الُْمْجرِِمَي  ِمَن  إِنَّا  َعنْها  ْعَرَض 
َ
أ ُثمَّ  َرّبِهِ  بِآياِت  ُذّكَِر  ْن  ِممَّ ْظلَُم 

َ
أ َوَمْن 

٢٢ ُمنَْتقُِموَن 
الفتح. على   ينبم استئناف  حرف    :  و

مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم استفهام  اسم    :  نم
الظاهرة. الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم خرب    :  ْظَلم َأ

بامليم.  املدغمة  النون  على  املقدرة  السكون  على   ينبم جر  حرف   :نم   :  نمم
مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . مبِن جر  محّل  يف   ،ينبم موصوٌل  اسم   :نم

أظلم.  بقوله 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٥٢

َضمير  الفاعل  ونائب  الفتح،  على   ينبم للمجهول،   ينبم ماٍض  فعل    :  ر
ِّ
ُذك

هو.  َتْقديره  جوازا،  فيه   رَتتسم
بالباء  مجرور  اسم  وآيات:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    :  بِآيات
 . ضافم وهو  سامل،  مؤنث  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

. ر
ِّ
ُذك بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار 

  . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   :  هبر
واهلاء : َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه. 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  ُثم
جوازا،  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  الفتح،  على   ينبم ماٍض  فعل    :  ضرع َأ

هو.  َتْقديره 
عن: حرف جر مبني على السكون. وها: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل    : عنها 

. ضرَأع بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . نبع جر 
يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل،  مشبه  حرف   :إن   : َّا  إِن

 . حّل نصب اسم إنم
الساكنني.  اللتقاء  بالفتح  وحرك  السكون،  على   ينبم جر  حرف  من:    :  نيِرمجالْم  نم
الياء؛ ألنه مجع مذكر سامل.  وارمني: اسم مجرور بِـمن وعالمة جره 

اآلتي.   ونمَتقنم بقوله  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار 
خرب إن مرُفوع، وعالمة رْفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل.  :  ونمَتقنم



٥٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
َأْظَلم       :    استْئنافية، ال محّل هلا.  نم مجلة 

ُذّكر       :    يف محّل نصب حال من الكتاب. مجلة 
ر، ال محّل هلا.

ِّ
َأعرض       :    معُطوفة على مجلة ُذك مجلة 

َّا من الْمجِرمني منَتقمون :    استْئنافية، ال محّل هلا. مجلة إِن

َولََقْد آتَيْنا ُموَس الِْكتاَب فَ تَُكْن ِف ِمْرَيٍة ِمْن لِقائِهِ وََجَعلْناهُ ُهدًى 
ِلَِن إِْسائِيَل ٢٣

الفتح. على   ينبم استئناف  حرف    :  و
حرف  وقد:  الفتح.  على   ينبم حرف  مَقدر،  قسم  َجلواب  واقعة  الالم:    :  لََقد

السكون.  على   ينبم حتقيق 
 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : آَتينا 

على السكون يف محّل رْفع فاعله. 
منع  األلف،  على  اُملَقدرة  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم أول  به  مْفعوٌل    : موسى 

ر.   التَّعذُّ ظهورها  من 
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل   : الْكتاب 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٥٤

السكون. على   ينبم هني  حرف  ال:   . ينبم حرف  الفصيحة  الفاء    : َفال 
فعل ومضاِرع ناقص جمزوم بال الناهية، وفاعله َضمير مسَتتر فيه وجوبا    :  َتُكن

أنت.  َتْقديره 
وعالمة  بِـفي  مجرور  اسم   :ةيروم السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    :  ةيرم في 
 . ذوف لـَتُكنحّقاِن خبرب ملَتعر مورة. واجلار واَملجرة الظاهرره الَكسج
 نبِـم مجرور  اسم  ولقاء:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :  هقائل  نم
متَّصٌل  َضمير  واهلاء:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة 
بصفة  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر  محّل  يف   ينبم

 . ةيرم لقوله  محذوفة 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :  ه جعلْنا
على السكون يف محّل رْفع فاعله. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل 

به. مْفعوٌل  نصب 
منع  األلف،  على  اُملَقدرة  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل   : هدى  

ر.  التَّعذُّ ظهورها  من 
وعالمة  بِـالالم  مجرور  اسم  وبين:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    : لبني 
لإلضافة.  النون  وحذفت  السامل،  املذكر  جبمع   قلْحم ألنه  الياء؛  جره 
. واجلار واَملجرور مَتعلّقاِن بصفة محذوفة من قوله هدى. ضافوهو م



٥٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الَفْتحة؛ ألنه ممنوع من الصرف.   : إِسرائيَل 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    جواب القسم اُملَقدر، ال محّل هلا. آَتينا   مجلة 

:    جواب شرط مَقدر، دلّت عليه الفاء.   َتُكن َفال  مجلة 
:    معُطوفة على مجلة آَتينا، ال محّل هلا.  دىه  لْناهعج مجلة 

وا َوكنُوا بِآياتِنا يُوقُِنوَن ٢٤ ا َصَبُ ْمرِنا لَمَّ
َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
وََجَعلْنا ِمنُْهْم أ

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : جعلْنا 

على السكون يف محّل رْفع فاعله. 
من: حرف جر مبني على السكون. وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل    :  مهنم

جعلْنا.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . مبِن جر 
تكسري.  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : ئمةً  َأ

ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  وندهي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 

السكون، يف محّل رْفع فاعل. 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٥٦

الباء: حرف جر مبني على الكسر. وأمِر: اسم مجرور بِـالباء وعالمة    : بَِأمِرنا 
بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره 

يهدون. ونا: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. 
ظرف زمان مبعنى حني مبني يف محّل نصب، مَتعلّق باَجلواب اَملحذوف    : لَما 

 . ضافأو جبعلنا املذكور، وهو م
فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : صبروا  

متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

وواو  اَجلماعة.  بواو  التّصاله  الضم  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    : كاُنوا  
كان.  اسم  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

فارقة. واأللف: 
بِـالباء  مجرور  اسم  وآيات:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:   : بِآياتنا  
 . ضافم وهو  السامل،  املؤنث  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 
متَّصٌل  َضمير  ونا:  يهدون.  بالفعل  مَتعلّقاِن  ب  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار 

مبني يف محّل جر مضاف إليه.
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  وننوقي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.



٥٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
معُطوفة على مجلة آَتينا، ال محّل هلا.   : جعلْنا  مجلة 

يف محّل نصب نَعت لقوله أئمًة.   :  وندهي مجلة 
يف محّل جر مضاف إليه.   : صبروا  مجلة 

معُطوفة على مجلة صبروا يف محّل جر.   : كاُنوا  مجلة 
يف محّل نصب خرب كانوا.   :  وننوقي مجلة 

إِنَّ َربََّك ُهَو َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَوَْم الْقِياَمةِ فِيما كنُوا فِيهِ َيَْتلُِفوَن ٢٥
الفتح. على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف    :   إِن

 . ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  إن اسم   :رب   :  كبر
والكاف: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه. 

َضمير فصل، مبني على الفتح، ال محّل له.    :   وه
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    : يْفصُل  
فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة 

هو.  َتْقديره  جوازا 
يْفصل،  بالفعل   ّقلَتعم الَفْتحة،  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مكان  ظرف  بني:    :  مهنيب



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٥٨

. وهم: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه.  ضافوهو م
محذوفة،  جبال   ّقلَتعم الَفْتحة،  نصبه  وعالمة   ،وبصنم زمان  ظرف    :  موي

. ضافم وهو 
الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   :  ةيامالْق

على   ينبم موصوٌل  اسم  وما:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : فيما 
يْفصل. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بفي.  جر  محّل  يف  السكون، 

وواو  اَجلماعة.  بواو  التّصاله  الضم  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    : كاُنوا 
كان.  اسم  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

فارقة.  : واأللف 
يف   ،ينبم  رَتتسم َضمير  واهلاء:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    :  يهف

 . ُفونْخَتلي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بفي.  جر  محّل 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ُفونْخَتلي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا. مجلة  إِن ربك هو يْفصُل 

. ْفع خرب إنحّل ريف م    : يْفصُل    مجلة 



٥٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

:    صلة املوصول، ال محّل هلا.   كاُنوا    مجلة 
:    يف محّل نصب خرب كانوا.    ُفونْخَتلي مجلة 

ْهلَْكنا ِمْن َقبْلِِهْم ِمَن الُْقُروِن َيْمُشوَن ِف َمساكِنِِهْم 
َ
َولَْم َيْهِد لَُهْم َكْم أ

َ
أ

فَ يَْسَمُعوَن ٢٦
َ
إِنَّ ِف ذلَِك َلياٍت أ

الفتح. على   ينبم إنكاري  استفهام  حرف    : أَ 
الفتح.   على   ينبم استئناف  حرف    :  و

السكون. مبني على  وقلب وجزم،  نفي  حرف    :   لَم
فعل  ألنه  العلة؛  حرف  حذف  جزمه  وعالمة   ،بَلم جمزوم  مضاِرع  فعل    :  دهي

هو. َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر.  معتل 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وهم:  الفتح.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    :  ملَه

 . دهي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالالم.  جر 
للفعل  مقدم  به  مْفعوٌل  نصب  محّل  يف  السكون،  على   ينبم اسم  خربية،    :  َكم

أهَلْكنا. 
 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : هَلْكنا   َأ

على السكون يف محّل رْفع فاعله.  



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٦٠

وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  وقبل:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :  ِهملَقب  نم
. وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل  ضافة، وهو مرة الظاهرره الَكسج

. أهَلك بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر 
الساكنني.  اللتقاء  بالفتح  وحرك  السكون،  على   ينبم جر  حرف  من:    : الُْقرونِ   نم
واجلار  الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  والقرون: 

 . َلكأه بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونشمي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل. 
بِـفي  مجرور  اسم  ومساكن:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    :   ِهمنساكم في 
 ينبٌل مر متَّصيوهم: َضم . ضافة، وهو مرة الظاهرره الَكسة جالموع

يمشون.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر  محّل  يف 
الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف    :  إِن

على   ينبم إشارة  اسم  ذا:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    :  كذل في 
واَملجرور  واجلار  خطاب.  حرف  والكاف:  للبعد.  والالم:  السكون. 

 . إلن محذوف  مقدم  خبرب   ّقلَتعم
املؤخر،   إن اسم  وآيات:  الفتح.  على   ينبم حرف  املزحلقة،  الالم:    :  َآليات

السامل.  املؤنث  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  نصبه  وعالمة   وبصنم



٦١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

الفتح. على   ينبم توبيخي،  استفهام  حرف    : أَ 
على   ينبم نفي  حرف  وال:  الفتح.  على   ينبم استئناف  حرف  الفاء:    : َفال 

السكون. 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ونعمسي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:     استْئنافية، ال محّل هلا.    دهي مجلة 

:     يف محّل نصب حال، من الضمري يف هلم.    ونشمي مجلة 
:     استْئنافية، ال محّل هلا.  َآليات كي ذلف مجلة إِن
:     استْئنافية، ال محّل هلا.    ونعمسي مجلة 

ُكُل ِمنُْه 
ْ
رِْض اْلُُرزِ َفُنْخرُِج بِهِ َزرْعً تَأ

َ
َ اْل ِ نَّا نَُسوُق الْماَء إ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
أ

وَن ٢٧ فَ ُيبِْصُ
َ
نُْفُسُهْم أ

َ
نْعاُمُهْم َوأ

َ
أ

الفتح. على   ينبم توبيخي  استفهام  حرف    : أَ 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٦٢

الفتح.   على   ينبم استئناف  حرف    :  و
السكون.  مبني على  وقلب وجزم،  نفي  حرف    :  لَم

آخره؛  يف  اإلعراب  نون  حذف  جزمه  وعالمة  بلم،  جمزوم  مضاِرع  فعل    : يروا 
ألنه من األفعال اخلمسة. والواو : َضمير متَّصٌل مبني على السكون، يف 

محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.
يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :أن   : َّا  َأن

. حّل نصب اسم أنم
فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    : نَسوُق 
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

حنن.  َتْقديره 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  الْماء

بِـإلَى  مجرور  اسم  واألرض:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  إىل:    : رِض  إِلَى اْألَ
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

نسوُق.  بالفعل  مَتعلّقاِن 
الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  نَعت   :  ٣٢ الْجرِز 

الفاء حرف عطف مبني على الفتح. خنِرج: فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده    :  ْخِرجَفن
عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة الظاهرة؛ ألنه فعل صحيح 

حنن. َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر. 
٣٢  اجُلُرز، صفة مشّبهة من جرزت جترز األرض - باب فِرح - بمعىن ال تنبت أو أكل نباتها، وزنه ُفُعل بضمتني، مجعه أجراز.



٦٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر بالباء.  ينبف جر مرالباء: ح   :  بِه
ُنْخِرج.  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : َزرعاً 
فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    : َتْأُكُل 

اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 
يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  السكون.  على   ينبم جر  حرف   :نم   :  هنم

َتأُكُل. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . نبـم جر  محّل 
. وهم:  ضافة، وهو مرة الظاهْفعه الَضمة رالموع ،ُفوعرأنعام: فاعل م   :  مهنْعام َأ

َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

أنفس: اسم معُطوف على أنعامهم مرُفوع، وعالمة رْفعه الَضمة الظاهرة،    :  مهنُْفس َأ
. وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. ضافوهو م

. ينبم إنكاري  استفهام  حرف    : أَ 
على   ينبم نفي  حرف  وال:  الفتح.  على   ينبم استئناف  حرف  الفاء:    : َفال  

السكون. 
ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونرصبي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٦٤

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
هلا. محّل  ال  استْئنافية،    : يروا  مجلة 

. ْفع خرب أنحّل ريف م   : نَسوُق  مجلة 
يف محّل رْفع، معُطوفة على قوله نَسوُق.   :  ْخِرجَفن مجلة 

يف محّل نصب نَعت لقوله َزرعا.   : َتْأُكُل  مجلة 
هلا. محّل  ال  استْئنافية،    :  ونرصبي مجلة 

َوَيُقولُوَن َمت هَذا الَْفتُْح إِْن ُكنُْتْم صادِقَِي ٢٨
الفتح. على  مبين  حرف  استئناف،  حرف    :  و

ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :   ُقوُلوني
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
اسم استفهام مبني على السكون، يف محّل نصب على الظرفية الزمانية،    : متى 

محذوف.  مقدم  خبرب   ّقلَتعم
مبَتدأ  رْفع  محّل  يف   ،ينبم إشارة  اسم  ذا:   . ينبم تنبيه  حرف  ها:    : هَذا 

مؤخر. 



٦٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

بدل من اسم اإلشارة َذا مرُفوع، وعالمة رْفعه الَضمة الظاهرة.   :  لَْفْتح ا
السكون.  على   ينبم جازم  شرط  حرف    :  إِن

فعل ماٍض ناقص، مبني على السكون التّصاله بَضمير رْفع متحرك التاء.    :  ُتمُكن
والتاء : َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل رْفع اسم كان. وامليم : للجمع. 

خرب كان منصوب، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مجع للمذكر ساٌمل.   :  نيقصاد

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:     استْئنافية، ال محّل هلا.    ُقوُلوني مجلة 

. ُقوُلونل يعحّل نصب، مفعول به للفيف م     : مجلة متى هَذا   
:     استْئنافية، ال محّل هلا.  نيقصاد  ُتمُكن  إِن مجلة 

:     يف محّل جزم فعل الشرط٣٣.   نيقصاد  ُتمُكن مجلة 

َ ُهْم ُينَْظُروَن ٢٩ ِيَن َكَفُروا إِْيَماُنُهْم َو َ َينَْفُع الَّ قُْل يَوَْم الَْفتِْح 
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  السكون،  على   ينبم أمر  فعل    : ُقْل 

أنت.  َتْقديره 
 َفعين بقوله   ّقلَتعم الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم زمان  ظرف    :   موي

٣٣  جواب الرشط حمذوف يدل عليه قو م هذا الفتح.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٦٦

. ضافاآلتي، وهو م
الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : الَْفْتِح 

السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال  
فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    :  َفعني

اآلخر. صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 
اسم موصوٌل مبني على الفتح، يف محّل نصب مْفعوٌل به مقدم.    :  ينَّذ ل ا

فعل ماٍض مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو اَجلماعة: َضمير    : َكَفروا 
متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع فاعل. واأللف: فارقة.

. وهم:  ضافة، وهو مرة الظاهْفعه الَضمة رالموع ،ُفوعرفاعل م :إميان   :  مإِمياُنه
َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه.

. ال: حرف نفي مبني على السكون.  ينبف عطف مرالواو: ح   : وال 
مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم منَفصل  َضمير   :  مه

واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم للمجهول،   ينبم مضاِرع  فعل    :   ونَظرني
َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت  رْفعه  وعالمة 

متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع نائب فاعل.

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية، ال محّل هلا. ُقْل   مجلة 



٦٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

:    يف محّل نصب مفعول به للفعل ُقْل.   َفعني مجلة 
:    صلة املوصول، ال محّل هلا. َكَفروا   مجلة 

. َفعنُطوفة على مجلة يعحّل نصب ميف م    :   ونَظرني  مه مجلة 
. مأ هَتدبْفع خرب للمحّل ريف م    :   ونَظرني مجلة 

ُهْم ُمنَْتِظُروَن ٣٠ ْعرِْض َعنُْهْم َوانَْتِظْر إِنَّ
َ
فَأ

على   ينبم أمر  فعل   :أعِرض الفتح.  على   ينبم حرف  الفصيحة  الفاء:    :  ِرضَفَأع
أنت.  َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  السكون، 

حمل  يف  مبين  منفصل  ضمري  وهم:  السكون.  على  مبين  جر  حرف  عن :    :  مهنع
بالفعل.  مَتعلّقاِن  وارور  واجلار  بعن.  جر 

السكون،  على   ينبم أمر  فعل   :رانَتظ الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  رنَْتظ وا
أنت. َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله 

إن: حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح. وهم: َضمير متَّصٌل مبني، يف    :   مَّه ن إِ
. حّل نصب اسم إنم

خرب إن مرُفوع، وعالمة رْفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل.   :  ونرَتظنم



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٦٨

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:     جواب شرط مَقدر دلّت عليه الفاء.   ِرضَفَأع مجلة 

:     معُطوفة على مجلة أعِرض، ال محّل هلا.   رانَْتظ مجلة 
:     استْئنافية، ال محّل هلا.   ونرَتظنم  مَّه إِن مجلة 



VY

ِ الرَّْحِن الرَِّحيِم َّ بِْسِم ا

ْهرِ لَْم يَُكْن َشيْئاً َمْذُكوراً ١ نْساِن ِحٌي ِمَن الَّ  اْلِ
َ َ ت 

َ
َهْل أ

من  له  محّل  ال  السكون  على   ينبم  ،َقد معنى  يتضمن  استفهام  حرف    : هلْ 
اإلعراب.  

ر. فعل ماٍض مبني على الفتح اُملَقدر على األلف، منع من ظهوره التَّعذُّ   : َأتى   
بـعلى  مجرور  اسم  اإلنْسان:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    : اْإلِنْسانِ  عَلى 
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

أَتى.  بالفعل  مَتعلّقاِن 
الظاهرة.  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم فاعل   :  ٣٤ نيح

٣٤  حني: اسم بمعىن املّدة غري املحدودة الكثرية أو القليلة، وزنه فِْعل بكرس فسكون.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٧٠

الساكنني.  اللتقاء  بالفتح  وحرك  السكون،  على   ينبم جر  حرف   :نم   : الدهرِ   نم
اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة   ،نبـم مجرور  اسم  الدهر٣٥: 

حني.  نَعت  مبحذوف  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . دْفرم
السكون. مبني على  وقلب وجزم،  نفي  حرف    :   لَم

فعل مضاِرع ناقص جمزوم بــَلم، وعالمة جزمه السكون؛ ألنه فعل صحيح    :  ُكني
هو.  َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر. 

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  يكن خرب    : شيئاً 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم شيئًا  نَعت   : مْذُكوراً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
ابتدائية ال محّل هلا.    : مجلة هل أتى  
يف حمل نصب، حال.   :  مجلة مل يكن

٢ بَِصياً  فََجَعلْناهُ َسِميعاً  ْمشاٍج نَبَْتلِيهِ 
َ
نْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ْقَنا اْلِ

إِنَّا َخلَ
يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا   إِن

. حّل نصب اسم إنم
هر: اسم للزمان املمتّد غري املحدود، وزنه َفْعل بفتح فسكون. ٣٥  ا



٧١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : خَلْقنا  
على السكون يف محّل رْفع فاعله.  

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم به  مْفعوٌل    :  اْإلِنْسان
من: حرف جر مبني على السكون. ونطفة: اسم مجرور بِـمن وعالمة    :  ُنْطَفة  نم

خَلْقنا. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  الظاهرة.  الَكسرة  جره 
الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  نطفة  نَعت    : َأمشاٍج ٣٦ 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  يهَتلنَب
َضمير  والفاعل  اآلخر.  معتل  فعل  ألنه  الياء؛  على  اُملَقدرة  الَضمة 
محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  واهلاء:  حنن.  َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم

به. مْفعوٌل  نصب 
على   ينبم ماٍض  فعل  جعلنا:  الفتح.  على   ينبم عطف  حرف  الفاء:    :  ه َفجعلْنا
محّل  يف  السكون  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛ 
رْفع فاعله. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل نصب مْفعوٌل به أول.

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل   : سميعاً 
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مسيعًا  نَعت    : بصرياً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:     مستأنفة ال محّل هلا. خلقنا    إنا  مجلة 

ج زنة فعل بفتحتني أو بفتح فسكون بمعىن خليط. ٣٦ أمشاج، مجع َمْشَ



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٧٢

:     يف حمل رفع، خرب إنا. خلقنا   مجلة  

:     يف حمل نصب، حال. نبتليه   مجلة 
مجلة فجعلناه مسيعا:     معُطوفة على مجلة خلْقنا، يف حمل رفع. 

٣ ا َكُفوراً  مَّ ا شاكِراً  بِيَل إِمَّ إِنَّا َهَديْناهُ السَّ
يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا   إِن

. حّل نصب اسم إنم
 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل   :  ه هدينا
على السكون يف محّل رْفع فاعله. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل 

نصب مْفعوٌل به أول.
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    : السِبيَل 

السكون. على   ينبم تفصيل،  حرف    : إِما 
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم حال    : شاكراً 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
السكون.   على   ينبم تفصيل،  حرف    : إِما 

الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم شاكرًا،  على  معُطوف  اسم    : َكُفوراً 



٧٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
تعليل، ال محّل هلا.   :  ناههدي إنّا  مجلة 

يف حمل رفع، خرب إنّا.    :  اهنهدي مجلة 

٤ ً َوَسعِياً  ْغ
َ
ِسَل َوأ ْعَتْدنا لِلْكفِرِيَن َس

َ
إِنَّا أ

يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن  : َّا   إِن
. حّل نصب اسم إنم

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : أعَتدنا 
على السكون يف محّل رْفع فاعله. 

بِـالالم  مجرور  اسم  والكافِرين:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    :  ِرينلْكافل
مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  السامل.  املذكر  مجع  ألنه  الياء؛  جره  وعالمة 

أعَتدنا.  بالفعل 
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : سالسَل 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم سالسَل،  على  معُطوف  اسم    : َأْغالًال  

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٧٤

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   وبصنم سالسَل،  على  معُطوف  اسم    : سعرياً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
هلا. محّل  ال  مستأنفة    : أعتدنا   إنا  مجلة 

يف حمل نصب، خرب إنّا.   : أعتدنا  مجلة 

ٍس كَن ِمزاُجها كفُوراً ٥
ْ
ُبوَن ِمْن َكأ بْراَر يَْشَ

َ
إِنَّ اْل

الفتح. على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف    :  إِن
مجع تكسري. ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  منصوب، وعالمة   اسم إن   :  رارب اْألَ

ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونبرشي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
 نبِـم مجرور  اسم  وكأس:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    : َكْأٍس   نم
مبحذوف  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  الظاهرة.  الَكسرة  جره  وعالمة 

محذوف.  َملْفعول  نَعت 
فعل ماٍض ناقص، مبني على الفتح، ال محّل له من اإلعراب.     :  كان



٧٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

وها:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم كان  اسم    : مزاجها 
َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه. 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كان  خرب    : كاُفورًا٣٧ 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
: مستأنفة ال محّل هلا. مجلة إن األبرار يشربون  
: يف حمل رفع، خرب إنّا. مجلة  يشربون   

: يف حمل نصب، نَعت كأسا. كاُفوراً  مزاجها   كان مجلة 

٦ ُرونَها َتْفِجياً  ِ ُيَفّجِ َّ يَْشَُب بِها ِعباُد ا َعيْناً 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كافورا  من  بدل    : عيناً 

فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    :  برشي
اآلخر. صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

يف   ينبم متَّصٌل  َضمير   : واهلاء  الكسر.  على   ينبم جر  حرف   : الباء    : بِها 
. برشي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالباء.  جر  محّل 

٣٧  اكفورا، اسم للماّدة املعروفة ذات اللون األبيض والراحئة الطّيبة، وقد يكون علما لعني ماء يف اجلّنة، وزنه فاعول مشتّق من الكفر 

وهو السرت، قيل ألنه يغّطي األشياء براحئته.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٧٦

وهو  تكسري،  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم فاعل    :  د عبا
 . ف مضا

 . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   :  ِا
ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    : نَها  يَفجرو
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 
السكون، يف محّل رْفع فاعل. وها: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل نصب 

به. مْفعوٌل 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مطلق  مْفعوٌل    : َتْفِجرياً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    نَعت عباد.  ِا  بادع بِها   برشي مجلة 

:    يف حمل نصب، حال. يَفجرونَها    مجلة 

٧ هُ ُمْسَتِطياً  يُوفُوَن بِالَّْذرِ َوَيخافُوَن يَوْماً كَن َشُّ
ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ٣٨وُفوني
اء فسّكنت ونقلت الضّمة إىل الفاء قبلها، ثّم  ٣٨  يوفون: فيه إعالل بالتسكني وإعالل باحلذف، أصله يوِفيُون. استثقلت الضّمة بل ا

َ مثل أكرم فحذفت  اء الحكقائها ساكنة مع الواو، وزنه يُفعون. وفيه أيضا حذف اهلمزة من أّو حذفا قياسّيا فهو مضارع أْو حذفت ا
اهلمزة من املضارع كما حذفت من يُكرم.



٧٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 
السكون، يف محّل رْفع فاعل.

بالباء،  مجرور  اسم  النْذِر:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : لنْذرِ  بِا
واَملجرور  واجلار   . دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

. وُفوني بالفعل  مَتعلّقاِن 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  خاُفوني
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : يوماً 

:  فعل ماٍض ناقص، مبني على الفتح، ال محّل له من اإلعراب.    كان
واهلاء:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم كان  اسم    :  هرش

َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه. 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كان  خرب    : مسَتطريًا٣٩ 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    مستأنفة ال محّل هلا.    ُفونيو مجلة 

ّ استطار بمعىن انترش، مشتّق من الطريان، وقال الفّراء: املستطري املستطيل، وزنه مستفعل بضّم  ٣٩  مستطريا، اسم فاعل من السدا

اء. امليم وكرس العني، وفيه إعالل بالتسكني أي تسكني ا



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٧٨

:    معُطوفة على يوُفون، ال حمل هلا.    خاُفونيو مجلة 
:    يف حمل نصب، نَعت يوما. مسَتطرياً   هرش  كان مجلة 

٨ ِسياً 
َ
َوأ َوَيتِيماً  ِمْسِكيناً  َ ُحّبِهِ  عاَم  َوُيْطعُِموَن الطَّ

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و
ثبوت  رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونمْطعي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير   : والواو  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛ 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
. دْفرة؛ ألنه اسم مرة الظاهة نصبه الَفْتحالموع ،وبصنٌل به أول موْفعم   :  عام الطَّ
بِـعَلى  مجرور  اسم   :بوح السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:     :  هبح على 
متَّصٌل  َضمير  واهلاء:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة 
بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر  محّل  يف   ينبم

. ن يْطعمو
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    : مسكيناً 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مسكينًا  على  معُطوف  اسم    : يـــتيماً 

.دْفرم اسم  ألنه 



٧٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مسكينًا  على  معُطوف  اسم    : َأسرياً 

. دْفرم اسم  ألنه 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
عام    :    معُطوفة على ما قبلها.  مجلة ويْطعمون الطَّ

٩ ِ  نُرِيُد ِمنُْكْم َجزاًء َو ُشُكوراً  َّ إِنَّما ُنْطعُِمُكْم لِوَْجهِ ا
 إلن كافة  وما:  مبا.  التّصاله  له؛  عمل  ال   ،ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن  : َّما   إِن

السكون. على   ينبم حرف  عملها  عن 
فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    :  ُكممُنْطع
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

َتْقديره حنن. وُكم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل نصب مْفعوٌل به. 
الالم: حرف جر مبني على الكسر. وجه: اسم مجرور بِـالالم وعالمة    :  هجول
واَملجرور  واجلار   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 

. ُكممُنْطع بالفعل  مَتعلّقاِن 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٨٠

الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   :  ِا
السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال 

فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    :  ُنِريد
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

حنن. َتْقديره 
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير   :وُكم السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    :  ُكمنم

. ُنِريد بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . مبِن جر 
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  زاءج

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و
السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  جزاء على  معُطوف  اسم    : شُكوراً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   يف حمل نصب، مقول قول مَقدر.   ُكممُنْطع َّما  إِن مجلة 

:   يف حمل نصب، حال.  ُكمنم  ُنِريد ال  مجلة 



٨١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

١٠ إِنَّا َناُف ِمْن َرّبِنا يَوْماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً 
يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا   إِن

. حّل نصب اسم إنم
فعل مضاِرع مرُفوع لتجرده عن النواصِب واَجلواِزِم، وعالمة رْفعه الَضمة    :  نَخاف
وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  والفاعل  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛ 

حنن. َتْقديره 
وعالمة   نبِـم مجرور  اسم  وربنا:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  من:    : ربنا   نم
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره 

نََخاف. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : يوماً 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم يوما  نَعت    : عبوسًا٤٠ 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  نَعت   : َقمَطِريرًا٤١ 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
تعليل، ال حمل هلا.   :  نَخاف َّا  إِن مجلة 

يف حمل نصب، خرب إنّا.    :   نَخاف مجلة 
ّ عبس، وزنه َفُعول بفتح الفاء. ٤٠  عبوسا: صيغة مبالغة - أو صفة مشّبهة - من اخكال

٤١  قمطريرا: اسم بمعىن الشديد من األيام أو الرّش، وزنه فعلليل.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٨٢

وراً ١١ ةً َوُسُ اُهْم نَْضَ ُ َشَّ ذلَِك اْلَوِْم َولَقَّ َّ فََوقاُهُم ا
على   ينبم ماٍض  فعل  وَقى:  الفتح.  على   ينبم استئناف  حرف  الفاء:    :  مقاهَفو
ر، ال محّل له من اإلعراب.  الفتح اُملَقدر على األلف منع من ظهوره التَّعذُّ

وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل نصب مْفعوٌل به أول.
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم فاعل    :  ُ ا

 . ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    :  رش
والالم:  إليه.   ضافم جر  محّل  يف  السكون،  على   ينبم إشارة  اسم  ذا:   :  كذل

خطاب. حرف  والكاف:  للبعد. 
:  بدل من اسم اإلشارة مجرور، وعالمة جره الَكسرة الظاهرة.  لْيومِ  ا

ظهوره  من  منع  األلف  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل  لقَّى:    :  ماه لَقَّ
َضمير   :موه هو.  تقديره  جوازا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  ر،  التَّعذُّ

متَّصٌل مبني يف محّل نصب مْفعوٌل به أول.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    :  ٤٢ةنَْضر

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  نضرة على  معُطوف    : سرورًا٤٣ 

ّ نرض باب نرص وباب فرح وباب كرم، وزنه َفْعلة بفتح فسكون بمعىن احلسن. ٤٢  نرضة: مصدر اخكال

ّ رّس باب نرص، وزنه فُعول بضّم الفاء، وثّمة مصادر أخرى للفعل يه رُسّ بضّم السني، ورّسى بضم السني وفتح  ٤٣  رَسورا: مصدر اخكال

الراء املشّددة، ومرّسة بفتح فكرس، ومرّسة - مصدر مييّم - بفتحتني.



٨٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
: مستأنفة ال محّل هلا.   رش  اللَّه  مقاهَفو مجلة 

: معُطوفة على مجلة َفوقاهم، ال حمل هلا.    ةنَْضر  ماه لَقَّ مجلة 

١٢ وا َجنًَّة وََحرِيراً  وََجزاُهْم بِما َصَبُ
الفتح على   ينبم عطف  حرف    :  و

ظهوره  من  منع  األلف  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل  جزى:    :  مزاهج
َضمير   :موه هو.  تقديره  جوازا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  ر،  التَّعذُّ

متَّصٌل مبني يف محّل نصب مْفعوٌل به أول.
على   ينبم موصوٌل  اسم  ما:  الكسر.  على   ينبم جر  حرف  الباء:    : بِما 

السكون ال محّل له من اإلعراب.
اَجلماعة:  وواو  اَجلماعة.  بواو  التّصاله  الضم  على   ينبم ماٍض  فعل    : صبروا 
واأللف:  فاعل.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير 

فارقة. واملصدر املؤول من ما والفعل يف محّل جر بالباء.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    : جنةً 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    : و 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٨٤

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم جنًة  على  معُطوف  اسم    : حِريراً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
قبلها. ما  على  معُطوفة    :  مزاهجو مجلة 

١٣ رائِِك  يََرْوَن فِيها َشْمساً َو َزْمَهرِيراً 
َ
َ اْل َ ُمتَِّكئَِي فِيها 

حال منصوبة، وعالمة نصبها الياء؛ ألنه مجع املذكر السامل.   :  نيئتَّكم
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : فيها 

قبلهما. مبا  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بفي.  جر 
بــعَلى،  مجرور  اسم  األرائك:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    :  كرائ اْألَ عَلى 
واَملجرور  واجلار  تكسري.  مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره  وعالمة 

مبتَّكئني. اُملسَتتر  الَضمير  من  حال  مبحذوف  مَتعلّقاِن 
السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  نوري
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : فيها 



٨٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

. نوري بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بفي.  جر 
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : شمساً 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

السكون. على   ينبم نفي  حرف    : ال  
اسم معُطوف على شمسا منصوب، وعالمة نصبه الَفْتحة الظاهرة؛ ألنه    : َزمهِريرًا٤٤ 

. دْفرم اسم 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة ال يرون فيها :  حال، ال حمل هلا.

١٤ ً لُها َوُذّلِلَْت ُقُطوفُها تَْذِل َودانَِيًة َعلَيِْهْم ِظ
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :   و

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم متكئني  على  معُطوف  اسم    : دانيةً 
يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وهم:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    :  ِهمَليع

دانية. بقوله  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بِعلى.  جر  محّل 
ء - وزنه فعلليل. ٤٤  زمهريرا: اسم بمعىن شّدة الربد - قيل هو القمر بل لغة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٨٦

فاعل دانيًة مرُفوع، وعالمة رْفعه الَضمة الظاهرة؛ ألنه مجع تكسري، وهو    : ظالُلها 
. وها: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. ضافم

الفتح على   ينبم عطف  حرف    :  و
التأنيث. عالمة  والتاء:  الفتح.  على   ينبم للمجهول،   ينبم ماٍض  فعل   :  َلت

ِّ
ل ُذ

نائب فاعل دانية مرُفوع، وعالمة رْفعه الَضمة الظاهرة؛ ألنه مجع تكسري،    : ُقُطوُفها 
. وها: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. ضافوهو م

الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مطلق  مْفعوٌل    :  ٤٥يالَتْذل

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة وُذلّــَلت ُقُطوُفها :    معُطوفة على دانية.

ْكواٍب كنَْت قَوارِيَرا ١٥
َ
ٍة َوأ َوُيطاُف َعلَيِْهْم بِآنَِيٍة ِمْن فِضَّ

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و
واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم للمجهول   ينبم مضاِرع  فعل   :  طافي

اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة 
يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وهم:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    :  ِهمَليع

ّ للربايّع ذلّل، وزنه تفعيل. ال: مصدر قيا ٤٥  تذ



٨٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

. طافي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بِعلى.  جر  محّل 
الباء: حرف جر مبني على الكسر. آنية: اسم مجرور بالباء، وعالمة    :   ٤٦ةيبِآن
. واجلار واَملجرور مَتعلّقاِن بالفعل  دْفرة؛ ألنه اسم مرة الظاهرره الَكسج

يطاف يف محّل رْفع نائب الفاعل.
مجرور،  آنية  نَعت   :فّضة السكون.  على   ينبم زائد  جر  حرف   :نم   :  ة فضَّ  نم

الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة 
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و

الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،   ةيُطوف على آنعم اسم    : َأْكواٍب 
وامسه  التأنيث.  عالمة  والتاء:  الفتح.  على   ينبم ناقص،  ماٍض  فعل    :  كانَت

هي. َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير 
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  كانت خرب    : َقواِريرا 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    معُطوفة على ما قبلها.  ةيبِآن  ِهمَليع  طافيو مجلة 

:    نَعت أكواب. َقواِريرا     كانَت مجلة 

٤٦  آنية: مجع إناء، اسم للوخء وزنه فعال بكرس الفاء، واهلمزة فيه منقلبة عن ياء حكطّرفها بعد ألف ساكنة، وزن آنية فاعلة، واملّدة فيه 

أصلها همزة وألف ”أأنية“.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٨٨

١٦ ُروها َتْقِديراً  ٍة قَدَّ قَوارِيَرا ِمْن فِضَّ
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم قبله  َقواِريرا   من بدل    : َقواِريرا 

َقواِريرا  نَعت   :٤٧فّضة السكون.  على   ينبم زائد  جر  حرف   :نم   :  ة فضَّ  نم
منصوب، وعالمة نصبه الَفْتحة اُملَقدرة، منع من ظهورها اشتغال اَملحّل 

اجلر. حبرف  املناسبة  باحلركة 
وواو  اَجلماعة.  بواو  التّصاله  الضم  على   ينبم ماٍض  فعل  قدرو:    : َقدروها 
وها:  فاعل.  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

به. مْفعوٌل  نصب  محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مطلق  مْفعوٌل    : َتْقديراً 

 
اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 

حال. نصب،  حمل  يف      : َتْقديرًا   َقدروها  مجلة 

٤٧  أو نقول:  فضة اسم جمرور لفظا ومنصوب حمال بل أنه نعت لقواريرا.



٨٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

١٧ ً كَن ِمزاُجها َزْنَبِي ساً 
ْ
َويُْسَقْوَن فِيها َكأ

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم للمجهول   ينبم مضاِرع  فعل    :  ٤٨نَقوسي
َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت  رْفعه  وعالمة 

متَّصٌل مبني على السكون، يف محّل رْفع نائب فاعل.
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : فيها 

. نَقوسي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بفي.  جر 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    : َكْأساً 

فعل ماٍض ناقص، مبني على الفتح، ال محّل له من اإلعراب.     :  كان
وها:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم كان  اسم    : مزاجها 

َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل جر مضاف إليه. 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كان  خرب    :  ٤٩ِبيالَزنْج

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   معُطوفة على ما قبلها. فيها     نَقوسيو مجلة 

:   يف حمل نصب، نَعت كأسا.  ِبيالَزنْج مزاجها   كان مجلة 
٤٨  يسقون: فيه إعالل باحلذف أصله يسقاون، احكىق ساكنان فحذفت األلف وبيق ما قبل الواو مفتوحا داللة بل احلرف املحذوف، 

اء وفتح العني. وزنه يفعون بضّم ا
نيا - وزنه فعلليل. ٤٩  زجنبيال: اسم للنبات املعروف - وليس كزجنبيل ا



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٩٠

١٨ ً فِيها تَُسمَّ َسلَْسبِي َعيْناً 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم زجنبيال  من  بدل    : عيناً 

محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وها:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  يف:    : فيها 
حمذوف. عينا  بنعت  قان 

ِّ
متعل واَملجرور  واجلار  بفي.  جر 

واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم للمجهول   ينبم مضاِرع  فعل   : ُتسمى 
ألنه  ر؛  التَّعذُّ ظهورها  من  منع  األلف  على  اُملَقدرة  الَضمة  رْفعه  وعالمة 

. يه َتْقديره  جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  الفاعل  ونائب  اآلخر.  معتل  فعل 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    :  ٥٠ ِبياللْسس

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة ُتسمى سلْسِبيال   :    نَعت ثانية لعينا.

١٩ ْيَتُهْم َحِسبَْتُهْم لُْؤلُؤاً َمنُْثوراً 
َ
وَن إِذا َرأ ُ َوَيُطوُف َعلَيِْهْم وِْلاٌن ُمَلَّ

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
ي هو يف ذلية السالسة، قيل زيدت فيه اكاء مبالغة فوزنه فعلبيل، أو  ٥٠  سلسبيال: إّما اسم علم ملاء يف اجلّنة، أو صفة مشّبهة للماء ا

بدون زيادته فوزنه فعلليل.



٩١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ف يُطو
اآلخر. صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة 

يف   ينبم متَّصٌل  َضمير  وهم:  السكون.  على   ينبم جر  حرف  على:    :  ِهمَليع
. طوفي بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بِعلى.  جر  محّل 

تكسري. مجع  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم فاعل    :  ِولْدان
نَعت ِولْدان مرُفوع، وعالمة رْفعه الواو؛ ألنه مجع املذكر السامل.    :  ونَخلَّدم

السكون. على   ينبم حرف  جازمة،  غري  شرطية  ظرفية    : إِذا 
 ينبم متَّصٌل  َضمير   :وت  ،بت التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :  مَتهي رَأ
على السكون يف محّل رْفع فاعله. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل 

للجمع. وامليم:  به.  مْفعوٌل  نصب 
 ينبم متَّصٌل  َضمير   :وت  ،بت التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :  مَتهبسح
على السكون يف محّل رْفع فاعله. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني، يف محّل 

وامليم: للجمع. نصب مْفعوٌل به أول. 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    : ُلؤُلؤاً 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم لؤلؤا  نَعت    : منُثوراً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:     معُطوفة على ما قبلها.   ِولْدان  ِهمَليع  ُطوفيو مجلة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٩٢

:     يف محّل جر باإلضافة.      مَتهَأير مجلة 
:     جواب الشرط ال محّل هلا.     مَتهبسح مجلة 

٢٠ يَْت نَعِيماً َوُملْكً َكبِياً 
َ
يَْت َثمَّ َرأ

َ
ذا َرأ

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
السكون. على   ينبم حرف  جازمة،  غري  شرطية  ظرفية    : إِذا 

 ينبم متَّصٌل  َضمير   :وت  ،بت التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :  تي رَأ
على السكون يف محّل رْفع فاعله. 

الفتح.    على   ينبم حرف  مكان٥١،  ظرف    :  َثم
 ينبم متَّصٌل  َضمير   :وت  ،بت التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :  تي رَأ

على السكون يف محّل رْفع فاعله.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : نَعيماً 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم نَعيمًا  على  معُطوف  اسم    : ملْكاً 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ملْكًا  نَعت    : َكِبرياً 

٥١  أو هو اسم إشارة للماكن اكعيد.



٩٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    يف محّل جر باإلضافة.   تَأير وإِذا  مجلة 

:   جواب الشرط، ال محّل هلا.   تَأير  َثم مجلة 

َوَسقاُهْم  ٍة  فِضَّ ِمْن  ساوَِر 
َ
أ وَُحلُّوا  ٌق  ْستَْبَ ُخْضٌ  ُسنُدٍس  ثِياُب  َعِلَُهْم 

٢١ َربُُّهْم َشاباً َطُهوراً 
ظرف مكان مَتعلّق خبرب مقدم محذوف منصوب، وعالمة نصبه الَفْتحة    :  ٥٢مهيعال
 ضافحّل جر ميف م ينبٌل مر متَّصيواهلاء: َضم . ضافة، وهو مرالظاه

للجمع. وامليم:  إليه. 
. ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم مؤخر  مبَتدأ    :  يابث

الظاهرة. الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   : سندٍس 
الظاهرة.  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم ثياب  نَعت    :  ْضرخ

الفتح. على   ينبم  عطف حرف    :  و
الظاهرة. الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم ثياب  على  معُطوف    : اسَتبرٌق 

حالية، حرف مبني على الفتح، ال محّل له من اإلعراب.   :  و

هم: إّما اسم فاعل من عال، أو هو ظرف بل وزن اسم الفاعل كداخل ال ء وخارجه. ٥٢  خ



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٩٤

فعل ماٍض مبني للمجهول، مبني على الضم التّصاله بواو اَجلماعة. وواو    : حلُّوا٥٣ 
فاعل.  نائب  رْفع  محّل  يف  السكون،  على   ينبم متَّصٌل  َضمير  اَجلماعة: 

فارقة.  واأللف: 
. دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    :  َأساِور

 َأساِور نَعت   :٥٤فّضة السكون.  على   ينبم زائد  جر  حرف   :نم   :  ة فضَّ  نم
اشتغال  ظهورها  من  منع  اُملَقدرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم

اجلر. حبرف  املناسبة  باحلركة  اَملحّل 
الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و

ظهورها  من  منع  األلف،  على  اُملَقدر  الفتح  على   ينبم ماٍض  فعل    :  ٥٥ مقاهس
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير   :موه اإلعراب.  من  له  محّل  ال  ر،  التَّعذُّ

أول. به  مْفعوٌل  نصب 
َضمير  هم:   . ضافم وهو  الظاهرة،  الَضمة  رْفعه  عالمة   ،ُفوعرم فاعل    :  مهبر

متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم ثان  به  مْفعوٌل    : شراباً 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم شرابا  نَعت    : َطهوراً 

اء فسّكنْت ونقلت  ٥٣ حلّوا ، فيه إعالل بالتسكني وإعالل باحلذف. أصله ُحلّـيُوا - بياء مضمومة قبل الواو استثقلت الضّمة بل ا

اء الجتماعها ساكنة مع واو اجلماعة - إعالل باحلذف-، وزنه ُفّعوا بضّم  الضّمة إىل الالم قبلها - إعالل بالتسكني - ثّم حذفت ا
الفاء والعني املشّددة.

٥٤  أو نقول: فضة اسم جمرور لفظا ومنصوب حمال بل أنه نعت ألساور.

اء بعد فتح فُقلبْت ألفا. ٥٥  سقاهم، فيه إعالل بالقلب. أصله َسَقيَهم - حتّركت ا



٩٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:   مستأنفة، ال محّل هلا من اإلعراب.   ْضرخ سندٍس   يابث  مهيعال مجلة 

:   يف حمل نصب، حال.    َأساِور وحلُّوا  مجلة 
:   معُطوفة على مجلة حلُّوا، يف حمل نصب.    مهبر  مقاهسو مجلة 

٢٢ إِنَّ هذا كَن لَُكْم َجزاًء َوكَن َسْعُيُكْم َمْشُكوراً 
. ينبم بالفعل  مشبه  حرف    :   إِن

محّل  يف  السكون  على   ينبم إشارة  اسم  وذا:   . ينبم تنبيه  حرف  ها:    : هذا  
. نصب اسم إن

جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وامسه  الفتح.  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    :  ن كا
. وه َتْقديره 

محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير   :ُكم الفتح.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    :  لَُكم
اآلتي. باخلرب  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  جر بالالم. 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كان  خرب    :  زاءج

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الفتح. على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    :   كان



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٩٦

. ُكم: َضمير  ضافة، وهو مرة الظاهْفعه الَضمة رالمع ،ُفوعراسم كان م   :   ُكميعس
متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه.

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كان  خرب    : مشُكوراً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة إِن هذا كان      :    مقول قول محذوف.

. يف حمل رفع خرب إن    :     زاءج  لَُكم  كان مجلة 
مشُكورا  :    معُطوفة على مجلة كان لَُكم جزاء، يف حمل رفع.  ُكميعس  كانو مجلة 

٢٣ ً ْلا َعلَيَْك الُْقْرآَن َتْنِي إِنَّا َنُْن نَزَّ
يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   : َّا  إِن

. حّل نصب اسم إنم
الضم. على   ينبم فصل،  َضمير    :  ننَح

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : نَزلْنا 
على السكون يف محّل رْفع فاعله. 

على: حرف جر مبني على السكون. والكاف: َضمير متَّصٌل مبني يف    :  كَليع



٩٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

نَزلْنا. بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بِعلى.  جر  محّل 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  آنالُْقر

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مطلق  مْفعوٌل    :  يال َتنِز

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استئنافية، ال محّل هلا. نَزلْنا   ننَح َّا  إِن مجلة 

:    يف حمل رفع خرب إنّا.    كَليع نَزلْنا  مجلة 

٢٤ ْو َكُفوراً 
َ
فَاْصِبْ ِلُْكِم َرّبَِك َو تُِطْع ِمنُْهْم آثِماً أ

على   ينبم أمر  فعل   :ِبراص الفتح.  على   ينبم حرف  الفصيحة،  الفاء:    :  ِبرَفاص
أنت. َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  السكون، 

بالالم،  مجرور  اسم  حْكِم:  الفتح٥٦.  على   ينبم جر  حرف  الالم:    : لحْكمِ 
مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . ضافم هو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة 

. ِبرفاص بالفعل 
 . ضافم هو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم   :  كبر

والكاف: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر بالكاف. 
٥٦  تكرَس التصاهلا باالسم الظاهر.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ٩٨

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
السكون.  حرف هني وجزم مبني على    : ال 

َضمير  وفاعله  السكون،  على   ينبم الناهية،  بال  جمزوم  مضاِرع  فعل    :  عُتط
. أنت َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم

من: حرف جر مبني على السكون. وهم: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل    :  مهنم
. عُتط ال  بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار   . نبــم جر 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : آثماً 

السكون. على   ينبم عطف  حرف    :  َأو
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم آثما  على  معُطوف  اسم    : َكُفوراً 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    جواب شرط مَقدر، ال محّل هلا.   كبر لحْكِم   ِبرَفاص مجلة 

:    معُطوفة على مجلة َفاصِبر، ال حمل هلا.     عُتط وال  مجلة 

٢٥ ً ِصي
َ
َواذُْكرِ اْسَم َرّبَِك بُْكَرةً َوأ

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و



٩٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  السكون،  على   ينبم أمر  فعل    : اْذُكرِ 
أنت.

. ضافم وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  ماس
وهو  الظاهرة،  الَكسرة  جره  وعالمة  مجرور،  إليه   ضافم  :رب   :  كبر

. والكاف: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل جر مضاف إليه. ضافم
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم زمان  ظرف    :  ةْكرب

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  بكرة على  معُطوف    :  يالَأص

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
مجلة واْذُكِر اسم ربك   :    معُطوفة على ما قبلها، ال حمل هلا.

٢٦ ً ً َطوِي َوِمَن اللَّيِْل فَاْسُجْد َلُ َوَسّبِْحُه َلْ
الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و

:  من: حرف جر مبني على السكون. والليل: اسم مجرور مبِن، وعالمة  اللَّيلِ   نم
. داسج بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  الظاهرة.  الَكسرة  جره 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٠٠

على   ينبم أمر  فعل   :دجاس الفتح.  على   ينبم حرف  زائدة،  الفاء:    :  دجَفاس
أنت. َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  السكون، 

الالم: حرف جر مبني على الفتح. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل    :  لَه
. داسج بالفعل  مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  بالالم.  جر 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
َتْقديره  وجوبا  فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  السكون،  على   ينبم أمر  فعل    :  هحبس

أنت. واهلاء: َضمير متَّصٌل مبني يف محّل نصب مْفعوٌل به. 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم زمان  ظرف    :  اللَي

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  ليال نَعت    :  َطِويال

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    معُطوفة على ما قبلها، ال حمل هلا.    لَه  دجَفاس مجلة 
:    معُطوفة على ما قبلها، ال حمل هلا.    هحبسو مجلة 

٢٧ ً ءِ ُيِبُّوَن الْعاِجلََة َوَيَذُروَن َوراَءُهْم يَوْماً ثَقِي إِنَّ هُؤ
يف   ،ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   :   إِن



١٠١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

. حّل نصب اسم إنم
محّل  يف  الكسر  على   ينبم إشارة  اسم   :أوالء تنبيه.  حرف  ها:    :   ء هؤال

. إن اسم  نصب، 
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونبحي
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : الْعاِجَلةَ 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ونَذري
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مكان  ظرف    :  مهراءو

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : يوماً 
الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم يوما  نَعت    :  يالَثق

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    تعليل، ال محّل له.    ونبحي  الءهؤ  إِن مجلة 

. يف حمل رفع خرب إن      :     ونبحي مجلة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٠٢

:     معُطوفة على مجلة يحبون، يف حمل رفع.     ونَذريو مجلة 

٢٨ ً ْمثالَُهْم َتبِْدي
َ
ذا ِشئْنا بََدلا أ ْسَُهْم 

َ
َنُْن َخلَْقناُهْم َوَشَدْدنا أ

مبَتدأ.  رْفع  محّل  يف  الضم،  على   ينبم منَفصل  َضمير    :  ننَح
 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    :  مَلْقناهخ
محّل  يف   ينبم متَّصٌل  َضمير   :موه فاعله.  رْفع  محّل  يف  السكون  على 

به. مْفعوٌل  نصب 
الفتح. على   ينبم عطف  حرف   :  و

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : شددنا 
على السكون يف محّل رْفع فاعله.

مضاف.  وهو  الظاهرة،  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  ٥٧مهرَأس
واهلاء: ضمري متصل مبين يف محّل جر مضاف إليه. وامليم: للجمع.

الفتح.  على   ينبم عطف  حرف    :  و
السكون. على  مبين  حرف  جازمة،  شرطية غري  ظرفية    : إِذا 

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : شْئنا 
على السكون يف محّل رْفع فاعله. 

٥٧  أرسهم: اسم بمعىن املفاصل واألعضاء، و القاموس املحيط: األرس الشّدة والغضب وشّدة اخللق وشددنا أرسهم أي مفاصلهم. و 

املختار: أرسه اهللا أي خلقه ، وشددنا أرسهم أي خلقهم، وزنه َفْعل بالفتح.



١٠٣َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

 ينبم متَّصٌل  َضمير  ونا:  بنا،  التّصاله  السكون؛  على   ينبم ماٍض  فعل    : بدلنا 
على السكون يف محّل رْفع فاعله.

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  مثالَهَأم
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم مطلق  مْفعوٌل    :  يالدَتب

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    مستأنفة ال محّل هلا.   مَلْقناهخ  ننَح مجلة 

:    يف محّل رْفع خرب اُملبَتدأ.     مَلْقناهخ مجلة 
. ماهَلْقنُطوفة على مجلة خعم    :   مهرَأس وشددنا  مجلة 

:    يف محّل جر باإلضافة. شْئنا     وإِذا  مجلة 
:   جواب الشرط ال محّل هلا.    مثالَهَأم بدلنا  مجلة 

٢٩ ً ِ َرّبِهِ َسبِي ََذ إ إِنَّ هِذهِ تَْذكَِرةٌ َفَمْن شاَء اتَّ
الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف   :إن   :   إِن

محّل  يف  السكون،  على  مبين  إشارة  اسم  ذه:  تنبيه.  حرف  ها:    :  ههذ
. إن اسم  نصب 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٠٤

خرب إن مرفوع، وعالمة رْفعه الضمة الظاهرة؛ ألنه اسم مفرد.   :  ةرَتْذك
شرط  اسم   :نم الفتح.  على  مبين  استئناف  حرف  الفصيحة:  الفاء    :  نفم

مبين على السكون، يف محّل رْفع مبَتدأ.
تقديره  جوازا  فيه   رَتتسم ضمري  وفاعله  الفتح.  على  مبين  ماٍض  فعل    :  ء شا

هو.
تقديره  جوازا  فيه   رَتتسم ضمري  وفاعله  الفتح.  على  مبين  ماٍض  فعل    : تََّخَذ  ا

هو.
وعالمة  بـإىل  مجرور  اسم   :رب السكون.  على   ينبم جر  حرف  إلَى:    :  هبر إِىل 
َضمير  واهلاء:   . ضافم وهو   ،دْفرم اسم  ألنه  الظاهرة؛  الَكسرة  جره 
مَتعلّقاِن  واَملجرور  واجلار  إليه.   ضافم جر  محّل  يف   ،ينبم متَّصٌل 

حال. مبحذوف 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    :  ِبيالس

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    استْئنافية ال محّل هلا.    ةرَتْذك  ههذ  إِن مجلة 

:    جواب شرط مقدر، ال محّل هلا. اتََّخَذ    شاء  نَفم مجلة 
. يف حمل رفع، خرب املبتدأ من    : اتََّخَذ     شاء مجلة 

:    جواب الشرط ال محّل هلا.  ِبيالس  هبر إِىل  اتََّخَذ  مجلة 



١٠٥َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

َ كَن َعلِيماً َحِكيماً ٣٠ َّ ُ إِنَّ ا َّ ْن يَشاَء ا
َ
َّ أ ِ َوما تَشاُؤَن إ

الفتح. على   ينبم استئناف  حرف    :  و
السكون. على  مبين  نفي  حرف    : ما 

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  نَتشاؤ
على   ينبم متَّصٌل  َضمير  والواو:  اخلمسة.  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت 

السكون، يف محّل رْفع فاعل.
السكون. على   ينبم حصر  حرف    : إِالَّ 

السكون. على   ينبم واستقبال،  ونصب   مصدري حرف    :   َأن
فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،بـَأن  وبصنم مضاِرع  فعل   :  شاءي

اآلخر. صحيح 
املؤول  واملصدر  الظاهرة.  الَضمة  رْفعه  وعالمة   ،ُفوعرم فاعل    :  ُ ا
إال  أي  محذوف  لظرف  باإلضافة  جر  محّل  يف  لفعل  وا أن  من 

.٥٨ا مشيئة  وقت 
الفتح.  على   ينبم بالفعل  مشبه  حرف    :  إِن

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  إن اسم    :  َ ا
جوازا  فيه   رَتتسم َضمير  وامسه  الفتح.  على   ينبم ناقص  ماٍض  فعل    :  ن كا

٥٨  جيوز أن يكون املصدر املؤول يف موضع نصب بل االستثناء. 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٠٦

هو. َتْقديره 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم كان  خرب    : عليماً 

الظاهرة.  الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  لـَكان ثان  خرب    : حكيماً   
اجلمل: إعراب 

:    استْئنافية، ال محّل هلا.   ُ ا شاءي إِالَّ َأن نما َتشاؤمجلة و
:    تعليلية، ال محّل هلا. عليمًا     كان  اللَّه  إِن مجلة 

 . ْفع خرب إنحّل ريف م    : حكيمًا    عليمًا   كان مجلة 

٣١ ِلماً 
َ
َعدَّ لَُهْم َعذاباً أ

َ
الِِمَي أ يُْدِخُل َمْن يَشاُء ِف رَْحَتِهِ َوالظَّ

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    : يدخُل 
فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة 

هو. َتْقديره  جوازا 
اسم موصول مبين على السكون، يف محّل نصب مْفعوٌل به.   :  نم

رْفعه  وعالمة  واَجلواِزِم،  النواصِب  عن  لتجرده   ُفوعرم مضاِرع  فعل    :  ء يشا
فيه   رَتتسم َضمير  وفاعله  اآلخر.  صحيح  فعل  ألنه  الظاهرة؛  الَضمة 

هو. َتْقديره  جوازا 
وعالمة  بفي،  جمرور  اسم  رمحة:  السكون.  على  مبين  جر  حرف  يف:    :  هتمحر في 



١٠٧َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف. واهلاء: ضمري متصل مبين يف حمل 
جر  مضاف إليه. واجلار وارور مَتعلّقاِن بالفعل يدخُل. 

الفتح. على   ينبم عطف  حرف    :  و
الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم  ب

ِّ
يعذ َتْقديره  محذوف  لفعل  به  مْفعوٌل    :  نيمال الظَّ

الظاهرة.
جوازا  فيه   رَتتسم ضمري  وفاعله  الفتح.  على  مبين  ماٍض  فعل    :  دع َأ

هو. تقديره 
محّل  يف  مبين  متصل  ضمري  واهلاء:  الفتح.  على  مبين  جر  حرف  الالم:    :  ملَه

. دَأع بالفعل  مَتعلّقاِن  وارور  واجلار  للجمع.  وامليم:  بالالم.  جر 
الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم به  مْفعوٌل    : عذاباً 

الظاهرة. الَفْتحة  نصبه  وعالمة   ،وبصنم عذابا  نَعت    : ليماً  َأ
 

اجلمل: اجلملإعراب  إعراب 
:    يف حمل نصب، حال.    شاءي  نم يدخُل  مجلة 

:    صلة املوصول، ال حمل هلا.    شاءي  نم مجلة 
. شاءي نُطوفة على مجلة معم    :   ملَه  دَأع  نيمال والظَّ مجلة 

:    مفسرة ملا قبلها.     ملَه  دَأع مجلة 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١٠٨

قائمة المصادر والمراجع

.٢٤٦ ابن جين، أبو عثمان، اخلصائص، القاهرة، املكتبة التوفيقية، الد األول، ص 
جدة،  الصابوني،  علي  حممد  وحتقيق  اختصار  العظيم،  القرآن  تفسري  الفداء،  أبو  كثري،  ابن   

جدة. مكتبة 
١٩٩٣م. أمحد الصاوي املالكي، حاشية الصاوي على اجلاللني، بريوت، دار الفكر، 

مكتبة  القاهرة،  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  الدين،  جالل  الرمحن  عبد  الفضل  أبو  السيوطي، 
مصر.

املكتبة  الفاضلي،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  الشريعة،  أصول  يف  املوافقات  الشاطيب، 
٢٠٠٣م. ١٤٢٣هـ/  العصرية، بريوت، 

يعقوب،  إميل  الدكتور  مراجعة  اإلعراب،  يف  املفصل  املعجم  اخلطيب،  يوسف  طاهر 
دت. احلرمني،  إندونيسيا، 

الفكر،  دار  بريوت،  القرآن،  إعراب  يف  التبيان  احلسني،  ابن   ا عبد  البقاء  أبو  العكربي، 
١٩٩٧م.

القرطيب، أبو عبد ا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، بريوت، دار الفكر، 
١٩٩٣م.

القريواني، أبو حممد مكي بي أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، بريوت، اليمامة، ٢٠٠٠م.
١٩٩٤م. حممد السيد طنطاوي، تفسري الوسيط، القاهرة، دار املعارف، 



١٠٩َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

ملحق 

الترجمة اإلندونيسية لسورة الفاتحة

TERJEMAH SURAT AL FATIHAH

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pe-
nyayang.

2.  Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3.  Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4.  Yang menguasai di hari Pembalasan.
5.  Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah 

Kami meminta pertolongan.
6.  Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7.  (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada me-

reka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 
me reka yang sesat.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١١٠

الترجمة اإلندونيسية لسورة السجدة

TERJEMAH SURAT AS SAJDAH

1.  Alif laam miim
2.  Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, 

(adalah) dari Tuhan semesta alam.
3.  Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: “Dia Muhammad 

mengada-adakannya.” sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran 
dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang 
belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan 
sebelum kamu; Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

4.  Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam 
di atas ‘Arsy. tidak ada bagi kamu selain dari padanya seorang 
pe nolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka 
apakah kamu tidak memperhatikan?

5.  Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 
naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu 
tahun menurut perhitunganmu

6.  yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

7.  yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya 
dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

8.  kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang 
hina.

9.  kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya 
roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

10.  dan mereka berkata: “Apakah bila kami telah lenyap (hancur) 
dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang 



١١١َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن

baru ?” bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
11.  Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut 

nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada 
Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.”

12.  Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang 
yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, 
(mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, kami telah melihat dan 
mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke dunia), Kami akan 
mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang yakin.”

13.  dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada 
tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan dari 
padaKu: “Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu 
dengan jin dan manusia bersama-sama.”

14.  Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan 
akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya Kami telah 
melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, 
disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

15. Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat ayat 
Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat 
itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, 
dan lagi pula mereka tidaklah sombong.

16.  lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu 
berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta 
mereka menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan.

17.  tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang 
indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang 
mereka kerjakan.

18.  Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 
fasik? mereka tidak sama.

19.  Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 
Maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala 
terhadap apa yang mereka kerjakan.

20.  Dan Adapun orang-orang yang Fasik (kafir) Maka tempat mereka 
adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, 



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١١٢

mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: 
“Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.”

21.  Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian 
azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di 
akhirat), Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).

22.  Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah di pe-
ringatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling 
daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan 
kepada orang-orang yang berdosa.

23.  Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab 
(Taurat), Maka janganlah kamu (Muhammad) ragu menerima (Al-
Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi 
Bani Israil.

24.  Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan 
adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

25.  Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan keputusan di 
antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya.

26.  Dan Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak 
umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan 
mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah). Maka Apakah mereka tidak mendengarkan?

27.  Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami 
menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu 
Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya 
Makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah 
mereka tidak memperhatikan?

28.  Dan mereka bertanya: “Bilakah kemenangan itu (datang) jika 
kamu memang orang-orang yang benar?”

29.  Katakanlah: “Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-
orang kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.”

30.  Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, 
Sesungguhnya mereka (juga) menunggu.



QQS

الترجمة اإلندونيسية لسورة اإلنسان

TERJEMAH SURAT AL INSAAN

1.  Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang 
dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

2.  Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani 
yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah 
dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

3.  Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada 
yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

4.  Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, 
belenggu dan neraka yang menyala-nyala.

5.  Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari 
gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,

6.  (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba 
Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-
baiknya.

7.  mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya 
merata di mana-mana.

8.  dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

9.  Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 
mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan 
dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

10.  Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari 
yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.

11.  Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan 
memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan 
hati.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١١٤

12.  dan Dia memberi Balasan kepada mereka karena kesabaran mereka 
(dengan) surga dan (pakaian) sutera.

13.  di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak 
merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin 
yang bersangatan.

14.  dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan 
buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

15.  dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-
piala yang bening laksana kaca,

16. (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur 
mereka dengan sebaik-baiknya.

17.  di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang 
campurannya adalah jahe.

18.  (yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan 
salsabil.

19.  dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap 
muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, 
mutiara yang bertaburan.

20.  dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan me-
lihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

21.  mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal 
dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan 
Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

22.  Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah 
disyukuri (diberi balasan).

23.  Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai 
Muhammad) dengan berangsur-angsur.

24.  Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan 
Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan 
orang yang kafir di antara mereka.

25.  dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
26.  dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan 

bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam 
hari.

27.  Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia 
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dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari 
yang berat (hari akhirat).

28.  Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian 
tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-
sungguh me ngganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa 
dengan mereka.

29.  Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka 
barang siapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia 
mengambil jalan kepada Tuhannya.

30.  dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dike-
hen daki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.

31.  dan memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-
Nya (surga). dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab 
yang pedih.



َصَفــاُء اللَِّســاِن يِفْ إِْعــَراِب الُقْرآِن ١١٦

-     ولد يف مدينة جومبانج بإندونيسيا (١٩٧٩م)
-    حصل على :

١٩٩١م، اإلسالمية (جومبانج)  االبتدائية  شهادة   
١٩٩٤م، اإلسالمية (جومبانج)  اإلعدادية  شهادة   

١٩٩٧م،  شهادة الثانوية اإلسالمية (مجرب)   
مبصر–  األزهر  جامعة  الدين–  أصول  بكلية  القرآن  وعلوم  التفسري  يف  والليسانس   

٢٠٠٢م، 
ودرجة التخصص (املاجستري) يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا – معهد اخلرطوم   

٢٠٠٤م،  بالسودان–  العربية  للغة  الدويل 
بالسودان-  النيلني  جامعة   – التدريس  وطرق  املنهج  يف  (الدكتوراه)  العاملية  والدرجة 

٢٠٠٧م.
يوكياكرتا  - بسليمان  القرآن  لتحفيظ  اإلسالمي  فانداناران  سونن  مبعهد  القرآن  تعلم 

.١٩٩٧-١٩٩٨
تفسري  - قسم   - الوطنية  القرآن  تالوة  ملسابقة  الشرقية  جاوى  بعثة  على  مشرفا  عمل 

العربية. باللغة  القرآن 
العربية  - اللغة  تدريس  وطرائق  احلديثة  واللسانيات  العربية  للغة  مدرسا  اآلن  يعمل 

المؤلف في سطور
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احلكومية  - اإلسالمية  أمبيل  سونن  جامعة  العليا-  الدراسات  وكلية  الرتبية  بكلية 
 .(Surabaya) بسورابايا

اإلسالمية  - إبراهيم  مالك  موالنا  جبامعة  العليا  الدراسات  كلية  يف  زائرا  مدرسا  ويعمل 
.(Malang) ماالنج احلكومية 

الدراسات  - بكلية  االجتماعي  اللغة  وعلم  واملعاجم  الداللة  لعلم  مدرسا  أيضا  يعمل 
.(Pasuruan) العليا – جامعة دار الدعوة واللغة بباجنيل باسوروان

احلكومية  - اإلسالمية  اجلامعة  العليا –  الدراسات  بكلية  القرآن  لعلوم  مدرسا  أيضا  يعمل 
.(Tulungagung) تولونج أجونج

العلوم  - دار  مبعهد  القرآنية  والدراسة  للتحفيظ  القرآن  هداية  لداخلية  مديرا  أيضا  يعمل 
الشرقية. جاوى   (Jombang) جومبانج فتريوجنان  اإلسالمي، 


