
 ~1 ~ 
 

ي34اآلية) َِ َُ َيْ يُرُ   ُْ َْ يً َاَتيَرق اْلي  َ َُ َنْيَ يُم ُميمَّ َيْجَ ُُيُم ُرَفً يَاًا ً ُميمَّ ُيَؤلِّي ََ ِليِم ( )َأَلْم َتَر َأنَّ َّللاََّ ُيْزِجي   ْن ِ ََ
ينْ  ََ َيْصِرُاُم َعْن  ْن َيَشًُء َْ ََ ْن َنَرٍُ َاُيِصيُب ِاِم  َِ ْن ِجَاًٍل ِايَهً  َِ ًِء  ََ ََّ َن ال َِ ُل  ُيَ زِّ يَ ً َنْرِِيِم  َْ ََ َيَشيًُء َيَفيًُُ 

 َيْذَهُب ِاًْْلَْاَصًِر(. 

ووِمو و ، بعضه فوق بعض. ْ)ُرفًًَ (: يسوق )ُيْزِج ( :  َُ بوزن ُفَعاٍل َوُفَعاَلٍة ِبَمْعَنى مفعوول ي  َمْرُُ ُْ َْ (: اْلي
َجَبٍل َوِجَباٍلو َوَمْعَنى  يُ  َُ ُمووٍّ ِلَلوى ُسوْفٍل، اْلَمَطُر، َواْلِخََلُل: اْلُفُتوُق، َجْمُع َخَمٍل  ُُ ماِء(: ُيْسِقُط ِموْن  َنزُِّل ِمَن السَّ

َماِء ِلَلى اْْلَْرِضو   َيْ  ُيَنزُِّل ِمْن َجوِّ السَّ
ْمٍمو ُِ ْمٍم، َوَطْوُد  ُِ ْطََلُق اْلِجَباِل ِفي َتْشِبيِه اْلَكْثَرِة َمْعُروٌفو ُيَقاُل: ُفََلٌن َجَبُل   َواِ 

وُروٌ.و َوَقْوُلُه:  َفُيِصيُب ِبِه مَ  ُْ َمى ُحُمووٌل َم َُ َصاَبَة ِلَذا ُيْطِمَقْت َدلَّْت  ْن َيشاُء( َجَعَل ُنُزوَل اْلَبْرِد ِلَصاَبًة؛ ِْلَنَّ اْْلِ
ُروَ ووووووووووووووووُةو ُْ َيِت اْلُمِصوووووووووووووووويَبُة اْلَحاِدثَووووووووووووووووُة اْلَم ْرَع َوالثََّمووووووووووووووووَرَة، َوِمووووووووووووووووْن َذِلووووووووووووووووَك ُسوووووووووووووووومِّ  ِْلَنَّووووووووووووووووُه ُيْفِسووووووووووووووووُد الووووووووووووووووزَّ

َنا: َضْوُء اْلَبْرقِ  ْفَعُةو ويسمى  ذا اْلسموب بالتبميغ  َوالسَّ َناُء اْلَمْمُدوُد َفُهَو الرِّ  و ين »وَوَضْوُء النَّاِرو َوَيمَّا السَّ
يذُر المتكمم حاال لو وقف ُند ا ْلجزيت فَل يقف ُند ا حتوى يزدود فوي معنوى َُلموه موا يُوون يبموغ فوي 

 ، فمو لم يذُر يُاد، لتم المعنىو«معنى قصد.

مضووارع مجووزوم بحووذف حوورف العمووة والفاُوول مسووتتر « تَوورَ »الهمووزة لَلسووتفهام ولووم جازمووة « َيَلوومْ »: اإلعييراب
مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ُمى اليواء لمثقول « ُيْزِجي»ين واسمها وقد سدت مسد مفعولي تر « َينَّ ّللاََّ »

مضوارع مرفووع فاُموه مسوتتر « ُيَؤلِّوفُ »ُاطفوة « ثُومَّ »مفعول به « َسحاباً »والفاُل مستتر والجممة خبر ين 
« َيْجَعُمووُه ُرُاموواً »ُاطفووة « ثُوومَّ »ظوورف مُووان متعمووف بيؤلووف والهوواء مضوواف لليووه « َبْيَنووهُ »والجممووة معطوفووة 

اموووا مفعولوووه الثووواني والجمموووة معطوفوووة  الفووواء ُاطفوووة « َفتَوووَر  »مضوووارع ومفعولوووه اْلول وفاُموووه مسوووتتر وُر
مفعووول بوووه و ووو المطووور « اْلووَوْدقَ »متعووذر وفاُمووه مسوووتترو ومضووارع مرفوووع بالضووومة المقوودرة ُمووى اْللوووف ل

معطووف ُموى يخورج وا ُرابوه مثموه « َوُدَنوزِّلُ »متعمقوان بيخورج « ِموْن ِخَلِلوهِ »مضارع فاُمه مستتر « َيْخُرجُ »
ووماءِ » مجوورور لفظووا منصوووب محووَل مفعووول بووه « ِجبووالٍ »حوورف جوور زا وود « ِموونْ »متعمقووان بينووزل « ِمووَن السَّ
مجورور لفظوا مرفووع محوَل مبتودي موؤخر « َبوَردٍ »حرف جر زا د « ِمنْ »ن بخبر مقدم محذوف متعمقا« ِفيها»

اسوم « ِمونْ »متعمقان بيصيب « ِبهِ »الفاء است نافية ومضارع فاُمه مستتر « َفُيِصيبُ »والجممة صفة لجبال 
وْن َمونْ »معطوف ُموى فيصويب « َوَيْصِرُفهُ »مضارع وفاُمه والجممة صمة « َيشاءُ »موصول مفعول به  َُ »
اسوم ليُواد « َسونا»مضوارع نواق  « َيُوادُ »مضوارع فاُموه مسوتتر والجمموة صومة « َيشاءُ »متعمقان بيصرف 

مضوواف لليووه والهووواء مضوواف لليوووه « َبْرِقوووهِ »مرفوووع بالضوومة المقووودرة ُمووى اْللووف لمتعوووذر والجممووة مسووت نفة 
 فعل والجممة خبر يُادومتعمقان بال« ِباْْلَْبصارِ »ارع مرفوع فاُمه مستتر مض« َيْذَ بُ »
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ِْل  اْْلَْاصًِر(.33اآلية) ال َّهًَر ِإنَّ ِا  ذِلَك َلِ ْنَرة  ِْلُ  (: )ُيَقُُِّب َّللاَُّ الَُّْيَل َْ

َ ا، َفَتْقِميووُب المَّْيووِل َوالنََّهوواِر: َتْيِييووُر اْْلُُفووِف ِمووْن َحاَلووِة المَّْيوو ووَياِء ِل ِلَلووالتَّْقِميووُب: َتْيِييووُر َ ْيَ ووٍة ِلَلووى ِضوودِّ ى َحاَلووِة الضِّ
ِدو ِر َوالتََّجدُّ بََّر ِبالفعل اْلُمَضاِرِع  يقمب( ِلمتََّكرُّ َُ  وبالعُس، و

« َوالنَّهوووارَ »مضوووارع ولفووول الجَللوووة فاُموووه والميووول مفعولوووه والجمموووة مسوووت نفة « ُيَقمِّوووُب ّللاَُّ المَّْيووولَ »اإلعيييراب: 
مقوووان بوووالخبر المحوووذوف والوووَلم لمبعووود والكووواف اسوووم لشوووارة فوووي محووول جووور ومتع« ِفوووي ذِلوووكَ « »ِلنَّ »معطوفوووة 
برة اسم لن « َلِعْبَرةً »لمخطاب  يولي مجرور بالياء ْلنه ممحف بجموع الموذُر « ِْلُوِلي»الَلم الم المزحمقة ُو

 مضاف لليهو« اْْلَْبصارِ »السالم متعمقان بمحذوف صفة لعبرة 

ْن ًٍَء اَ 34اآلية) َِ ااٍَّة  َّللاَُّ َ ََُق ُفلَّ َُ يْيِن (: )َْ ِشي  َعُيَ ِرْجَُ َْ يْن َي ََ يْ ُهْم  َِ ِ يِم َْ ِْ ِشي  َعُيَ َا َْ يْن َي ََ ْ ُهْم  َِ
يٌر(. ُِ َِ ً َيشًُء ِإنَّ َّللاََّ َعَُ ُفلِّ َشْ ٍء  ََ ِش  َعَُ َأْرَبٍع َيْ ُُُق َّللاَُّ  َْ ْن َي ََ ْ ُهْم  َِ َْ 

َموووووووى اْلَخَبوووووووِر اْلِفْعِميِّ خموووووووف(  َُ وووووووْوِن اْلَخَبوووووووِر ِفْعِميِّووووووواوَتْقوووووووِديِم اْلُمْسوووووووَنِد ِلَلْيوووووووِه ْ(  َُ ُد ِب  ُمِفيوووووووًدا ِْلَْموووووووَرْدن: التََّجووووووودُّ
ْظَهاُر اْسِم اْلَجََلَلِة ِلمتَّْنِويِه ِبَهَذا اْلَخْمِف اْلَعجِ  ٌر ُمْنُذ اْلِقَدِمو يِبوَواِ   َوُبر بالفعل الماضي داللة ُمى ينه ُمَتَقرَّ

َمووى َوْجووِه اْْلَْرِض، يَ  َُ ابَّووُة: َمووا َدبَّ  َمووى اْخووِتََلِف ِصووَفاِت َوالدَّ َُ يَّووِة َتْنِبيًهووا  ُِ َراَدِة النَّْو يووُر  موواٍء( ِْلِ ُِ ْ  َمَشووىو َوَتْن
َدوووواَدِة ِفووووي ا ؛ ِلِذ اْلَمْقُصوووووُد َتْنِبيووووُه النَّوووواِس ِلَلووووى اْخووووِتََلِف النَُّطووووِف ِلمزِّ َوابِّ ِتَبوووواِرواْلَموووواِء ِلُكوووولِّ َنووووْوٍع ِمووووَن الوووودَّ ُْ  اِل

( ]اْْلَْنِبَياء: َوَ َذا ِبِخََلِف َقْوِلهِ  لَّ َشْيٍء َحيٍّ ُُ [ ِلْذ َقَصَد َثمََّة ِلَلى َينَّ َيْجَنواَس اْلَحَيوَواِن 0ٓ:  َوَجَعْمنا ِمَن اْلماِء 
يوِر ُ َنوا، َوَيوْيَن َتْعِردوِف اْلِجوْنِس ِفوي   ُِ مََّها َمْخُموَقٌة ِمْن ِجْنِس اْلَماِءو َوَ َذا  و اْلَفْرِق َبْيَن التَّْن َجَعْمنوا ِموَن َيوِة  وَ ُُ

(و لَّ َشْيٍء َحيٍّ ُُ  اْلماِء 

لَّ َدابَّةٍ »وقوله:  ُُ ، و وو ين يو تي الموتكمم «صوحة التفسوير»فون بوديع مون فنوون البَلسوة يسومى « َوّللاَُّ َخَمَف 
ووُر اْْلَْجَنوواِس ِفووي َحوواِل  ،فووي يول َُلمووه بمعنووى ال يسووتقل الفهووم بمعرفووة فحوووا. ُْ ووَب ِذ ثووم يوو   بمووا يفسوور.، َوُرتِّ

ُْ الْ  َنووٍة َي ُِّ َظووِم اْلُقووْدَرِة ِْلَنَّ اْلَماِشووَي ِبووََل  َلووِة َمْشووٍي ُمَتَم ُِ َمووى  َُ َمووى َتْرِتيووِب ُقوووَِّة َداَلَلِتَهووا  َُ َجووُب ِمووَن اْلَماِشووي َمْشووِي 
َمووى الزَّْحووِف ِبوواْلَبْطِن ِلْمُمَشوواَكَمِة َموو َُ َمووى ِرْجَمووْيِن، َوَ ووَذا اْلَمْشووُي َزْحًفوواو َيْطَمووَف اْلَمْشووَي  َع َبِقيَّووِة اْْلَْنووَواِعو َوُجْمَمووُة: َُ
 َُ ِ َما َيَشاُء َيْن َيْخُمَقُه ِممَّا  ُد َخْمُف ّللاَّ  ِمْمُتْم َوَما َلْم َتْعَمُمواو َيْخُمُف ّللاَُّ َما َيشاُء( ِزَداَدٌة ِفي اْلِعْبَرِة، َيْ  َيَتَجدَّ

ولَّ »جممة مست نفة الواو است نافية ولفل الجَللة مبتدي وال« َوّللاَُّ : »اإلعراب ُُ مواض ومفعولوه والفاُول « َخَمَف 
الفوواء الفصوويحة ومتعمقووان « َفِمووْنُهمْ »متعمقووان بخمووف « ِمووْن موواءٍ »مضوواف لليووه « َدابَّووةٍ »مسووتتر والجممووة خبوور 
مى َبْطِنهِ »مضارع والجممة صمةو « َيْمِشي»موصولة مبتدي « ِمنْ »بمحذوف خبر مقدم  متعمقان بيمشي « َُ

مى ِرْجَمْينِ »ليه والهاء مضاف ا َُ مى َيْرَيعٍ »معطوف ُمى ما قبمه « َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي  َُ « َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي 
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موصوولة مفعوول « موا»مضارع ولفول الجَللوة فاُموه والجمموة مسوت نفة « َيْخُمُف ّللاَُّ »معطوف ُمى ما سبف 
ولِّ َشووْيٍء َقوِديرٌ ِلنَّ ّللاََّ »مضووارع فاُموه مسووتتر والجمموة صوومة « َيشواءُ »بوه  ُُ موى  لن ولفوول الجَللوة اسوومها « َُ

 وقدير خبر ا والجار والمجرور متعمقان بقدير وشيء مضاف اليهو

َتِقيٍم(35اآلية ) َْ َُ ْن َيشًُء ِإلَ ِصراٍط  ََ ي  َّللاَُّ َيْهُِ َنيِّ ًٍت َْ َُ  ( )َلَقُْ َأْ َزْل ً آيًٍت 

ُر اْلِهَداَيَة ِلَلى اْلَحفِّ ِلَمْن َيَشاء  دايتهواْلَمْعَنى َينَّ َداَلِ َل اْلَحفِّ َظاِ َرٌة   َوَلِكنَّ ّللاََّ ُيَقدِّ

ماض وفاُمه وجمموة جوواب القسوم « َيْنَزْلنا»الَلم واقعة في جواب القسم وقد حرف تحقيف « َلَقدْ : »اإلعراب
آليوات منصووبة صوفة « ُمَبيِّنواتٍ »مفعول به منصوب بالكسرة ْلنوه جموع مؤنوث سوالم «  ياتٍ »ال محل لها 

مضوووارع مرفوووع بالضوومة المقوودرة ُمووى اليوواء لمثقووول « َيْهووِد »لفوول الجَللووة مبتوودي والجممووة مسووت نفة « َوّللاَُّ »
ِللوووى »مضوووارع فاُموووه محوووذوف والجمموووة صووومة « َيشووواءُ »اسوووم موصوووول مفعوووول بوووه « َمووونْ »وفاُموووه مسوووتتر 

 .صفة« ُمْسَتِقيمٍ »متعمقان بيهد  « ِصراطٍ 

 


