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 ِكتاب 
 شرح سباعية الفعل املاضي 

 يف القرآن الكرمي
 كتاب تطبيقي مميز لدراسة كل ما يتعلق ابلفعل املاضي حنوًيا 

 التطبيق على جزء عمَّ كاملا  مع
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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

  الثالثةالطبعة 
 م 2022هـ =  1444

 
 املوقع اإللكرتون 
mekkawyacademy.com//: https/  

 

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

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

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

 التدريس ِمْنه فإنَّه يُوزع على الطلبِة، دون تغيري أو تعديل فيه، ودون نسبة ما فيه لنفسك. 
 

 فمن بركة العلم نسبته إىل أهله. 
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 مقدمة 
وعل اصطفى،  الذي  رسوله  على  وسلماا  وصلة  وكفى  هلل  وأصحابه   ىاحلمد  آله 

 املستكملني الشرفا.
 أما بعد، 

، الثالثةالطبعة    –(  شرح سباعية الفعل املاضي يف القرآن الكرمي)فهذا كتاب دراسة  
  وقد مت تدريس   ،تطبيقية   الكتب التطبيقية اليت ترتب ذهن القارئ بطريقة إحصائيةوهو من  

ومت تسجيل الشرح ابلكامل على  دفعة،    140حمتوى هذا الكتاب لطلب من أكثر من  
 على هذا الرابط على قناتنا على اليوتيوب يف ثلث حماضرات.   سبورة إلكرتونية ابلفيديو

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

 _IfL4-pMrEziLzjTCJhaddD7Dh 
 

 :  مباحث، وخامتة؛ كالتايل وسبعة متهيد،  وقد قسمُت الكتاب إىل
  بناء األفعال يف النحو العريب.تكلمت فيه عن خريطة  : التمهيد

 علمات الفعل املاضي.  : املبحث األول
  داللة املاضي على احلال واالستقبال.: املبحث الثاين

 مىت نكتب )ماٍض( ومىت نكتب )املاضي(؟ : الثالثاملبحث 
 املشرتك بني الفعل املاضي وحروف اجلر. : ابعالرَّ املبحث 

  املاضي اجلامد.: املبحث اخلامس
 سباعية الفعل املاضي.  : ادسالسَّ املبحث 
. : ابعالسَّ املبحث    تطبيقات سباعية الفعل املاضي على جزء عمَّ كاملا
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 . اخلامتةمث 

وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسناتنا مجيعاا، ويف ميزان  
 إىل طلب هذا العلم حول العامل. حسنات من قام ابملسامهة يف نشره ومن قام بدعمه ليصل  

 
 

 كتبه
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر   –القاهرة  
 م(2022 أغسطس 20)  السبتيوم 

  00201274873065:  واتس آب 
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 أسئلة شائعة 
   ؟هل جيوُز نشر هذا الكتاب على اإلنرتنت

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

 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  : اإلجابة
 ؟لطًليبقوم بتدريس هذا الكتاب هل جيوز أن أ

طلبك، :  اإلجابة على  نفسه  الكتاب  هذا  من  نسخ  توزيع  خلل  من  ولكن  جيوز، 
 والتدريس منه، ودون تغيري أي حرف من الكتاب.  

 ؟هل جيوز طباعة نسخة ورقية من هذا الكتاب وتوزيعه
 تغيري أي حرف من الكتاب.  جيوز، دون : اإلجابة
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 التمهـــــــيد

 خريطة بناء األفعال يف النحو العريب
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 التمهيد 
 خريطة بناء األفعال يف النحو العريب

  فاألمساء ؛  تنقسم إىل اسم أو فعل أو حرف  إنَّ النحو العريب يعمل يف أواخر الكلمات، والكلمة  
 بعض األمساء تكون مبنية.   ها معربة إالَّ كل  

 إذا اتصل بنون نسوة أو نون توكيد وفعل األمر مبنياِن، أما املضارع فمعرب إالَّ   املاضيوالفعل  
 مباشرة. 

 : هذا يف اجلدول التايل كلها مبنية، ويتضح كل    املعاين وحروف
 الكلمة

 حرف فعل اسم
 بعض  إالَّ  معربةاألمساء كلها 
 عدا املثىن  مبنيةاألمساء فهي  

 مبين| الفعل املاضي 
 مبين  |  فعل األمر

كلها مبنية وال حمل هلا من 
 اإلعراب

 : من األمساء املبنية
  –أمساء اإلشارة    –الضمائر  )

املوصولة   أمساء    –األمساء 
 –أمساء االستفهام    –الشرط  

الظروف   األعداد    –بعض 
 (ويهـ )االسم املنتهي ب  –املركبة  

 ( ...– أمساء األفعال –

الفعل املضارع يكون معرابا  
يكون فيهما  إال يف حالتني 

 : مبنًيا
إذا اتصل بنون نسوة أو نون  

 توكيد مباشرة.
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 املبحث األول

 عًلمات الفعل املاضي
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 املبحث األول
 عًلمات الفعل املاضي

ي عرف    له علمة. ويف للسم علمات  ليست  ما  واحلرف  هبا،  ي عرف  وللفعل علمات  هبا، 
ا الور   .–موضوع هذا الكتاب  –قات التالية سنتكلم عن علمات الفعل املاضي حتديدا

 .معىن الفعل املاضي: أواًل 
 فات قبل النطق هبا.   معىن، وزمنكلمة تدل على جمموع أمرين؛ :  الفعل املاضي

ِفيَها ِسرَاجاا َوَقَمراا   َوَجَعلَ الَِّذي َجَعَل يف السََّماِء بـ ر وجاا    تـََباَركَ ﴿:  تعاىلومن أمثلته قوله  
؛  ولكنها مل تقبل علمته  ي،دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل املاض  فإن  [؛  61:  الفرقان]  ﴾م ِنرياا

:  . مثل (اسم فعل ماض ):  ا هيوإّنَّ   -سيتم تفصيلها     يف كلمات حمددةإالَّ   –  فليست بفعل ماضٍ 
 . (افرتقا جدًّا)   :مبعىن؛  (شتَّان املنصف والباغي):  ومثل(،  بـَع د جدًّا)  :مبعىن،  ( هيهات انتصار الباطل)

 . 1("أنت مكرٌم أمِس ضيفك): ؛ مثلمبعىن املاضي اسم مشتقٌ  هي: أو
 . عًلمات الفعل املاضي: اثنًيا

اتء الضمري(،   –)اتء التأنيث الساكنة : قبوله اتء من اتءين الفعل املاضيمن أهم علمات  
 ..(..وأتت   )بتا فعلتَ : أو كما قال ابن مالك يف ألفيته

 اتء الضمري.:  ( اتء فعلتوقد قصد بـ ) 
 اتء التأنيث الساكنة.: (اتء أتتْ وبـ ) 
موجودة يف الكلمِة نفسها لنحكم أي ليس شرطاا أن تكون التاء  :  ومعىن قبوله اتء من اتءين  

 على أن هذه الكلمة فعلا ماضياا. ولكننا نتحدث عن قبول الكلمِة نفسها أن تتصل هبا إحدى التاءين. 
:  ؟ ألن هذا الفعل يقبل اتء من التاءين، فيجوز أن نقولملاذا( فعل ماٍض،  كتبَ فمثلا كلمة )  

 (.  كتْبتُ ( أو )كتَبتْ )

 

 

 (.49/ 1ي نظر: ))النحو الوايف((، لعباس حسن ) 1
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 أفعال ال تقبل عًلمات الفعل املاضي وتكون ماضية. : اثلثًا
هناك أفعال ماضية ال تقبل إحدى التاءين حبسب استعماالهتا احلالية،  ":  قال يف )النحو الوايف(  

مثل  هذا؛  قبل  اليت  حالتها  حبسب  و  (أَفـ َعلَ ):  ال  ومثل  (حبذا)للتعجب،  وخل،  ):  للمدح.  عدا، 
 ، من أفعال االستثناء. (وحاشا

املوضوعات املذكورة تصري أفعاالا جامدة، تلزم   يفوالسبب أن تلك األفعال حني استعماهلا  
تلزم حالة واحدة، ال يطرأ على حروفها تغيري ابلزًيدة، أو    اليتحالة واحدة ال تتغري؛ كاألمثال العربية  

 ، وابلرغم من ذلك فهي أفعاٌل ماضية.1"آخرها يفالنقص، أو تغيري الضبط؛ هلذا ال ميكن زًيدة التاء 
 

 
 

  

 

 (.50/ 1لعباس حسن ) ((،النحو الوايفي نظر: )) 1
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 الفرق بني اتء التأنيث واتء الضمري.:  رابًعا
 : يوجد عدة  فروقات بني اتء التأنيث واتء الضمري كما يف اجلدول التايل

 اتء الضمري اتء التأنيث 
 متحركة  ساكنة 

 )هي(معها الضمري  ر  د ِ قَ نـ  ال  معها الضمري )هي( ر  د ِ قَ نـ  
 قل ت  احلقَّ  البنت  كتَبت  

 :  ثًلث صورأتيت على 
 كتَبت  

 كتَبِت ال درسَ 
 البنتاِن كتبَـَتا 

 :  ستِ  صورأتيت على 
 )الضم( كتب ت  :  أان

 )الفتح(   كتب تَ :  أنتَ 
 )الكسر(   كتب تِ :  أنتِ 
ت  :  أنتمْ   السكون  ()مت م  كتبـ 

ا:  أنتما ت ما )ُت   السكون (كتبـ 
َّ :  أنتَّ   الفتح ()ت نَّ  كتب ت 

 حركة آخر الفعل معها تكون ساكنة  حركة آخر الفعل معها تكون متحركة ابلفتح
ر أو السكون املقدَّ  على السكون حرف مبين  

 .ال حمل له من اإلعراباللتقاء الساكنني 
ضمري ابرز متصل مبين على... يف حمل رفع 

 اسم فعل انقص(.  –انئب فاعل  –)فاعل 
 (. البنُت جاءتْ )كقولنا: ،  واألصُل يف اتء التأنيث البناء على السكون

ر وُُترك ابلكسر إذا التقت ولكنها قد خترج عن هذا األصل؛ فتُبىن على السكون املقدَّ 
ر وُُترك ابلفتح  قد تُبىن على السكون املقدَّ (. وجاءِت البنتُ )كقولنا:  ،  بساكن غري ألف االثنني

االث أبلف  التقت  جاءاتَ )كقولنا:  ،  ننيإذا  األوليف    التاءفتكون    (. البنتاِن  مبنيًّ املثال  ا على  : حرفاا 
ر  على السكون املقدَّ ا  مبنيًّ : حرفاا  املثالني الثاين والثالثالسكون ال حمل له من اإلعراب. وتكون يف  

 اللتقاء الساكنني ال حمل له من اإلعراب.  
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 التأنيث واتء الضمري.تطبيقات على الفرق بني اتء : خامًسا
 آية من سورة )مرمي( 11تطبيق على أول 

 
( قَاَل َربِ   3( ِإْذ اَنَدى رَبَُّه ِنَداًء َخِفيًّا )2( ِذْكُر َرْْحَِة رَبِ َك َعْبَدُه زََكِرَّيَّ )1كهيعص )﴿

ِبُدَعاِئكَ  َأُكْن  َوََلْ  ًبا  َشيـْ الرَّْأُس  َواْشتَـَعَل  ِمّنِ   اْلَعْظُم  َوَهَن  )  ِإين ِ  َشِقيًّا  َوِإين ِ  4َربِ    ِخْفتُ ( 
( يَرُِثِّن َويَِرُث ِمْن َآِل  5اْمَرَأِت َعاِقًرا فـََهْب يل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا )  وََكاَنتِ اْلَمَوايلَ ِمْن َورَاِئي  

ُرَك ِبُغًَلٍم امْسُُه ََيََْي ََلْ ََنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل 6يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِ  َرِضيًّا ) ( ََّي زََكِرَّيَّ ِإانَّ نـَُبشِ 
يًّا ) ( 8ِمَن اْلِكََبِ ِعِتيًّا )  بـََلْغتُ اْمَرَأِت َعاِقًرا َوَقْد    وََكاَنتِ وُن يل ُغًَلٌم  ( قَاَل َربِ  َأَّنَّ َيكُ 7مسَِ

َوَقْد   َهنيِ ٌ  َعَليَّ  ُهَو  رَبَُّك  قَاَل  )  َخَلْقُتكَ قَاَل َكَذِلَك  ًئا  َشيـْ َتُك  َوََلْ  قـَْبُل  َربِ   9ِمْن  قَاَل   )
( َفَخَرَج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن 10النَّاَس َثًَلَث لََياٍل َسِوَّيًّ )  اْجَعْل يل َآيًَة قَاَل َآيـَُتَك َأالَّ ُتَكلِ مَ 

 ﴾. ( 11) اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبِ ُحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا
 

 اتء الضمري اتء التأنيث 
 خفت   (2كانت  )
 بلغت   
 خلقت ك 
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 املبحث الثاين

 احلاضر أو املستقبلالفعل املاضي على  داللة
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 املبحث الثاين 
 1املستقبل أو  احلاضر على  الفعل املاضي داللة

 .داللة الفعل املاضي على الزمن املاضي املطلق: أواًل 
؛  يدل على حدث وقع وانقطع  أي: ،  يف الفعل املاضي أن يدل على الزمان املاضي  األصل   

ا كتب الدرس يف الزمان املاضي، وليس يف  الدرسَ كتَب حممٌد  ):  فعندما نقول (، فهذا يعين أن حممدا
 وأن الزمن هو ماٍض من غري حتديد بقرب أو بعٍد. احلاضر أو املستقبل. 

هذا   ولكن قد خيرج الفعل املاضي عن الزمن املاضي إذا كانت هناك قرينة نفهم من خلهلا أنَّ 
، ويف الصفحات التالية سنأخذ بعض القرائن وتطبيقات  على الزمن احلاضر أو املستقبل  الفعل يدل  

 عليها من القرآن الكرمي.  
 وقبل أن نبدأ ابلتفصيل فيجب أن حندد أبنَّ:  

 ( تعين وقت التكلم. احلاضر كلمة ) -
 ( تعىن الزمن بعد وقت التكلم. املستقبل) وكلمة  -

 
 

  

 

))الفعل زمانه   -))النحو الوايف( لعباس حسن    -))مغين اللبيب(( البن هشام    -ي نظر: ))الكشاف(( للزخمشري    1
 ))الداللة الزمنية لألفعال يف القرآن الكرمي(( بشري اجليلي.  -وأبنيته(( د. إبراهيم السامرائي 
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 .املنقطع( املاضي البعيد)اثنًيا: داللة الفعل املاضي على الزمن  
هو الزمان الطويل بيننا وبني احلدث نفسه، مثل ما ورد يف   واملقصود ابملاضي البعيد املنقطع 

 : 1سرد القصص واألحداث املاضية؛ كالتايلوقد جاء يف القرآن الكرمي يف  أحوال األمم السابقة. 

 

 (. 88 – 87)ص:  ي نظر: ))الداللة الزمنية لألفعال يف القرآن الكرمي(( بشري اجليلي 1

 واألحداث املاضية سرد القصص 
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

1  

اِبل َقارَِعِة ) ِلك وا  4َكذََّبت  ََث ود  َوَعاٌد  فَأ ه  فََأمَّا ََث ود    )
ِلك وا ِبرِيٍح َصر َصٍر َعاتَِيٍة  5اِبلطَّاِغَيِة ) ( َوأَمَّا َعاٌد فَأ ه 

لََياٍل  6) َسب َع  َعَلي ِهم   َسخََّرَها  ٍم ح س وماا (  َأًيَّ َوََثَانَِيَة 
 َفرَتَى ال َقو َم ِفيَها َصر َعى َكَأَّنَّ م  أَع َجاز  ََن ٍل َخاِويَةٍ 

 7 - 4 احلاقة  

2  

( َقِصيًّا  َمَكاانا  ِبِه  فَانـ تَـَبَذت   فََأَجاَءَها  22َفَحَمَلت ه    )
َتيِن ِمت    َلِة قَاَلت  ًَي لَيـ  قـَب َل ال َمَخاض  ِإىَل ِجذ ِع النَّخ 

ياا َمن ِسيًّا ) ( فـََناَداَها ِمن  حَت ِتَها َأالَّ 23َهَذا وَك ن ت  َنس 
 حَت َزِن َقد  َجَعَل َرب ِك حَت َتِك َسرًيًّ 

 24 - 22 مرمي 

3  
ًَي  قَاَل  َدل َوه   فََأد ىَل  َوارَِده م   فََأر َسل وا  َسيَّارٌَة  َوَجاَءت  

َرى َهَذا غ َلٌم    19 يوسف  َوَأَسر وه  ِبَضاَعةا َواَّللَّ  َعِليٌم مبَا يـَع َمل ونَ ب ش 

4  
تَـبَـَقا ال َباَب َوَقدَّت  َقِميَصه  ِمن  د ب ٍر َوأَل َفَيا َسيِ َدَها  َواس 
ِلَك س وءاا ِإالَّ   َلَدى ال َباِب قَاَلت  َما َجزَاء  َمن  أَرَاَد أِبَه 

َجَن أَو  َعَذاٌب   أَلِيمٌ َأن  ي س 
 25 يوسف 

َفَسَقى هَل َما مث َّ تـََوىلَّ ِإىَل الظِ لِ  فـََقاَل َربِ  ِإن ِ ِلَما أَنـ زَل َت   5
 24 القصص   ِإيَلَّ ِمن  َخري ٍ َفِقريٌ 

َياٍء قَاَلت  ِإنَّ َأيب    6 ِتح  َا َُت ِشي َعَلى اس  َدامه  َفَجاَءت ه  ِإح 
َر َما َسَقي َت لََنا فـََلمَّا َجاَءه  َوَقصَّ  زَِيَك َأج  ع وَك لَِيج  َيد 

 25 القصص  
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على املاضي البعيد املنقطع قبل   الفعل املاضي يف مجيع اآلًيت اليت تقدم ذكرها دلَّ   أنَّ   ُيًلحظ

عشرات القرون جاء ذلك يف أسلوب قصص سرداا ألحداث ماضية ذكرها هللا سبحانه وتعاىل تسلية  
 .1وعربة ملن يعترب  – صلى هللا عليه وسلم – للرسول هللا 

 

 
  

 

 (.88ي نظر: ))الداللة الزمنية لألفعال يف القرآن الكرمي(( بشري اجليلي )ص:  1

 َعَلي ِه ال َقَصَص قَاَل اَل ََتَف  ََنَو َت ِمَن ال َقو ِم الظَّاِلِمنيَ 
 58 األنبياء   ج َذاذاا ِإالَّ َكِبرياا هَل م  َلَعلَّه م  إِلَي ِه يـَر ِجع ونَ َفَجَعَله م    7

َلِمَن الظَّاِلِمنَي )  8 ِإنَّه   (  59قَال وا َمن  فـََعَل َهَذا ِبَِهِلَِتَنا 
ع َنا َفىتا َيذ ك ر ه م  يـ َقال  َله  ِإبـ رَاِهيم  )  60 - 59 األنبياء   ( 60قَال وا مسَِ
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 .املاضي من احلاضر )املاضي القريب(تقريب زمن الفعل  : اثلثًا
 فيكون زمنه قريباا من احلال يف املواضع التالية: 

قال ابن هشام: "تقول: )قام زيٌد(؛ فيكون للماضي القريب واملاضي  إذا سبقه )قد(،  -1
 ظاهرة. وقد تقع )قد( قبل الفعل املاضي  1البعيد، فإن قلت )قد قام( اختص ابلقريب"

نـ َقاِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ  ﴿كقوله تعاىل:   لََنا َأالَّ  فـََلمَّا    َوَقد  َوَما  َوأَبـ َنائَِنا  ِدًَيراَِن  َنا ِمن   رِج  أ خ 
. أو  [246]البقرة:    ﴾ك ِتَب َعَلي ِهم  ال ِقَتال  تـََولَّو ا ِإالَّ قَِليلا ِمنـ ه م  َواَّللَّ  َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنيَ 

َنا   ر دَّت  َهِذِه ِبَضاَعتـ َنا  ﴿كقوله تعاىل:    مقدرة قد  )  والتقدير:   [65]يوسف:    ﴾ِإلَيـ 
 . (ر دت إلينا

 وهو يف معىن قال الزخمشري: ")ما( ال تدخل على املضارع إالَّ   إذا سبقته )ما( النافية،  -2
َأن  َجاَء    لَِبثَ َفَما  ﴿كقوله تعاىل:  .  2 وهو قريب من احلال" احلال، وال على ماٍض إالَّ 

ٍل َحِنيذٍ   [. 69]هود:  ﴾ِبِعج 
املعىن املراد،  فإن زمنه قريب من احلال ليساير  إذا كان فعًًل ماضًيا من أفعال املقاربة:   -3

 .[117]التوبة:  ﴾يَزِيغ  قـ ل وب  َفرِيٍق ِمنـ ه م   َكادَ ِمن  بـَع ِد َما ﴿حنو قوله تعاىل: 

 

 

 (.149/ 1ي نظر: ))مغين اللبيب(( البن هشام، ) 1
  (.388/ 2ي نظر: ))الكشاف(( للزخمشري ) 2

 إذا سبقه )قد(  -1
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

بـََلَغيِنَ ال ِكرَب  َوام رََأيت    َوَقدْ قَاَل َربِ  َأَّنَّ َيك ون  يل غ َلٌم    1
َعل  َما َيَشاء    40 آل عمران   َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اَّللَّ  يـَف 

أَت خ ذ ونَه     2 بـَع ٍض   َوَقدْ وََكي َف  ِإىَل  بـَع ض ك م   أَف َضى 
َن ِمن ك م  ِميثَاقاا َغِليظاا   21 النساء   َوَأَخذ 

 28 ق  َقدَّم ت  إِلَي ك م  اِبل َوِعيدِ  َوَقدْ قَاَل اَل ََت َتِصم وا َلَديَّ   3
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 النافية (ماإذا سبقه ) -2
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م
ٍل َحِنيذٍ  َفَما  1  69 هود   لَِبَث َأن  َجاَء ِبِعج 

2  
اِبهل  َدى   الضََّلَلَة  رَتَو ا  اش  الَِّذيَن  َرحِبَت    َفَما أ ولَِئَك 

َتِدينَ   َوَماِِتَاَرهت  م    َكان وا م ه 
 16 البقرة  

3  
َوَما    َضُعُفواَوَهن وا ِلَما َأَصاهَب م  يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَما    َفَما

ب  الصَّاِبرِينَ  اْسَتَكانُوا  َواَّللَّ  ُيِ 
 146 آل عمران  

 إذا كان فعًًل ماضًيا من أفعال املقاربة -3
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

يَزِيغ  قـ ل وب  َفرِيٍق ِمنـ ه م  مث َّ اَتَب َعَلي ِهم     َكادَ ِمن  بـَع ِد َما    1
 ِإنَّه  هِبِم  َرء وٌف َرِحيمٌ 

 117 التوبة  
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 . داللة الفعل املاضي على الزمن احلاضر:  رابًعا
 املاضي على الزمن احلاضر يف املواضع التالية:  الفعليدل 

اإلنشاء -1 به  ُقصد  حتتمل الصدق أو الكذب(؛  ال  )أي: األخبار اليت    اإليقاعي  إذا 
(، وغريمها من    كقولنا:  . )مبعىن اإللزام(  العقود  الكلمات املختصة إبنشاء)بعت  واشرتيت 

 –طفق    –، كـ )شرع  إذا كان من األفعال الدالة على الشروع يف ابب كاد وأخواهتا -2
  ولكنها تدل على الزمن احلاضر؛ ، فهذه األفعال ماضية يف اللفظ فقط،  ..(.-أخذ  
"ومن املعلوِم يف هذا الباب بدأ اآلن يف املذاكرة.    : أي(،  أخذ الطالب يذاكر ):  فقولنا

إذ   املصدرية،  أبن  اقرتان خربها  الزمان ِتعل  امتناع  يف  املضارع  زمن  املصدرية   ) )َأن 
.  1زمنيهما"  املستقبل، وزمن أفعال الشروع يدل على الزمن احلايل، فيقع التعارض بني

ذلك   أمثلة  تعاىل:ومن  َنَّةِ ﴿  قوله  اجل  َوَرِق  ِمن   َعَلي ِهَما  خَي ِصَفاِن  ]األعراف:    ﴾َوَطِفَقا 
22]  

  

 

 (.17/ 1ي نظر: ))األفعال يف القرآن الكرمي((، د. عبد احلميد مصطفى السيد ) 1

 إذا قصد به اإلنشاء اإليقاعي )صيغة العقود(. 
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

َجَهنََّم    َوَعدَ   اَنَر  َوال ك فَّاَر  َوال م َناِفَقاِت  ال م َناِفِقنَي  اَّللَّ  
 68 التوبة   َخاِلِديَن ِفيَها 

 إذا كان من أفعال الشروع
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

َنَّةِ  َوَطِفَقا   22 األعراف  خَي ِصَفاِن َعَلي ِهَما ِمن  َوَرِق اجل 
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 .داللة الفعل املاضي على الزمن املستقبل: اخامسً 
 املستقبل يف احلاالت التالية: الزمان الفعل املاضي على يدل

"من قام رمضان :  –صلى هللا عليه وسلم    –كقوله  ،  أو جوابه  اأن يكون فعل شرط جازمً  -1
إمياانا واحتساابا غ فر له ما تقدم من ذنبه". فأدوات الشرط اجلازمة ِتعل األفعال املاضية 

 .1بعدها دالة على الزمن املستقبل 

  
  

 

( معللا انصراف املاضي إىل االستقبال إذا كان  145  –  144يف ))املطول على تلخيص املفتاح(( )ص:    قال  1
فعل شرط أو جوابه: " أمَّا فعل الشرط؛ فألنَّه مفروض احلصول يف االستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه، وأما اجلزاء فألن  

احلاصل الثابت على حصول ما ُيصل يف حصوله معلق على حصول الشرط يف االستقبال وميتنع تعليق حصول  
 املستقبل". 

 أن يكون فعل شرط جازم أو جوابه -1
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

1  
ت م  يف َري ٍب ممَّا نـَزَّل َنا َعَلى   َعب ِداَن فَأ ت وا ِبس ورٍَة  َوِإن  ك نـ 

ت م    ِإن  ك نـ  اَّللَِّ  د وِن  ِمن   ش َهَداءَك م   َواد ع وا  ِمث ِلِه  ِمن  
 َصاِدِقنيَ 

 23 البقرة  

ت م  فـَه َو َخري ٌ َلك م    2  3 التوبة   فَِإن  تـ بـ 

الَِّذيَن    3 َأِل  فَاس  إِلَي َك  أَنـ زَل َنا  ممَّا  َشكٍ   يف  فَِإن  ك ن َت 
 94 يونس  يـَق َرء وَن ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلكَ 

ت م  َآَمنـ ت م  اِبَّللَِّ فـََعَلي ِه تـَوَكَّل وا   4 َوقَاَل م وَسى ًَي قـَو ِم ِإن  ك نـ 
ِلِمنيَ  ت م  م س   84 يونس  ِإن  ك نـ 

 8 األعراف  َفَمن  ثـَق َلت  َمَوازِين ه  فَأ ولَِئَك ه م  ال م ف ِلح ونَ   5
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  ﴾ فكيف إذا توفتهم امللئكة﴿كقوله تعاىل:  بعد )إذا( الظرفية اجملردة من معىن الشرط،   -2
 .[27]حممد: 

 

 
 

القسم -3 جواب  يف  )ِإْن(  أو  )ال(  بـ  منفًيا  (، ومنه    كقولنا:،  إذا كان  قوله )وهللا ال فعلت 
 . (ما ميسكهما)  أي:   [41فاطر:  ]  ﴾ َولَِئن  زَالََتا ِإن  أَم َسَكه َما ِمن  َأَحٍد ِمن  بـَع ِدهِ ﴿تعاىل:  

 
  وهي:   موطئة للقسم يعين أييت بعدها مجلة واقعة يف جواب قسم حمذوف  (لئن( يف )الًلم) -

 . ِإن  أَم َسَكه َما ِمن  َأَحٍد ِمن  بـَع ِدِه﴾﴿

 

 بعد )إذا( الظرفية اجملردة من معىن الشرط -2
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

1  
َفَكي َف ِإَذا تـََوفَـّتـ ه م  ال َمَلِئَكة  َيض رِب وَن و ج وَهه م   

 َوأَد اَبَره م  
 27 حممد 

 282 البقرة   َواَل أَي َب الش َهَداء  ِإَذا َما د ع وا   2

 إذا كان منفًيا بـ )ال( أو )ِإْن( يف جواب القسم  -3
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

َولَِئن  زَالََتا ِإن  أَم َسَكه َما ِمن  َأَحٍد ِمن  بـَع ِدِه ِإنَّه  َكاَن   1
 41 فاطر  َحِليماا َغف وراا
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)أبقاك هللا(، )ابرك هللا فيك(، كقولنا:    1؛ كالدعاء، أو الوعدإذا كان دااًل على الطلبِ  -4
ومثال أدعو هللا أن يكرمك يف املستقبل.  )رمحه هللا(، )أكرمك هللا(، ومعىن اجلملة األخرية:  

َناَك ال َكو ثـَرَ ﴿: للوعد  .(سنعطيك الكوثر يف املستقبل)  : أي [1]الكوثر:  ﴾ِإانَّ أَع طَيـ 

 
  ﴾ َياَمِة فََأو َرَده م  النَّارَ يـَق د م  قـَو َمه  يـَو َم ال قِ ﴿كقوله تعاىل: ؛  إذا ُعطف على ما ُعلَم استقباله -5

 .[98]هود: 

  
 

  –الرجاء    –التمين    –التحضيض    –النهي    –الطلب يف اللغِة يكون من خلل شيء من َثانية أشياء: )األمر    1
 العرض(. –االستفهام  –الدعاء  

 ؛ كالدعاء، أو الوعدإذا كان دااًل على الطلبِ  -4
 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع  م
 119 املائدة دعاء  َرِضَي اَّللَّ  َعنـ ه م  َوَرض وا َعن ه    1
 30 التوبة  دعاء  قَاتـََله م  اَّللَّ  َأَّنَّ يـ ؤ َفك ونَ   2
 64 املائدة دعاء  غ لَّت  أَي ِديِهم  َول ِعن وا مبَا قَال وا   3
َناَك   4  1 الكوثر وعد ال َكو ثـَرَ ِإانَّ أَع طَيـ 

 إذا ُعطف على ما ُعلَم استقباله  -5
 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

يـَو َم    1 قـَو َمه   ال ِور د  يـَق د م   َوبِئ َس  النَّاَر  فََأو َرَده م   ال ِقَياَمِة 
 98 هود  ال َمو ر ود  

َويـَو َم يـ نـ َفخ  يف الص وِر فـََفزَِع َمن  يف السََّماَواِت َوَمن    2
َر ِض ِإالَّ َمن  َشاَء اَّللَّ  وَك لٌّ أَتـَو ه  َداِخرِينَ   87 النمل  يف األ 

3  
َر َض اَبرِزَةا َوَحَشر اَنه م  فـََلم  َويـَو َم ن َسريِ     َِباَل َوتـََرى األ  اجل 

ا   47 الكهف   نـ َغاِدر  ِمنـ ه م  َأَحدا
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 يف  ألن الرجاء ال يتحقق إالَّ )عسى وأخواهتا( من أفعال الرجاء؛    : إذا تضمن رجاء مثل -6
قوله  املستقبل، لذلك كان زمن املضارع الواقع يف خربها مستقبلا فقط ليتوافقا. ومن ذلك  

 .[52]املائدة:  ﴾فـََعَسى اَّللَّ  َأن  أَي يتَ اِبل َفت حِ ﴿ تعاىل:

 

 
 

 ﴿اق رَتََبِت السَّاَعة ﴾قوله تعاىل:  ك،  املستقبل واقٌع ال حمالةإذا ُأريَد التأكيد أبنَّ ما يقع يف   -7
هللِا﴾ وقوله:  [،  1القمر:  ] أَم ر   النَّاِر  ﴿وقوله:  [،  1]النحل:    ﴿أََتى  َأص َحاب   َواَنَدى 

َنَّةِ   .[50]سورة األعراف:  ﴾َأص َحاَب اجل 

 إذا تضمن رجاء مثل )عسى وأخواهتا( من أفعال الرجاء -6
 رقم اآلية اسم السورة  املاضي  املوضع  م

ٍر ِمن  ِعن ِدِه فـَي ص ِبح وا   1 فـََعَسى اَّللَّ  َأن  أَي يتَ اِبل َفت ِح أَو  أَم 
 52 املائدة  َعَلى َما َأَسر وا يف أَنـ ف ِسِهم  اَنِدِمنيَ 

َتِدينَ   2  18 التوبة   فـََعَسى أ ولَِئَك َأن  َيك ون وا ِمَن ال م ه 

 إذا ُأريَد التأكيد أبنَّ ما يقع يف املستقبل واقٌع ال حمالة  -7
 رقم اآلية اسم السورة  املاضي  املوضع  م

َعمَّا    1 َوتـََعاىَل  س ب َحانَه   تَـع ِجل وه   َتس  َفَل  اَّللَِّ  أَم ر   أََتى 
رِك ونَ   1 النحل   ي ش 

2  

اَن   َنَِّة َأص َحاَب النَّاِر َأن  َقد  َوَجد  َواَنَدى َأص َحاب  اجل 
مت   َما َوَعَد َرب ك م  َحقًّا َما َوَعَداَن َربـ َنا َحقًّا فـََهل    َوَجد 

َعَلى   اَّللَِّ  َلع َنة   َأن   نَـه م   بـَيـ  م َؤذِ ٌن  فََأذََّن  نـََعم   قَال وا 
 الظَّاِلِمنيَ 

 44 األعراف 

َنا    3 َنَِّة َأن  أَِفيض وا َعَليـ   50 األعراف َواَنَدى َأص َحاب  النَّاِر َأص َحاَب اجل 
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ِمَن ال َماِء أَو  ممَّا َرَزَقك م  اَّللَّ  قَال وا ِإنَّ اَّللََّ َحرََّمه َما َعَلى 
 ال َكاِفرِينَ 

4  
  َ رَب وا ِإانَّ ك لٌّ ِفيَها ِإنَّ اَّللََّ َقد  َحَكَم َبني  َتك  قَاَل الَِّذيَن اس 

الَِّذيَن يف النَّاِر ِِلََزنَِة َجَهنََّم اد ع وا   ( َوقَالَ 48)ال ِعَباِد  
 َربَّك م  خي َفِ ف  َعنَّا يـَو ماا ِمَن ال َعَذابِ 

 49-48 غافر  

 50 الصافات   بـَع ٍض يـََتَساَءل ونَ فَأَقـ َبَل بـَع ض ه م  َعَلى   5
َنا رَب َك قَاَل ِإنَّك م  َماِكث ونَ   6  77 الزخرف   َواَنَدو ا ًَي َماِلك  لِيَـق ِض َعَليـ 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  سباعية الفعل املاضيشرح كتاب 

 

 
 
 29 

 . واالستقبال 1احتمال املضي: سادًسا
 يف املواضع التالية: أن يقع يف الزمانني املاضي واملستقبل  ُيتمل الفعل املاضي

  ﴾ ك لَّ َما َجاَء أ مَّةا َرس وهل َا َكذَّب وه  ﴿:  كقوله؛ ألن فيها رائحة الشرط، فاملضي  ( كلَّما)بعد   -1
ل َناه م  ج ل وداا  ك لََّما َنِضَجت  ج ل ود ه م   ﴿:  قوله تعاىلحنو    واالستقبال  ،[44]املؤمنون:   َبدَّ

ََها  .[56]النساء:  ﴾َغري 

 

 
  

 

 املضي = املاضي.  1

 ( كلَّما)بعد  -1
 رقم اآلية اسم السورة  الزمن  املوضع  م

1  
َى ك لَّ َما َجاَء أ مَّةا َرس وهل َا َكذَّب وه   مث َّ أَر َسل َنا ر س َلَنا َترت 

ا لَِقو ٍم فَأَتـ بَـع َنا بـَع َضه م  بـَع ضاا َوَجَعل َناه م  َأَحاِديَث   فـَبـ ع دا
 اَل يـ ؤ ِمن ونَ 

 44 املؤمنون املاضي 

2  
َنع  ال ف ل َك وَك لََّما َمرَّ َعَلي ِه َمأَلٌ ِمن  قـَو ِمِه َسِخر وا  َوَيص 

 38 هود املاضي  ِمن ه  

3  
اَنراا ك لََّما  ِليِهم   ن ص  َسو َف  ِبًََِيتَِنا  الَِّذيَن َكَفر وا  ِإنَّ 

لَِيذ وق وا َنِضَجت    ََها  َغري  ج ل وداا  ل َناه م   َبدَّ ج ل ود ه م  
 ال َعَذاَب ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعزِيزاا َحِكيماا

 56 النساء  املستقبل 

َسَأهَل م    4 فـَو ٌج  ِفيَها  أ ل ِقَي  ال َغي ِظ ك لََّما  ِمَن  َُتَيـَّز   َتَكاد  
 8 امللك املستقبل  َخَزنـَتـ َها أملَ  أَي ِتك م  َنِذيرٌ 
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فَِإَذا َتَطهَّر َن فَأ ت وه نَّ ِمن  َحي ث  ﴿  كقوله:فيها رائحة الشرط فاملضي    : ألن(حيث)بعد   -2
اَّللَّ   حنو  [222]البقرة:    ﴾أََمرَك م   واالستقبال  تعاىل:  ،  فـََولِ  ﴿قوله  َت  َخَرج  َحي ث   َوِمن  

ِجِد   َهَك َشط َر ال َمس  ت م  فـََول وا و ج وَهك م  َشط رَه  َوج  َرَاِم َوَحي ث  َما ك نـ  ويف ،  [150]البقرة:    ﴾احل 
ِلح  السَّاِحر  َحي ث  أََتى﴿قوله:   . [69]طه:  ﴾َواَل يـ ف 

 

 

 
 

  

 (حيث)بعد  -2
 رقم اآلية اسم السورة  الزمن  املوضع  م

1  
َما َكاَن   أَب وه م   أََمَره م   َحي ث   ِمن   َدَخل وا  يـ غ يِن َوَلمَّا 

ٍء ِإالَّ َحاَجةا يف نـَف ِس يـَع ق وَب  َعنـ ه م  ِمَن اَّللَِّ ِمن  َشي 
 َقَضاَها 

 68 يوسف املاضي 

 36 ص املاضي  َفَسخَّر اَن َله  الر ِيَح َِت رِي أِبَم رِِه ر َخاءا َحي ث  َأَصابَ   2
ِلح  السَّاِحر  َحي ث  أََتى  3  69 طه  املستقبل  َواَل يـ ف 

ِجِد َوِمن     4 ال َمس  َشط َر  َهَك  َوج  فـََولِ   َت  َخَرج  َحي ث  
َرَامِ   149 البقرة  املستقبل  احل 
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فـََلو اَل َكاَن ِمَن ال ق ر وِن  ﴿قوله تعاىل:  حنو    للتوبيخ  ، فاملضي أو توبيخ  بعد حرف ُتضيض -3
فـََلو اَل نـََفَر ِمن  ﴿حنو قوله:    للتحضيضواالستقبال    ،[116]هود:    ﴾ِمن  قـَب ِلك م  أ ول و بَِقيَّةٍ 

 فاملاضي هنا يف أتويل املستقبل.  ،[122]التوبة:  ﴾ك لِ  ِفر َقٍة ِمنـ ه م  طَائَِفةٌ 

 

  

 بعد حرف ُتضيض أو توبيخ  -3
 رقم اآلية اسم السورة  الزمن  املوضع  م

1  
اِبلش َهَداِء  َلو اَل َجاء وا َعَلي ِه أِبَر بـََعِة ش َهَداَء فَِإذ  ملَ  أَي ت وا  

 فَأ ولَِئَك ِعن َد اَّللَِّ ه م  ال َكاِذب ونَ 
 املاضي
 للتوبيخ 

 13 النور

2  
فـََلو اَل َنَصَره م  الَِّذيَن اَتََّذ وا ِمن  د وِن اَّللَِّ قـ ر اَبانا َآهِلَةا َبل   

رَت ونَ   َضل وا َعنـ ه م  َوَذِلَك ِإف ك ه م  َوَما َكان وا يـَف 
املاضي 
 للتوبيخ 

 28 األحقاف

نـََتَكلََّم هِبََذا    3 لََنا َأن   قـ ل ت م  َما َيك ون   َوَلو اَل ِإذ  مسَِع ت م وه  
 س ب َحاَنَك َهَذا هب  َتاٌن َعِظيمٌ 

املاضي 
 للتوبيخ 

 16 النور

َربِ  َلو اَل َأخَّر َتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأك ن  ِمَن    4
 الصَّاحِلِنَي 

املستقبل  
 10 املنافقون  للتحضيض 

5  
ِمن  ك لِ   نـََفَر  فـََلو اَل  لِيَـن ِفر وا َكافَّةا  ال م ؤ ِمن وَن  َوَما َكاَن 

يِن َولِيـ ن ِذر وا قـَو َمه م  ِفر َقٍة ِمنـ ه م  طَائَِفٌة   لِيَـتَـَفقَّه وا يف الدِ 
 ِإَذا َرَجع وا ِإلَي ِهم  َلَعلَّه م  َُي َذر ونَ 

املستقبل  
 122 التوبة  للتحضيض 
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 . داللته على االستمرار والتجديد يف األزمنة الثًلثة: سابًعا
  )املاضي واحلاضر واملستقبل(   األزمنة الثلثة ومن اآلًيت القرآنية اليت فيها فعل ماٍض يدل على   

 ما يف اجلدول التايل: 

 

 
 

 من خلل  على الزمن ال تتضح إالَّ   داللة الفعل املاضي  التفصيل السابق يتضح أنَّ بعد كل هذا  
الفعل املاضي يدل دائًما على الزمن املاضي   والقول أبنَّ السياق مبساعدة بعض القرائن واألدوات  

 فهو كًلم ليس بدقيق.

  

 رقم اآلية اسم السورة  الفعل  املوضع  م

1  

َواِبل َواِلَدي ِن   ه   ِإًيَّ ِإالَّ  تـَع ب د وا  َأالَّ  َرب َك  َوَقَضى 
أَو   َا  َأَحد مه  ال ِكرَبَ  ِعن َدَك  ل َغنَّ  يـَبـ  ِإمَّا  َساانا  ِإح 
َا َوق ل  هَل َما  َهر مه  َا َفَل تـَق ل  هَل َما أ فٍ  َواَل تـَنـ  ِكَلمه 

 قـَو الا َكرمياا

 23 اإلسراء 

2  
َوَما  ِن زِيِر  اِل  َوحلَ م   َوالدَّم   َتة   ال َميـ  َعَلي ك م   ح ر َِمت  

َوال م رَتَدِ يَة  أ ِهلَّ ِلَغري ِ اَّللَِّ ِبِه َوال م ن َخِنَقة  َوال َمو ق وَذة   
 َوالنَِّطيَحة  

 3 املائدة 

3  
الصِ َيام  َكَما  َعَلي ك م   َآَمن وا ك ِتَب  الَِّذيَن  أَيـ َها  ًَي 

 ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  قـَب ِلك م  َلَعلَّك م  تـَتـَّق ونَ 
 183 البقرة  

ا  4  96 النساء   وََكاَن اَّللَّ  َغف وراا َرِحيما
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 املبحث الثالث 
 مىت نكتب )ماٍض( ومىت نكتب )املاضي(؟  
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 الثالث املبحث 
 ؟مىت نكتب )ماٍض( ومىت نكتب )املاضي(

ُقوصهذا االسم  ي َصنَّف  حتت َتصنيِف ) واالسم املنقوص هو االسم املعرب املنتهي ،  (االسم املَنـْ
 .دة وما قبلها مكسوربياء اثبتة الزمة غري مشدَّ 

 شروط )االسم املنقوص(: 
 أن يكون امساا معرابا ال مبنياا.  -1
 أن يكون منتهياا بياء اثبتة الزمة من بنية الكلمة.  -2
 دة.  أن تكون الياء غري مشدَّ  -3
 أن ي كسر ما قبلها.  -4
،  ( قلِمي)مثل:  ، ألنَّ ما قبل الياء ليس مكسوراا، وال  (؛ظْب )حنو:  ،  ليس من األمساء املنقوصةو 

ا ة، ألَّنَّ دة وليست أصليَّ ، ألنَّ الياء مشدَّ (عريب  )مثل:  ألنَّ الياء غري أصليَّة، بل هي ًيء املتكلِ م، وال  
 ًيء النسب.

 ..(. .-املاضي  – الراضي  –الداعي   –الواعي  –)القاضي مثل:  واالسم املنقوص
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 ذف َّيء املنقوص ومىت ال ُتذف؟مىت ُتُ 
وينون بكسرتني للعوض، وتكون علمة    ا(ا وجرا حتذف ًيؤه يف حال التنكري )رفعا  ل منقوصك

املقدَّ  احلركة  الثقلإعرابه  منع ظهورها  وقد  احملذوفة،  الياء  على  أو  رة  التعريف  حالة  ًيؤه يف  وتثبت   ،
 اإلضافة )رفعاا ونصباا وجراا(.

اسٌم،  نكرة  فاملنقوص  أو  معرفة  ويكون  أو جمروراا،  منصوابا  أو  مرفوعاا  يكون  ، وهذا واالسم 
 :جدول إيضاحي وبعده إعراب ملا يف اجلدول من مجلٍ 

 
 ( القاضي)

 جمرور منصوب  مرفوع 
ابأللف  التعريف

 والًلم 
 مررت  ابلقاضي رأيت  القاضيَ  جاء القاضي

 بقاضٍ مررت  رأيت  قاضياا  قاضٍ جاء  النكرة 
 مررت  بقاضي املدينةِ  رأيت  قاضَي املدينةِ  جاء قاضي املدينةِ  التعريف ابإلضافة
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 إعراب الكلمات املوجودة يف اجلدول السابق

 إعراهبا الكلمة 

 جاء القاضي
 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  ( جاء)
 للثقل.: فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة املقدرة على الياء (القاضي)

 رأيُت القاضيَ 
 .  (اتء الضمريـ )فعل ماٍض مبين على السكون التصاله ب )رأى(:  (:رأيت)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.  التاء)
 (: مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة.القاضيَ )

مررُت 
 ابلقاضي 

 .(اتء الضمريـ )السكون التصاله بفعل ماٍض مبين على  )مرْر(:   (:تمرر )
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.  التاء)
 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   (: الباء)(:  ابلقاضي)
رة على  : اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعلمة جره الكسرة املقدَّ (القاضي)

 الياء للثقل.

 جاء قاضٍ 
 (: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  جاء)
 .على الياء احملذوفة للثقل رة  ة املقدَّ (: فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمَّ قاضٍ )

 رأيُت قاضًيا 
 .  (اتء الضمريـ )فعل ماٍض مبين على السكون التصاله ب (: رأى)(: رأيت)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.  التاء)
 (: مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة.قاضًيا)

 مررت بقاضٍ 

 .(اتء الضمريـ )فعل ماٍض مبين على السكون التصاله ب )مرْر(: (:  مررت)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.  التاء)
 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   (:الباء)(: بقاضٍ )

رة للثقل : اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعلمة جره الكسرة املقدَّ )قاٍض( 
 على الياء احملذوفة. 
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جاء قاضي  
 املدينةِ 

 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  ( جاء)
، وهو  رة على الياء للثقلة املقدَّ : فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمَّ )قاضي( 
 .مضاف

 (: مضاف إليه جمرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة.املدينة)

رأيُت قاضَي 
 املدينةِ 

 .  (اتء الضمريـ )فعل ماٍض مبين على السكون التصاله ب (: رأى)(: رأيت)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.  التاء)
 (: مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. قاضي)
 (: مضاف إليه جمرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة.املدينة)

مررُت بقاضي 
 املدينةِ 

 .(اتء الضمريـ )فعل ماٍض مبين على السكون التصاله ب )مرْر(: (:  مررت)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.  التاء)
 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   (: الباء)(: بقاضي)

ة على  : اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعلمة جره الكسرة املقدرَّ )قاضي( 
 الياء للثقل. وهو مضاف. 

 (: مضاف إليه جمرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة.املدينة)
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 الرَّابع املبحث 

 لفعل املاضي وحروف اجلر املشرتك بني ا
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 الرَّابعاملبحث 
 املشرتك بني الفعل املاضي وحروف اجلر 

هذه الكلمات فعلا ماضياا يف   (، فتكونواحلرف   )تشرتك بني الفعل  حاشا(:   –خًل    –)عدا  
 .  سياقات، وتكون حروف جر يف سياقات أخرى

 عًلمة بنائه  األنواع  الكلمة  م
 حرف فعل  

تكون هذه الكلمات من األفعال إذا مل   عدا   1 السكون 
أيِت بعدها اسم جمرور، فإذا جاء بعدها 

 اسٌم جمرور فتكون من حروف اجلر.  
 خل   2
 حاشا   3

 
 

 ؟حروف اجلر ومىت تكون من مىت تكون هذه الكلمات من األفعال
ا من األفعال، فإذا جاء بعدها اسم جمرور فتكون من حروف اجلر،  يف هذه الكلمات أَّنَّ   األصل  

 فعلا ماضياا.  تكونفوإذا مل أيت بعدها اسم جمرور 
 حرف جر فعل
 صفحةٍ  عداقرأت  الكتاَب  صفحةا  عداقرأت  الكتاَب 

ر على : فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّ (عدا)
 األلف للتعذر.  

 وجوابا تقديره )هو(. والفاعل ضمري مسترت 
مفعول به منصوب وعلمة نصبه   : (صفحة)

 الفتحة الظاهرة. 

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

)عدا(  (صفحة) اجلر  حبرف  جمرور  اسم   :
 وعلمة جره الكسرة الظاهرة. 
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حاشا( من   –خل    –)عدا    تعترب أنَّ   إذا وجدت النص دون تشكيل فلك أن    (: 1فائدة )
  يف حالٍة واحدة تكون فيها هذه الكلمات من األفعال فقط. إالَّ  األفعال أو من حروف اجلر

،  : إذا سبقت بـ )ما( املصدرية اإلجابة مىت تكون )عدا( من األفعال فقط؟  (:2فائدة )
جاءت يف نص غري م شكل  ، وإن  نعتَبها فعًًل فقطس فهنا، (صفحةً عدا  ماقرأت  الكتاَب )كقولنا: 

 منصواًب وجواًب. ما بعدها يكون  فإنَّ 
 

 
 

 اخلًلصة 
 مىت تكون )عدا( فعًًل؟   مىت تكون )عدا( حرفًا؟  

 :إذا جاء بعده اسم جمرور
 )قرأت الكتاب عدا صفحٍة(.

 يف حالة من حالتني:
)قرأت    :املصدرية (  ما)إذا جاء قبلها   -

 الكتاب ما عدا صفحًة(. 
)قرأت   :أيِت بعدها اسم جمرورإذا مل   -

 الكتاب عدا صفحًة(.
 

 
 

 ضع احلركة الصحيحة يف هناية االسم )صفحة(. 
 (. كًلمها –صفحٍة   –)صفحةا   قرأت  الكتاب عدا صفحة.  -1
 كلمها(.   –صفحٍة  – صفحةً ) عدا صفحة.  ماقرأت الكتاب  -2
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 )ما عدا صفحة(. إعراب قولنا: 
 إعراهبا الكلمة 

 حرف مصدري مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما
 ر على األلف للتعذر.فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّ  عدا

 ضمري مسترت وجوابا تقديره )هو(.  والفاعل
 مفعول به منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة. صفحة

 .من )ما والفعل( يف حمل نصب ظرف زمان أو حال واملصدر املؤول
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 املبحث اخلامس
 املاضي اجلامد 
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 اخلامس املبحث 
 املاضي اجلامد 

 اجلامد واملتصرفيف النحو العريب سنرى مصطلحني: 
  : كالتايل؛  ثًلثِة أنواعهو على ، و فقطهو الفعل الذي يلزم صيغة واحدة ف  ؛ اجلامد فأمَّا 

 األول: أن يكون مًلزًما لصيغة املاضي:
 )من أفعال الرجاء(.     عسى  -
 كان وأخواهتا(.  أفعال   )من     ليس  -
 )من أفعال كان وأخواهتا(.    دام يف )ما دام(  -
من أخوات كاد = مبعىن  )من أفعال الشروع أنشأ  –جعل   –أخذ  -

 (. بدأ
 أفعال املدح والذم(. )من  ال حبذا   –حبذا  –بئس  –عَم نِ  -
 )من أفعال االستثناء(.   حاشا  –خل   –عدا  -

 : والثاين: أن يكون مًلزًما لصيغة املضارع
يهيط)تقول:  ،  (يصيح)، ومعناه:  يهيط - زال  زال يف  )أي:  (،  اوهياطا   ،اهيطا   :ما  ما 

 ، فهو مضارع ال ماضي وال أمر له. (صياح
 :والثالث: أن يكون مًلزًما لصيغة األمر 

 .هاتِ  -
 . تعالَ  -
ا حاضراا(، من أخوات  ، مثل: )هب  َهب   -  . (ظنَّ ) حممدا
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  وينقسم قسمني: الذي تتغري صيغته من صيغة إىل أخرى.   هوف؛ املتصرفوأمَّا 
 

 اتم التصرف  انقص التصرف
 صيغتاِن فقط.هو الذي أيِت منه 
 وهو على حالتني: 

: )كاد ما جاء منه املاضي واملضارعاألول: 
ما  –ما يربح( )ما زال  –يكاد( )ما برح  –

 ما ينفك(.   –)ما انفك  –يزال( 
 – ، )يدع   املضارع واألمر   منهما جاء  الثاين:  

 .  1ذر(  –دع ( )يذر  

  الصيغ الثًلث:  ِت منهأي يهو الذ
 )املاضي واملضارع واألمر(.

(.  –يشرب   –كقولنا: )شِرَب     اشرب 

 

 
  

   
  

  

 

َِبيَث ِمَن الطَّيِ بِ َما َكاَن اَّللَّ   ﴿:  من أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي  1   ﴾ لَِيَذَر ال م ؤ ِمِننَي َعَلى َما أَنـ ت م  َعَلي ِه َحىتَّ مَيِيَز اِل 
ا﴿ –  [179]آل عمران:   [. 11]املدثر:  ﴾َذر ِن َوَمن  َخَلق ت  َوِحيدا
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 1يف اللغِة العربية  األفعال اجلامدةشهر جدول أب
 النوع  الفعل  النوع  الفعل 

فعٌل مرك ٌب   قـَلََّما 
 فعل  شروعٍ  اِبـ َتَدأَ  مكفوفٌ 

 فعل  شروعٍ  َأَخذَ  فعل  شروعٍ  قَامَ 

فعٌل مرك ٌب   َكثـ َر َما 
 مكفوفٌ 

َلو َلقَ   فعل  َرَجاء  ِاخ 

 تـََعج ب فعل   أَفِعل  ِبهِ  فعل  م َقاَربَةٍ  َكَربَ 
 فعل  شروعٍ  أَقـ َبلَ  ِمن  َأَخَواِت َكانَ  لَي سَ 

 فعل  شروعٍ  اِن رَبَى  فعل  تـََعج بٍ  َما أَفـ َعَله  
 فعل  شروعٍ  أَن َشأَ  ِمن  َأَخَواِت َكانَ  َما اِنـ َفكَّ 
 فعل  َذم ٍ  بِئ سَ  ِمن  َأَخَواِت َكانَ  َما بَرِحَ 
ِتثـ َناءٍ  َحاَشا  ٍر َجاِمدٌ  تـََعلَّم   فعل  ِاس   فعل  أَم 
ِتثـ َناءٍ  َخلَ  ٍر َجاِمدٌ  تـََعالَ  فعل  ِاس   فعل  أَم 

 فعل  شروعٍ  َجَعلَ  ِمن  َأَخَواِت َكانَ  َما َدامَ 
 فعل  َمد حٍ  َحبََّذا ِمن  َأَخَواِت َكانَ  َما زَالَ 
ِتثـ َناءٍ  َعَدا  فعل  َرَجاءٍ  َحَرى فعل  ِاس 

 فعل  جَم ه وٌل َجاِمدٌ  س ِقطَ  َأَخَواِت َكانَ ِمن   َما فَِتئَ 
 فعل  َذم ٍ  َساءَ  فعل  َمد حٍ  نِع مَ 

 

ا، في نظر: كتاب ))معجم    1 األفعال اجلامدة((، لتفاصيل أكثر خبصوص األفعال اجلامدة يف القرآن الكرمي حتديدا
 ، وكذلك ي رجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتون لـ ))املوسوعة املدرسية((.أمساء أبو بكر حممد
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ٍر َجاِمدٌ  َهب    َشدَّ َما  فعل  أَم 
فعٌل مرك ٌب  

 مكفوفٌ 
 فعل  شروعٍ  َشرَعَ  فعل  شروعٍ  َهبَّ 
 فعل  شروعٍ  َطِفقَ  فعٌل َماٍض َجاِمدٌ  َهدَّ 

ٍر َجاِمدٌ  َهل مَّ  فعٌل مرك ٌب   طَاَلَما فعل  أَم 
 مكفوفٌ 

ٍر َجاِمدٌ  َهاتِ   فعل  َرَجاءٍ  َعَسى فعل  أَم 
 فعل  شروعٍ  َعِلقَ  فعٌل م َضارٌِع َجاِمدٌ  يَِهيط  

فعٌل مرك ٌب   َقص َر َما 
   مكفوفٌ 

 
والرتج ي   (لَْيسَ )يدل  على معىن من املعان اليت ت وضع هلا احلروف كالن في يف    الفعل اجلامدف

 .هو ِشبـ ه ه  احلرف مجوده  وسبب،  ( سىعَ )يف 
 :ومجود الفعل على نوعني

 . كأفعال املدح والذ م    الزم -
كفعل الت عج ب الذي جيمد  عند استعماله يف هذه الصورة مبعىن احلرف، فمىت   عارض -

 .فارقها عاد إىل الت صريف
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 املبحث السادس 
 يسباعية الفعل املاض
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 السادس املبحث 
 سباعية الفعل املاضي

 مخاسية الفعل املاضي:  أواًل:
نيا ( يتكون  وتننا. والرتميز )(وتننافإنَّه ي بىن على الفتح ما مل يتصل بـ ) ؛كل  فعٍل ماٍض يف الد 

 من أربعِة ضمائر. 
 = واو اجلماعة. فالواو 

 = اتء الضمري. التاء 
 = نون النسوة.  النون  

 = للفاعلني.ان 
نون  )أو  (اتء ضمريـ )؛ فإنَّه ي بىن على الضم، وإذا اتصل ب(واو مجاعةٍ ـ )فإذا اتصل املاضي ب

للفاعلني؛ فإنَّه ي بىن على السكون، وإذا مل يتصل هبذه الضمائر األربعة؛ فإنَّه ي بىن على  (ان )أو   (نسوة
 الفتح. 
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 .مخاسية الفعل املاضي من سورة النازعات  -1
 الرحيم( الرْحن هللا )بسم

(  4( فَالسَّاِبَقاِت َسبـ قاا )3( َوالسَّاحِبَاِت َسب حاا )2( َوالنَّاِشطَاِت َنش طاا )1َوالنَّازَِعاِت َغر قاا )﴿
بَـع َها الرَّاِدَفة  )6( يـَو َم تـَر ج ف  الرَّاِجَفة  )5فَال م َدبِ رَاِت أَم راا ) َمِئٍذ َواِجَفٌة )7( تـَتـ  ( أَب َصار َها  8( قـ ل وٌب يـَو 

َاِفَرِة )9ٌة )َخاِشعَ  َلَمر د ود وَن يف احل  أَئِنَّا  يـَق ول وَن  أَِئَذا  10(  ِإذاا َكرٌَّة    قَال وا(  11ِعظَاماا َنََِرةا )  ك نَّا(  تِل َك 
َرٌة َواِحَدٌة ) 12َخاِسَرٌة ) َا ِهَي َزج  (  15َحِديث  م وَسى )  أاَتكَ ( َهل   14( فَِإَذا ه م  اِبلسَّاِهَرِة )13( فَِإّنَّ

َك ِإىَل َأن  تـَزَكَّى  ( فـَق ل  َهل  لَ 17)  َطَغى ( اذ َهب  ِإىَل ِفر َعو َن ِإنَّه   16َرب ه  اِبل َواِد ال م َقدَِّس ط واى )  اَنَداه  ِإذ   
َشى )18) َربِ َك فـََتخ  ِإىَل  ِدَيَك  َى )  فََأرَاه  (  19( َوأَه  َيََة ال ك رب    أَد بـَرَ ( مث َّ  21)  َوَعَصى  َفَكذَّبَ (  20اآل 

َعى ) َع َلى )  فـََقالَ (  23)  فـََناَدى  َفَحَشرَ (  22َيس  َرب ك م  األ  َِخرَ   فََأَخَذه  (  24َأاَن  َنَكاَل اآل  َواأل  وىَل  اَّللَّ   ِة 
َةا ِلَمن  خَي َشى )25)   َفَسوَّاَهامَس َكَها    َرَفعَ (  27)  بـََناَها( أَأَنـ ت م  َأَشد  َخل قاا أَِم السََّماء   26( ِإنَّ يف َذِلَك َلِعرب 
َلَها    َوأَغ َطشَ (  28) رَجَ لَيـ  )  َوَأخ  َذِلَك  29ض َحاَها  بـَع َد  َر َض  َواأل  رَجَ (  30)  َدَحاَها(  َماَءَها  مِ   َأخ  َها  نـ 

َِباَل  31َوَمر َعاَها ) َى )  َجاَءتِ ( فَِإَذا  33( َمَتاعاا َلك م  َوأِلَنـ َعاِمك م  )32)  أَر َساَها( َواجل  (  34الطَّامَّة  ال ك رب 
ن َسان  َما   ِحيم  ِلَمن  يـََرى )  َوبـ ر َِزتِ (  35)  َسَعىيـَو َم يـََتذَكَّر  اإل ِ ََياَة   َوَآثـَرَ (  73)  َطَغى( فََأمَّا َمن   36اجلَ  احل 

نـ َيا ) ِحيَم ِهَي ال َمأ َوى ) 38الد  ََوى )  َوََّنَىَمَقاَم َربِ ِه    َخافَ ( َوأَمَّا َمن   39( فَِإنَّ اجلَ  (  40النـَّف َس َعِن اهل 
َنََّة ِهَي ال َمأ َوى ) َن م ر َساَها )41فَِإنَّ اجل  أَل وَنَك َعِن السَّاَعِة َأًيَّ رَاَها )( ِفيَم أَن  42( َيس  ( ِإىَل  43َت ِمن  ِذك 

تَـَهاَها ) َا أَن َت م ن ِذر  َمن  خَي َشاَها )44َربِ َك م نـ  ( َكَأَّنَّ م  يـَو َم يـََرو ََّنَا ملَ  يـَل بَـث وا ِإالَّ َعِشيَّةا أَو  ض َحاَها  45( ِإّنَّ
 [.46، 1﴾ ]النازعات: (46)
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 النازعاتمخاسية الفعل املاضي من سورة جدول 
 السكون  الضم  الفتح 

يبىن على  ماضٍ كل فعل 
 ان ن ت واو اجلماعة الفتح ما مل يتصل بـــــــ

اتء   
 الضمري 

نون 
 النسوة 

ان 
 للفاعلني

 ك نَّا    قَال وا  َوبـ ر َِزت   بـََناَها  أاَتكَ 
     َطَغى َرَفعَ  اَنَداه  
     َوآثـَرَ  َفَسوَّاَها  فََأرَاه  

     َخافَ  َوأَغ َطشَ  َفَكذَّبَ 
رَجَ  َوَعَصى      َوََّنَى َوَأخ 
      َدَحاَها  أَد بـَرَ 

رَجَ  َفَحَشرَ        َأخ 
      أَر َساَها  فـََناَدى 
      َجاَءت   فـََقالَ 
      َسَعى  فََأَخَذه  
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 عبَس.مخاسية الفعل املاضي من سورة   -2
 الرحيم( الرْحن هللا )بسم

َع َمى )  َجاَءه  ( َأن   1)  َوتـََوىلَّ   َعَبسَ ﴿ رِيَك َلَعلَّه  يـَزَّكَّى )2األ  َرى )3( َوَما ي د  َفَعه  الذ ِك  ( 4( أَو  َيذَّكَّر  فـَتَـنـ 
تَـغ ىَن أَمَّا َمِن   َعى )  َجاَءكَ ( َوأَمَّا َمن   7( َوَما َعَلي َك َأالَّ يـَزَّكَّى )6( فَأَن َت َله  َتَصدَّى )5)  اس  ( َوه َو  8َيس 
َا َتذ ِكَرٌة )10( فَأَن َت َعن ه  تـََلهَّى )9خَي َشى ) ( يف ص ح ٍف م َكرََّمٍة  12)  ذََكَره    َشاءَ ( َفَمن   11( َكلَّ ِإَّنَّ

ن َسان  َما    ق ِتلَ (  16( ِكرَاٍم بـََررٍَة )15( أِبَي ِدي َسَفَرٍة )14( َمر ف وَعٍة م َطهََّرٍة )13) َفَره  اإل ِ   ( ِمن  17)  َأك 
ٍء   ( مث َّ  21)  فَأَق رَبَه    أََماَته  ( مث َّ  20)  َيسََّره  ( مث َّ السَِّبيَل  19)  فـََقدَّرَه    َخَلَقه  ( ِمن  ن ط َفٍة  18)  َخَلَقه  َأيِ  َشي 

ن َسان  ِإىَل َطَعاِمِه )23)  أََمَره  ( َكلَّ َلمَّا يـَق ِض َما 22)  أَن َشرَه    َشاءَ ِإَذا   َناانَّ  ( أَ 24( فـَل يَـن ظ ِر اإل ِ ال َماَء    َصبَـبـ 
َنا( مث َّ  25َصبًّا ) َر َض َشقًّا )  َشَقق  َنا(  26األ  باا )27ِفيَها َحبًّا )  فَأَنـ بَـتـ  ( َوَزيـ ت وانا َوََن لا 28( َوِعنَـباا َوَقض 

غ ل باا )29) َوَحَداِئَق  َوَأابًّ )30(  َوفَاِكَهةا  َوأِلَنـ َعاِمك م  )31(  َلك م   َمَتاعاا  فَِإَذا  32(  الصَّاخَّة     َجاَءتِ ( 
( ِلك لِ  ام رٍِئ ِمنـ ه م  يـَو َمِئٍذ  36( َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه )35ِه )( َوأ مِ ِه َوأَبِي34( يـَو َم يَِفر  ال َمر ء  ِمن  َأِخيِه )33)

ِفَرٌة ) 37َشأ ٌن يـ غ ِنيِه ) تَـب ِشَرٌة )38( و ج وٌه يـَو َمِئٍذ م س  َها َغرَبٌَة )39( َضاِحَكٌة م س  َمِئٍذ َعَليـ  (  40( َوو ج وٌه يـَو 
  [.42،  1(﴾ ]عبس: 42 ال َفَجَرة  )( أ ولَِئَك ه م  ال َكَفَرة  41تـَر َهق َها َقرَتٌَة )

 جدول مخاسية الفعل املاضي من سورة عبسَ 
 السكون  الضم  الفتح 

كل فعل ماٍض يبىن على 
 ان ن ت واو اجلماعة الفتح ما مل يتصل بـــــــ

اتء   
 الضمري 

نون 
 النسوة 

ان 
 للفاعلني

َنا     َجاَءه   َوتـََوىلَّ  َعَبسَ   َصبَـبـ 
تَـغ ىَن  َنا     َشاءَ  َجاَءكَ  اس   َشَقق 
َفَره   ق ِتلَ  ذََكَره   َنا     َأك   فَأَنـ بَـتـ 
     َيسََّره   فـََقدَّرَه   َخَلَقه  
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 التكوير. مخاسية الفعل املاضي من سورة   -3
 الرحيم(  الرمحن هللا )بسم

َِبال   2)  ان َكَدَرت  ( َوِإَذا الن ج وم   1)  ك وِ َرت  ِإَذا الشَّم س   ﴿ ( 4)  ع طِ َلت  ( َوِإَذا ال ِعَشار   3)  س ريِ َت  ( َوِإَذا اجل 
  س ِئَلت  ( َوِإَذا ال َمو ء وَدة   7)   ز وِ َجت  ( َوِإَذا النـ ف وس   6)  س جِ َرت  ( َوِإَذا ال ِبَحار   5)  ح ِشَرت  َوِإَذا ال و ح وش   

َذن ٍب  8) أبَِيِ   الص ح ف   9)   ق ِتَلت  (  َوِإَذا  السََّماء   10)  ت  ن ِشرَ (  َوِإَذا  ِحيم  11)  ك ِشَطت  (  اجلَ  َوِإَذا   )
َنَّة   12)  س عِ َرت   َوِإَذا اجل  َما  13)  أ ز لَِفت  (  نـَف ٌس  َعِلَمت   َضَرت  (  أ ق ِسم  اِبِل  نَِّس )14)  َأح  َفَل   )15  )

ََواِر ال ك نَِّس ) َعسَ ( َواللَّي ِل ِإَذا  16اجل  (  19( ِإنَّه  َلَقو ل  َرس وٍل َكرمٍِي )18)  تـَنَـفَّسَ   ( َوالص ب ِح ِإَذا17)  َعس 
ن وٍن )21( م طَاٍع مَثَّ أَِمنٍي )20ِذي قـ وٍَّة ِعن َد ِذي ال َعر ِش َمِكنٍي )   َرَآه  ( َوَلَقد   22( َوَما َصاِحب ك م  مبَج 

َهب وَن  25َو ِبَقو ِل َشي طَاٍن َرِجيٍم )( َوَما ه  24( َوَما ه َو َعَلى ال َغي ِب ِبَضِننٍي )23اِبأل  ف ِق ال م ِبنِي ) ( فَأَي َن َتذ 
ٌر لِل َعاَلِمنَي )26) َتِقيَم )  َشاءَ ( ِلَمن   27( ِإن  ه َو ِإالَّ ِذك  ( َوَما َتَشاء وَن ِإالَّ َأن  َيَشاَء اَّللَّ   28ِمن ك م  َأن  َيس 

 . ﴾(29َرب  ال َعاَلِمنَي )
 التكويرمخاسية الفعل املاضي من سورة جدول 

 السكون  الضم  الفتح 
كل فعل ماٍض يبىن على 

 ان ن ت واو اجلماعة الفتح ما مل يتصل بـــــــ

الضم  رفتح مقدَّ  فتح ظاهر 
 الظاهر 

الضم 
 ر املقدَّ 

اتء 
 الضمري 

نون 
 النسوة 

ان 
 للفاعلني

 ك وِ َرت  
 انَكَدَرت  
 س ريِ َت  
 ع طِ َلت  
 ح ِشَرت  
 س جِ َرت  

      َرآه  
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 ز وِ َجت  
 س ِئَلت  
 ق ِتَلت  
 ن ِشَرت  

 ك ِشَطت  
 س عِ َرت  
 أ ز لَِفت  
 َعِلَمت  

َضَرت    َأح 
َعسَ   َعس 
 تـَنَـفَّسَ 
 َشاءَ 
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 سباعية الفعل املاضي:  : اثنًيا
كل فعل ماٍض فإنَّه 
  يُبىن على الفتح ما َل

 يتصل بـ )وتننا(

 وتننا 

 واو مجاعة
 للفاعلنيان  نون نسوة  اتء ضمري

الفتح   
 الظاهر 

الفتح 
 ر املقدَّ 

الضم 
 الظاهر 

الضم 
 ر املقدَّ 

 بَ َكت
 ــــت  ــــــكتبَ 

 َتا بَـ كت

 وا كتب   رأى
 

 ت  ب  كت ارَأو  
 تَ ب  كت
 تِ ب  كت

 ت م كتبـ  
 تما كتب  
َّ ب  كت  ت 

 َ  نا ب  كت كتب 
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   بناء الفعل املاضي على الفتح. -1
 ر املقدَّ  الظاهر 

غري معتل اآلخر ابأللف ومل ماٍض كل فعل 
 (؛ فإنَّه ي بىن على الفتح الظاهر.وتننايتصل بـ )

كل فعل ماٍض معتل اآلخر ابأللف ومل يتصل بـ  
 ر. )وتننا(؛ فإنَّه ي بىن على الفتح املقدَّ 

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. : (كتبَ )
 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. (تْ كتبَ )
 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. (َتاكتبَـ )
الفتح (الدرسَ   تِ كتبَ ) على  مبين  ماٍض  فعل   :

 الظاهر. 
 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.(هُ كتَـبَ )
 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. (َنارمسَ )
 : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. (رِضيَ )

ر على : فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّ (رأى)
 األلف للتعذر.

ر على : فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّ (سعى)
 األلف للتعذر.

ر على : فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّ (دعا )
 األلف للتعذر.
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   .(واو اجلماعةِ ـ ) بناء الفعل املاضي على الضم التصاله ب -2
تبنيه على الضم بغض النظِر عن حركة آخر    اأبي فعٍل ماٍض؛ فإَّنَّ   واو اجلماعةِ إذا اتصلت  

 الفعل املاضي.
 إذا كان الفعل الضم الظاهر 

 صحيح اآلخر 
 إذا كان الفعل املاضي منتهًيا ابلياء أو ابأللف   رالضم املقدَّ 

 األلف  الياء   

 رضي وا كتبـ ـــــــــــــوا
 رأَوا رض وا

فعل ماٍض مبين على الضم 
 ـالظاهر التصاله ب

 . (واو اجلماعةِ ) 

فعل ماٍض مبين على الضم 
للثقل على الياء احملذوفة   راملقدَّ 

 . (واو اجلماعةـ )وهو متصل ب

ماٍض مبين على الضم فعل 
ر للتعذر على األلف املقدَّ 

 ـ  احملذوفة وهو متصل ب
 . (واو اجلماعة)

 

 :العلة الصرفية
- .  رضي 
 و ا. -
 رضي  وا = رض وا -

 :العلة الصرفية
 .رَأى   -
 و ا. -
 رَأى  وا = رأَوا -
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 :  صور الفعل املاضي معتل اآلخر ابأللف  -3
 رَأْوا  رَأتْ  رأى 

 فعل ماٍض اتصل بواو مجاعة  ( وتننافعل ماٍض مل يتصل بـ ) ( وتننافعل ماٍض مل يتصل بـ )
: فعل ماٍض مبين على (رأى)

املقدَّ  األلف   رالفتح    على 
 للتعذر. 

: فعل ماٍض مبين على (سعى)
املقدَّ  األلف   رالفتح    على 

 للتعذر. 
 

: فعل ماٍض مبين على (رََأتْ )
األلف  املقدَّ   الفتح على  ر 

 . احملذوفة 
 رَأى + تْ 

مبين (التاء) حرف  للتأنيث   :
من  له  السكون ال حمل  على 

 اإلعراب.

فعل ماٍض مبين على   (: رََأْوا)
املقدَّ  للتعذر  الضم  على ر 

ـ وهو متصل باأللف احملذوفة، 
 . (واو اجلماعة)

 . ْوا = رَأوا رَأىْ 
 
 

 

 
 

 ها على األلف.استحالة النطق ابحلركات كل  : التعذر معىن 
نستطيع أن ننطق ابحلركات ولكن سنلحظ ثقلا عند النطق على اللسان، وهذا ال :  الثقلمعىن  
  إذا انتهت الكلمة ابلواو أو ابلياء يف حاليت الرفع واجلر. يكون إالَّ 
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 تطبيقات عامة على سباعية الفعل املاضي:  -4
 السكون  الضم  الفتح 

كل فعل ماٍض يبىن  
على الفتح ما َل يتصل  

 بـــــــ 
 ان ن ت واو اجلماعة

 درفتح مقَّ  فتح ظاهر 
الضم 
 الظاهر 

الضم 
 ر املقدَّ 

اتء 
 الضمري 

نون 
 النسوة 

ان 
 للفاعلني

 –رض وا  ــــوابـ ـــكت اندى َكَتبَ 
 رأَو ا

 ـنا ـب ـــكتـــ ــنَ ـــــ كتب ت  ب ــــكتـــــ

فعل ماٍض  
مبين على  

الفتح 
 الظاهر 

فعل ماٍض  
مبين على  

الفتح 
ر على املقدَّ 

األلف 
 للتعذر 

فعل ماٍض  
مبين على  

الضم 
 الظاهر 

ـ التصاله ب
 (واو اجلماعة)

فعل ماٍض  
مبين على  

الضم 
  راملقدَّ 

ـ التصاله ب
 (واو اجلماعة)

فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

 (اتء الضمري)

فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

 ( نون النسوة)

فعل ماٍض  
مبين على  
السكون  
ـ التصاله ب

 (ان الفاعلني)
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بني جميء األلف يف هناية حرف من حروف املعاين، وجميء األلف يف   الفرق  -5
 هناية فعل ماٍض.

 الفعل املاضي حروف املعاين 
 .. .-دعا  –رأى  .. .–َأالَّ  –أال   –ِإالَّ  –إىل   –على 

حرف مبين على السكون ال حمل له من 
 اإلعراب.

ر على فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّ 
 األلف للتعذر.

 
 : سباعية األفعال من بعض اآلَّيت من سورة مرمي  -6

 واو اجلماعة رفتح مقدَّ  فتح ظاهر 
اتء 

 الضمري 
نون 

 النسوة 
ان 

 للفاعلني
َوَهَن   –قَاَل 

تَـَعَل   - َواش 
 –وََكاَنت   –

و ِلَد  –وََكاَن 
انتَـَبَذت    –
فَاَتَََّذت   –
 –فـََتَمثََّل  –

  –قَاَلت  
 –َفَحَمَلت ه  
 –فََأَجاَءَها  

  ––َجَعَل 
  –فََأَشاَرت  
 َوَجَعلَـــــيِن 

 اَنَدى
 فََأو َحى 

 فَــ ـَناَدا َها 
آاَت نـــــ ـــِي  

–  
َو أَو َصا نـــ  

 ــــِي  
 فَــ أَتَــى ـت  

 –ِخف ت    قَال وا 
  –بـََلغ ت  

ت َك   –َخَلق 
 ك ن َت  

 –ِمت  
  –وَك ن ت  
 –َنَذر ت  
 -ِجئ ِت 
 د م ت  

 َو آتـَي ـ ـَناه   
 فَـــ أَر َسل ـ ـَنا 
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 .سورة النازعاتسباعية الفعل املاضي من   -7
 السكون  الضم  الفتح 

كل فعل ماٍض يبىن على  
 ان ن ت واو اجلماعة الفتح ما َل يتصل بـــــــ

 ر فتح مقدَّ  فتح ظاهر
الضم  
 الظاهر

الضم  
 ر املقدَّ 

 ان للفاعلني نون النسوة  اتء الضمري 

فعل ماٍض مبين 
على الفتح 

 الظاهر 

فعل ماٍض مبين 
على الفتح 

ر على  املقدَّ 
 األلف للتعذر

فعل ماٍض مبين 
على الضم 

الظاهر التصاله  
 ( واو اجلماعةـ )ب

   
فعل ماٍض مبين 
على السكون  

 (انـ )التصاله ب

 ك نَّا    قَال وا أاَتكَ  َفَكذَّبَ 
      اَنَداه   أَد بـَرَ 

      فََأرَاه   َفَحَشرَ 
      َوَعَصى  فـََقالَ 
      فـََناَدى  فََأَخَذه  
      بـََناَها  َرَفعَ 

      َفَسوَّاَها َوَأغ َطشَ 
رَجَ        َدَحاَها  َوَأخ 
رَجَ         أَر َساَها  َأخ 
      َسَعى َجاَءت  
      َطَغى َوبـ ر َِزت  

      َوََّنَى  َوآثـَرَ  
       َخافَ 

 
 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  سباعية الفعل املاضيشرح كتاب 

 

 
 
 61 

 َعَبَس.سورة سباعية الفعل املاضي من   -8
 السكون  الضم  الفتح 

كل فعل ماٍض يبىن على  
 ان ن ت واو اجلماعة الفتح ما َل يتصل بـــــــ

الضم  رفتح مقدَّ  فتح ظاهر 
 الظاهر 

الضم 
 ر املقدَّ 

اتء 
 الضمري 

نون 
 النسوة 

ان 
 للفاعلني

 َعَبسَ 
 َجاَءه  
 َجاَءكَ 
 َشاَء  
 ذََكَره  
 ق ِتلَ 

َفَره    َأك 
 َخَلَقه  
 َخَلَقه  
 فـََقدَّرَه  
 َيسََّره  
 أََماَته  
 فَأَق رَبَه  
 َشاءَ 
 أَن َشَره  
 أََمَره  

 َجاَءت  

 َوتـََوىلَّ 
تَـغ ىَن   اس 

َنا       َصبَـبـ 
َنا   َشَقق 
َنا   فَأَنـ بَـتـ 

  



  
 أتليف/ حممد مكاوي  سباعية الفعل املاضيشرح كتاب 

 

 
 
 62 

 سادًسا: الفرق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث  
 نون مجع اإلانث نون النسوة 
 حرف  ضمري = اسم 

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل 
 .رفع

 حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

 تؤنث الضمري  تؤنث الفعل نفسه

 
اتصلت النون بـ )هتك( وجاز : إذا هلا ضابطان

 فهي نون مجع إانث استبداهلا مبيم مجع الذكور 

 

 اتصال النون بـضمري من )هتك( -1
 ك نَّ   –ت نَّ  –ه نَّ 

 هل جيوز استبدال هذه النون ابمليم؟  -2
 كم .   –مت   –ه م 

 النساء كتب ـــــــــــنَ 
 رمستموه نَّ  النساء  ك نَّ خبرٍي.
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 الفرق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث من آية من سورة البقرة.   تطبيقات  -1
َن َما َخَلَق اَّللَّ  يف    هَلُنَّ َثَلثََة قـ ر وٍء َواَل ُيَِل     أِبَنـُْفِسِهنَّ   َيرَتَبَّْصنَ َوال م طَلََّقات   ﴿ ت م   َأْرَحاِمِهنَّ َأن  َيك 

ِمث ل  الَِّذي   َوهَلُنَّ يف َذِلَك ِإن  أَرَاد وا ِإص َلحاا    ِبَردِ ِهنَّ َأَحق     َوبـُُعولَتـُُهنَّ ِخِر  يـ ؤ ِمنَّ اِبَّللَِّ َوال يَـو ِم اآل َ   ُكنَّ   ِإنْ 
 [228]البقرة:  ﴾(228) َدَرَجٌة َواَّللَّ  َعزِيٌز َحِكيمٌ  َعَلْيِهنَّ اِبل َمع ر وِف َولِلر َِجاِل  َعَلْيِهنَّ 

 
 نون مجع اإلانث نون النسوة 

 أبنفسهم =  نَّ هِ أِبَنف سِ  يرتبص نَ 
نَ  ت م   هلم  =   هَل نَّ  َيك 

 أرحامهم  =  ـِهـنَّ أَر َحامِ  نَ كن  =   إن  ك نَّ 

 يـ ؤ ِمنَّ = يؤمن  نَ 

 بعولتهم =   َوبـ ع ولَتـ ه نَّ 
 بردهم =  ِبَردِ ِهنَّ 
 وهلم =  َوهَل نَّ 

  عليهم= َعَلي ِهنَّ 
 عليهم=  َعَلي ِهنَّ 
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 .سورة الطًلقتطبيقات الفرق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث من   -2
ت م  النِ َساَء  ﴿ َة َواتَـّق وا اَّللََّ َربَّك م  اَل    لِِعدَّهِتِنَّ   َفطَلِ ق وه نَّ ًَي أَيـ َها النَِّب  ِإَذا طَلَّق   َت  رِج وه نَّ َوَأح ص وا ال ِعدَّ

َن ِإالَّ َأن  أَي ِتنَي ِبَفاِحَشٍة م بَـيِ َنٍة َوتِل َك ح د ود  اَّللَِّ َوَمن  يـَتَـَعدَّ ح د وَد اَّللَِّ فـَقَ   بـ ي وهِتِنَّ ِمن    د  ظََلَم نـَف َسه   َواَل خَي ر ج 
رِي َلَعلَّ اَّللََّ  مبَع ر وٍف    فَارِق وه نَّ مبَع ر وٍف أَو     فََأم ِسك وه نَّ   َأَجَله نَّ ( فَِإَذا بـََلغ َن  1 ُي  ِدث  بـَع َد َذِلَك أَم راا ) اَل َتد 

ٍل ِمن ك م  َوأَِقيم وا الشََّهاَدَة َّللَِِّ َذِلك م  ي وَعظ  ِبِه َمن  َكاَن يـ ؤ ِمن  اِبَّللَِّ َوال   ِهد وا َذَوي  َعد  َِخِر َوَمن  يَـ َوَأش  و ِم اآل 
ب ه  ِإنَّ اَّللََّ اَبِلغ   2يـَتَِّق اَّللََّ جَي َعل  َله  خَم َرجاا ) ( َويـَر ز ق ه  ِمن  َحي ث  اَل َُي َتِسب  َوَمن  يـَتَـوَكَّل  َعَلى اَّللَِّ فـَه َو َحس 

راا ) ٍء َقد  َن مِ 3أَم رِِه َقد  َجَعَل اَّللَّ  ِلك لِ  َشي  ِئي يَِئس  ت م   ( َواللَّ َثَلثَة     َفِعدَّهت  نَّ َن ال َمِحيِض ِمن  ِنَساِئك م  ِإِن ار تـَبـ 
َاِل   َمح  ِئي ملَ  ُيَِض َن َوأ واَلت  األ  ه ٍر َواللَّ راا    مَح َله نَّ َأن  َيَضع َن    َأَجل ه نَّ َأش  َ جَي َعل  َله  ِمن  أَم رِِه ي س  َوَمن  يـَتَِّق اَّللَّ

راا )( َذِلَك أَم ر  اَّللَِّ  4) ِكن وه نَّ (  5أَنـ زََله  إِلَي ك م  َوَمن  يـَتَِّق اَّللََّ ي َكفِ ر  َعن ه  َسيِ َئاتِِه َويـ ع ِظم  َله  َأج  ِمن  َحي ث     َأس 
َواَل   دِك م   و ج  ِمن   ت م   فَأَن ِفق وا    َعَلي ِهنَّ لِت َضيِ ق وا    ت َضار وه نَّ َسَكنـ  مَح ٍل  أ واَلِت  َيَضع َن    َعَلي ِهنَّ َوِإن  ك نَّ  َحىتَّ 

َرى )  أ ج وَره نَّ   َفَآت وه نَّ فَِإن  أَر َضع َن َلك م     مَح َله نَّ  َنك م  مبَع ر وٍف َوِإن  تـََعاَسر مت   َفَسرت  ِضع  َله  أ خ  ( 6َوأ ُتَِر وا بـَيـ 
َسَعِتهِ  ِمن   َسَعٍة  َآاَتَها    لِيـ ن ِفق  ذ و  َما  ِإالَّ  نـَف ساا  ي َكلِ ف  اَّللَّ   اَل  َآاَته  اَّللَّ   فـَل يـ ن ِفق  ممَّا  َعَلي ِه رِز ق ه   ق ِدَر  َوَمن  

راا ) ٍر ي س  َعل  اَّللَّ  بـَع َد ع س  َناَها ِحَساابا شَ 7َسَيج  َا َور س ِلِه َفَحاَسبـ  ِر َرهبِ  ا ( وََكأَيِ ن  ِمن  قـَر يٍَة َعَتت  َعن  أَم  ِديدا
راا ) بـ َناَها َعَذاابا ن ك  راا )8َوَعذَّ ا 9( َفَذاَقت  َواَبَل أَم رَِها وََكاَن َعاِقَبة  أَم رَِها خ س  ( أََعدَّ اَّللَّ  هَل م  َعَذاابا َشِديدا

راا   إِلَي ك م  ِذك  أَنـ َزَل اَّللَّ   َآَمن وا َقد   َل َباِب الَِّذيَن  يـَتـ ل و َعَلي ك م  َآًَيِت اَّللَِّ  10) فَاتَـّق وا اَّللََّ ًَي أ ويل األ  ( َرس والا 
رَِج الَِّذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت ِمَن الظ ل َماِت ِإىَل الن وِر َوَمن  يـ ؤ ِمن  اِبَّللَِّ   َويـَع َمل  َصاحِلاا م بَـيِ َناٍت لِي خ 

َار  َخالِ  ََّن  ِخل ه  َجنَّاٍت َِت رِي ِمن  حَت ِتَها األ  َسَن اَّللَّ  َله  رِز قاا )ي د  ا َقد  َأح  ( اَّللَّ  الَِّذي َخَلَق 11ِديَن ِفيَها أَبَدا
َر ِض   َم ر     ِمثـ َله نَّ َسب َع مَسََواٍت َوِمَن األ  نَـه نَّ يـَتَـنَـزَّل  األ  ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقد     بـَيـ  لِتَـع َلم وا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ك لِ  َشي 

ا َأَحاَط ِبك لِ   ٍء ِعل ما  (﴾ 12)َشي 
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 19نون مجع اإلانث   9نون النسوة 
نَ   خَي ر ج 
 أَي ِتنيَ 
 بـََلغ نَ 
 َيَضع نَ 
نَ   يَِئس 
 ُيَِض نَ 
 ك نَّ 

 َيَضع نَ 
 أَر َضع نَ 
 

 َفطَلِ ق وه نَّ 
 لِِعدَّهِتِنَّ 

 َت  رِج وه نَّ 
 بـ ي وهِتِنَّ 
 َأَجَله نَّ 

 فََأم ِسك وه نَّ 
 فَارِق وه نَّ 
 َفِعدَّهت  نَّ 
 َأَجل ه نَّ 
 مَح َله نَّ 

ِكن وه نَّ   َأس 
 ت َضار وه نَّ 
 َعَلي ِهنَّ 
 َعَلي ِهنَّ 
 مَح َله نَّ 
 َفآت وه نَّ 
 أ ج وَره نَّ 
 ِمثـ َله نَّ 
نَـه نَّ   بـَيـ 
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 التعظيم؟  ( ان)الفاعلني و (ان) : ما الفرق بني رابًعا
 

 التعظيم  (ان) الفاعلني (ان)
 كًلمها واحٌد.. ولكنَّ )ان الفاعلني( ختتص بغري هللِا.

 . التعظيم فهي خاصة ابهلل عز وجل من ابب التأدب يف اإلعراب (ا )انأمَّ 
 خلْقنا رمْسنا

ضمري ابرز متصل مبين على  الفاعلني:  (ان)
 .السكون يف حمل رفع فاعل

ضمري ابرز متصل مبين على  للتعظيم:  (ان)
 حمل رفع فاعل.  السكون يف
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 املبحث السَّابع

 تطبيقات سباعية الفعل املاضي على جزء عمَّ كامًًل 
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 السابعاملبحث 
 تطبيقات سباعية الفعل املاضي على جزء عمَّ كامًًل 

 سورة النبأ (1)
 بسم هللا الرْحن الرحيم

( َكًلَّ َسيَـْعَلُموَن  3( الَِّذي ُهْم ِفيِه ُُمَْتِلُفوَن )2اْلَعِظيِم )( َعِن النـََّبِإ  1َعمَّ يـََتَساَءُلوَن )﴿
( َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا 7( َواجْلَِباَل َأْواَتًدا )6( َأََلْ ََنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا )5( ُثَّ َكًلَّ َسيَـْعَلُموَن ) 4)
َنا  11( َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاًشا )10لَّْيَل لَِباًسا )( َوَجَعْلَنا ال9( َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَبااًت )8) ( َوبـَنَـيـْ

ًعا ِشَداًدا ) ( َوأَنـَْزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا  13( َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا )12فـَْوَقُكْم َسبـْ
( يـَْوَم 17( ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقااًت )16)( َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا  15( لُِنْخرَِج ِبِه َحبًّا َونـََبااًت )14)

َتْأُتوَن َأفْـَواًجا ) َفُخ يف الصُّوِر فـَ ( َوُسريِ َِت اجْلَِباُل  19( َوفُِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت أَبـَْوااًب )18يـُنـْ
( اَلبِِثنَي ِفيَها َأْحَقااًب 22َآاًب ) ( ِللطَّاِغنَي مَ 21( ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا )20َفَكاَنْت َسَرااًب )

يًما َوَغسَّاقًا )24( اَل َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َواَل َشَرااًب )23) ُْم 26( َجَزاًء ِوفَاقًا ) 25( ِإالَّ ْحَِ ( ِإهنَّ
( ِحَسااًب  يـَْرُجوَن  اَل  )27َكانُوا  ااًب  ِبَََِّيتَِنا ِكذَّ بُوا  وََكذَّ َأْحصَ 28(  َشْيٍء  وَُكلَّ   )( َناُه ِكَتااًب  ( 29يـْ

( وََكَواِعَب 32( َحَداِئَق َوَأْعَنااًب )31( ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َمَفازًا )30َفُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذااًب )
ااًب )34( وََكْأًسا ِدَهاقًا )33أَتْـَرااًب ) َك َعطَاًء ( َجَزاًء ِمْن رَب ِ 35( اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكذَّ

نَـُهَما الرَّْْحَِن اَل ََيِْلُكوَن ِمْنُه ِخطَااًب ) 36ِحَسااًب ) ( يـَْوَم 37( َربِ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ
 اْليَـْوُم  ( َذِلكَ 38يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمًَلِئَكُة َصفًّا اَل يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّْْحَُن َوقَاَل َصَوااًب )

َمْت  39احْلَقُّ َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإىَل رَبِ ِه َمَآاًب ) ( ِإانَّ أَْنَذْراَنُكْم َعَذااًب َقرِيًبا يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدَّ
َتِّن ُكْنُت تـَُرااًب )  . ﴾(40َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر ََّي لَيـْ
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 إعراهبا الكلمة 

 
 خلقناكم 

 فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ )ان التعظيم(.: (خلق)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (ان للتعظيم)

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف :  كاف اخلطاب جلمع الذكور )كم(
 حمل نصب مفعول به. 

 ( 4جعلنا )
 م(.فعل ماض مبين على السكون التصاله بـ )ان التعظي: (جعل)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (ان للتعظيم)

 بنينا 
 بـ )ان التعظيم(.التصاله فعل ماٍض مبين على السكون : (بىن )
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (ان للتعظيم)

 أنزلنا 
 التعظيم(.فعل ماٍض مبين على السكون بـ )ان : (أنزل)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (ان للتعظيم)

 كان
 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر. 

 (.هووامسه ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 فُتحت
 ُسريت 

(  -)فُتح   ان ملا مل يسمَّ  فعلن ماضيان مبنيان على الفتح الظاهر، ومها مبنيَّ :  ُسريِ 
 فاعلهما.

حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له من  : (اتء التأنيث)
 اإلعراب.

 فكانت
 كانت 

 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.: (كان )
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: ( اتء التأنيث)

 (.هيوامسه ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 
 كانوا 

 (. واو اجلماعةفعل ماٍض انقص انسخ مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع اسم )كان(. : (واو اجلماعة)

 كذبوا 
 فعل ماٍض مبين على الضم التصاله بـ )واو اجلماعة(.: (كذب)
 فع فاعل.( ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل ر واو اجلماعة)
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 أحصيناه
 فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ )ان التعظيم(. : )أحصى(

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (ان للتعظيم)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.:  )هاء الغيبة(

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  أذن
 (. هوضمري مسترت جوازاا تقديره ) والفاعلفعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.  قال

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

 (.هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 اختذ 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر يف حمل جزم جواب الشرط.

 (.هوجوازاا تقديره )والفاعل ضمري مسترت 

 أنذرانكم 

 فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ )ان التعظيم(.: (أنذر)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (ان للتعظيم)

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف :  كاف اخلطاب جلمع الذكور )كم(
 حمل نصب مفعول به أول.

َمت  َقدَّ
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (قدم)
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: ( اتء التأنيث)

 كنت 
 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على السكون التصاله بـ )اتء الضمري(. : )كان(
 (.كان ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع اسم ): )التاء(
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 سورة النازعات (2)
 الرْحن الرحيمبسم هللا 

ًقا 3( َوالسَّاِبَاِت َسْبًحا )2( َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا )1َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا ) ﴿ ( فَالسَّاِبَقاِت َسبـْ
بَـُعَها الرَّاِدَفُة )6( يـَْوَم تـَْرُجُف الرَّاِجَفُة )5( فَاْلُمَدبِ َراِت َأْمًرا ) 4) ( قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة 7( تـَتـْ
(  11( أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاًما َنََِرًة )10( يـَُقوُلوَن أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن يف احْلَاِفَرِة )9َصارَُها َخاِشَعٌة )( أَبْ 8)

َا ِهَي زَْجَرٌة َواِحَدٌة )12قَاُلوا تِْلَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرٌة ) ( َهْل 14( فَِإَذا ُهْم اِبلسَّاِهَرِة )13( فَِإَّنَّ
( اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه  16( ِإْذ اَنَداُه رَبُُّه اِبْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى )15وَسى )أاَتَك َحِديُث مُ 

( فََأرَاُه اآْلَيََة 19( َوَأْهِدَيَك ِإىَل رَبِ َك فـََتْخَشى )18( فـَُقْل َهْل َلَك ِإىَل َأْن تـَزَكَّى )17َطَغى )
َب َوَعَصى )20اْلُكَْبَى )  ( فـََقاَل َأاَن 23( َفَحَشَر فـََناَدى )22 َأْدبـََر َيْسَعى )( ُثَّ 21( َفَكذَّ

( )24رَبُُّكُم اأْلَْعَلى  َواأْلُوىَل  اآْلَِخَرِة  َنَكاَل   ُ اَّللَّ فََأَخَذُه  ََيَْشى 25(  َلِعَْبًَة ِلَمْن  يف َذِلَك  ِإنَّ   )
(26( بـََناَها  السََّماُء  َأِم  َخْلًقا  َأَشدُّ  ُتْم  أَأَنـْ رََفعَ 27(   )( َفَسوَّاَها  مَسَْكَها  َلَها 28  لَيـْ َوَأْغَطَش   )

َها َماَءَها َوَمْرَعاَها )30( َواأْلَْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها ) 29َوَأْخَرَج ُضَحاَها )  (  31( َأْخَرَج ِمنـْ
َعاِمُكْم ) 32َواجْلَِباَل َأْرَساَها ) ( يـَْوَم  34ْلُكَْبَى )( فَِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة ا33( َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنـْ

ْنَساُن َما َسَعى ) ( َوَآثـََر  37( فََأمَّا َمْن َطَغى )36( َوبـُرِ َزِت اجلَِْحيُم ِلَمْن يـََرى ) 35يـََتذَكَُّر اإْلِ
َيا ) نـْ  َعِن  ( َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َوهَنَى النـَّْفسَ 39( فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى )38احْلََياَة الدُّ

َن ُمْرَساَها ) 41( فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى )40اهْلََوى ) ( ِفيَم أَْنَت 42( َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأَّيَّ
تَـَهاَها )43ِمْن ِذْكَراَها ) َا أَْنَت ُمْنِذُر َمْن ََيَْشاَها )44( ِإىَل رَبِ َك ُمنـْ ُْم يـَْوَم يـََرْوهنََ 45( ِإَّنَّ ا ( َكَأهنَّ

 .﴾( 46 َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها )ََلْ يـَْلبَـُثوا ِإالَّ 
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 إعراهبا الكلمة 

 كنا
السكون:  )كان( على  مبين  انسخ  انقص  ماٍض  )ان   التصاله  فعل  بـ 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل  :  (ان للمتكلمني)   املتكلمني(.
 (. كانرفع اسم )

 قالوا
 الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. فعل ماٍض مبين على الضم 

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

 أاتك 
للتعذر.:  (أتى) األلف  على  املقدَّر  الفتح  على  مبين  ماٍض  )كاف    فعل 

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

 انداه 
 مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.فعل ماٍض : (اندى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (الغيبة هاء)

 ( 2طغى )
 عصى 
 فنادى 
 سعى
 هنى

 ة على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 فأراه 
 مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.فعل ماٍض : (أرى)

ضمري ابرز متصل :  (هاء الغيبة )  (.هووفاعله ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به أول. 

 فكذب 
 أدبر 

 فحشر
 فقال 
 رفع

 ة على الفتح الظاهر.أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هوا تقديره )والفاعل ضمري مسترت جوازا 
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 أغطش
 (2أخرج )
 آثر 

 خاف 

 فأخذه
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أخذ)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (هاء الغيبة)

 بناها 
 فسواها
 أرساها
 دحاها 

ة على الفتح املقدَّر  أفعال ماضية مبنيَّ :  (دحى  -أرسى    –سوَّى    –بىن  )
 على األلف للتعذر. 

 (. هومسترت جوازاا تقديره )والفاعل ضمري 
ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول  :  (ها للغيبة)

 به.

 جاءت
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: )جاء( 

حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له :  )اتء التأنيث(
 من اإلعراب.

 برزت
 الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله. الفتحفعل ماٍض مبين على : (بُرز)

حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له :  )اتء التأنيث(
 من اإلعراب.

 

 
  



  
 أتليف/ حممد مكاوي  سباعية الفعل املاضيشرح كتاب 

 

 
 
 74 

 سورة عبس (3)
 بسم هللا الرْحن الرحيم

َفَعُه الذ ِْكَرى 3يـَزَّكَّى )( َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه  2( َأْن َجاَءُه اأْلَْعَمى ) 1َعَبَس َوتـََوىلَّ )﴿ تَـنـْ ( َأْو َيذَّكَُّر فـَ
ى )5( َأمَّا َمِن اْستَـْغىَن )4) ( َوَأمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى 7( َوَما َعَلْيَك َأالَّ يـَزَّكَّى )6( فَأَْنَت َلُه َتَصدَّ
(8( ََيَْشى  َوُهَو   )9( تـََلهَّى  َعْنُه  فَأَْنَت  َتْذِكَرةٌ 10(  َا  ِإهنَّ )( َكًلَّ   11( ذََكَرُه  َشاَء  َفَمْن  يف  12(   )

ْنَساُن َما  16( ِكَراٍم بـََررٍَة ) 15( أِبَْيِدي َسَفَرٍة )14( َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة )13ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة ) ( قُِتَل اإْلِ
رَُه )18( ِمْن َأيِ  َشْيٍء َخَلَقُه )17َأْكَفَرُه ) ( ُثَّ  20لسَِّبيَل َيسََّرُه )( ُثَّ ا19( ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدَّ

( فََأْقََبَُه  )21َأَماَتُه  أَْنَشَرُه  َشاَء  ِإَذا  ُثَّ   )22( َأَمَرُه  َما  يـَْقِض  َلمَّا  ِإىَل  23( َكًلَّ  ْنَساُن  اإْلِ فـَْليَـْنظُِر   )
( )24َطَعاِمِه  َصبًّا  اْلَماَء  َنا  َصبَـبـْ َأانَّ   )25( َشقًّا  اأْلَْرَض  َشَقْقَنا  ُثَّ  فَ 26(   )( َحبًّا  ِفيَها  َنا  بَـتـْ (  27أَنـْ

( َوَقْضًبا  )28َوِعنَـًبا  َوََنًًْل  َوزَيـُْتواًن   )29( ُغْلًبا  َوَحَداِئَق   )30( َوَأابًّ  َوفَاِكَهًة  َلُكْم  31(  َمَتاًعا   )
 ( )32َوأِلَنـَْعاِمُكْم  الصَّاخَُّة  َجاَءِت  فَِإَذا   )33( َأِخيِه  ِمْن  اْلَمْرُء  يَِفرُّ  يـَْوَم  َوأُم ِ 34(   )( َوأَبِيِه  (  35ِه 

ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه )36َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ) ( َضاِحَكٌة  38( ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة )37( ِلُكلِ  اْمِرٍئ ِمنـْ
َها َغََبٌَة )39ُمْستَـْبِشَرٌة )   اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة  ( ُأولَِئَك ُهمُ 41( تـَْرَهُقَها َقرَتٌَة )40( َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ

(42) ﴾. 

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 عبس
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 وتوىل 

 استغىن 
 ان على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.فعلن ماضيان مبنيَّ 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 جاءه
 .فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر: )جاء( 

 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به. :  (هاء الغيبة)
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 جاءك

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

 به.
 (هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 شاء 
 (. من مبين على الفتح الظاهر يف حمل جزم فعل الشرط )فعل ماضٍ 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 ذكره

الظاهر يف حمل جزم جواب الشرط  :  )ذكر(  الفتح  فعل ماٍض مبين على 
 .)  )َمن 

 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به:  (هاء الغيبة)
 (. هوجوازاا تقديره )والفاعل ضمري مسترت 

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.  قُتل

 أكفره 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: )أكفر(

 ( ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول بههاء الغيبة)
 (. هوتقديره ) وجوابً والفاعل ضمري مسترت 

 ( 2) خلقه
 فقدره
 يسره 
 أماته 

 فأقَبه
 أنشره 
 أمره 

ر    – )خلق   أفعال ماضية :  أمر(  -أنشر    –أقَب    – أمات    – َيسَّر    –قدَّ
 ة على الفتح الظاهر.مبنيَّ 

 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به. :  (هاء الغيبة)
 (. هوتقديره ) جوازًاوالفاعل ضمري مسترت 

 شاء 
 الظاهر، وهو فعل الشرط )إذا(. فعل ماٍض مبين على الفتح 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 صببنا
 شققنا
 فأنبتنا 

ان على السكون التصاهلا بـ )  ة مبنيَّ أفعال ماضية  :  (أنبت  -شقَّ    –صبَّ  )
 (.التعظيم

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (ان للتعظيم)

 جاءت

ماٍض  :  )جاء(  وجواب فعل  الشرط  فعل  وهو  الظاهر،  الفتح  على  مبين 
 الشرط حمذوف. 

حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل  :  )اتء التأنيث(
 له من اإلعراب.
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 سورة التكوير  (4)
﴿ ( الشَّْمُس ُكوِ َرْت  )1ِإَذا  اْنَكَدَرْت  النُُّجوُم  َوِإَذا   )2( ُسريِ َْت  اجْلَِباُل  َوِإَذا  َوِإَذا 3(   )

( ُعطِ َلْت  )4اْلِعَشاُر  ُحِشَرْت  اْلُوُحوُش  َوِإَذا   )5( ُسجِ َرْت  اْلِبَحاُر  َوِإَذا  النـُُّفوُس  6(  َوِإَذا   )
( 10( َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت )9( أبَِيِ  َذْنٍب قُِتَلْت ) 8َلْت )( َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسئِ 7ُزوِ َجْت )

( َعِلَمْت نـَْفٌس  13( َوِإَذا اجْلَنَُّة ُأْزِلَفْت )12( َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعِ َرْت )11َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطْت )
( 17( َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس )16نَِّس )( اجْلََواِر اْلكُ 15( َفًَل أُْقِسُم اِبخْلُنَِّس )14َما َأْحَضَرْت )

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي )19( ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي ) 18َوالصُّْبِح ِإَذا تـَنَـفََّس )  (  20( ِذي قـُوَّ
( َوَما ُهَو َعَلى 23نِي )( َوَلَقْد رََآُه اِبأْلُُفِق اْلُمبِ 22( َوَما َصاِحُبُكْم مبَْجُنوٍن )21ُمطَاٍع ُثَّ َأِمنٍي )

( ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر  26( فَأَْيَن َتْذَهُبوَن ) 25( َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيطَاٍن رَِجيٍم )24اْلَغْيِب ِبَضِننٍي )
ُ رَ ( َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء  28( ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم )27ِلْلَعاَلِمنَي )  بُّ اْلَعاَلِمنَي  اَّللَّ

(29)﴾ . 

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 
 كورت 

 وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله. ،فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر: (كور)
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 (. هيوانئب الفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 
 ٱنَكَدَرت

 مبين على الفتح الظاهر.فعل ماٍض : )انكدر(
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 (.هيالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سريت 
 عطلت 
 حشرت
 سجرت
 زوجت 
 ُسِئَلتْ 
 قتلت

 نشرت 
 كشطت
 سعرت
 أزلفت

 –ُكشط   -ُنشر  -قُِتل -ُسِئَل  –ُزو ج   –ُسج ر  –ُحشر   –ُعط ل  –)ُسري  
ة على الفتح الظاهر، وهي مبنية ملا مل يسمَّ أفعال ماضية مبنيَّ : ُأزلف( -ُسع ر 

 فاعلها. 
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 (. هيوانئب الفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 علمت 
 

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: ( علم)
 على السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف مبين : )اتء التأنيث(

 
 أحضرت

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أحضر )
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 (.هيالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 عسعس
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.
 (.هوالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 تنفس 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.
 (.هوالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: )رأى( 
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 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (الغيبة هاء) رآه 
 (.هوالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 شاء 
 ماٍض مبين على الفتح الظاهر.فعل 

 (.هوالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة االنفطار (5)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

﴿( انـَْفَطَرْت  السََّماُء  )1ِإَذا  تَـثـََرْت  انـْ اْلَكَواِكُب  َوِإَذا   )2( َرْت  ُفجِ  اْلِبَحاُر  َوِإَذا  اْلُقُبوُر  3(  َوِإَذا   )
( )(  4بـُْعِثَرْت  َوَأخََّرْت  َمْت  َقدَّ َما  نـَْفٌس  )5َعِلَمْت  اْلَكِرمِي  ِبَربِ َك  َغرََّك  َما  ْنَساُن  اإْلِ َأيُـَّها  ََّي  الَِّذي  6(   )

يِن )8( يف َأيِ  ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك )7َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك )  بُوَن اِبلدِ  ( َوِإنَّ َعَلْيُكْم 9( َكًلَّ َبْل ُتَكذِ 
َراَر َلِفي نَِعيٍم )12( يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن )11( ِكَراًما َكاتِِبنَي )10اِفِظنَي )حلََ  ( َوِإنَّ اْلُفجَّاَر  13( ِإنَّ اأْلَبـْ

يِن ) 14َلِفي َجِحيٍم ) َها ِبَغائِِبنَي )15( َيْصَلْوهَنَا يـَْوَم الدِ  ينِ 16( َوَما ُهْم َعنـْ (  17 )( َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِ 
يِن ) ًئا َوا 18ُثَّ َما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِ   . ﴾(19أْلَْمُر يـَْوَمِئٍذ َّلِلَِّ )( يـَْوَم اَل مَتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشيـْ

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 انفطرت 
 انتثرت 
مت   قدَّ
 وأخرت 

م  –انتثر  –انفطر )  الظاهر.ة على الفتح أفعال ماضية مبنيَّ :  (أخَّر  -قدَّ
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: )اتء التأنيث(

 (.هيالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 فجرت
 بعثرت 

ان ملا مل ان على الفتح الظاهر، ومها مبنيَّ فعلن ماضيان مبنيَّ : (بُعثر  -ُفج ر )
 يسمَّ فاعلهما.
 إلعراب.حرف مبين على السكون ال حمل له من ا: )اتء التأنيث(

 ( هيوانئب الفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

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

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(
 غرك

 خلقك
 ة على الفتح الظاهر.أفعال ماضية مبنيَّ :  (ركَّب -عدل  –خلق   –غرَّ )
 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.: (اخلطابكاف )
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 فعدلك
 ركبك 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت وجوابا تقديره )

 
 فسواك 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (سوى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.: (اخلطاب كاف)

 (. هوجوازاا تقديره )والفاعل ضمري مسترت 

 شاء 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 

 أدراك 
 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أدرى)
 . (هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 نصب مفعول به.ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل : (اخلطاب كاف)
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 سورة املطففني (6)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم 2( الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن )1َوْيٌل لِْلُمَطفِ ِفنَي )﴿
ُْم  3َُيِْسُروَن ) ُعوثُوَن )( َأاَل َيُظنُّ ُأولَِئَك َأهنَّ ( يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِ  اْلَعاَلِمنَي 5( لِيَـْوٍم َعِظيٍم )4َمبـْ

( َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ  9( ِكَتاٌب َمْرُقوٌم )8( َوَما َأْدرَاَك َما ِسجِ نٌي )7( َكًلَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجِ نٍي )6)
( ِبنَي  بُونَ 10لِْلُمَكذِ  ُيَكذِ  الَِّذيَن   )( يِن  الدِ  بِيَـْوِم   11( أَثِيٍم  ُمْعَتٍد  ِإالَّ ُكلُّ  ِبِه  ُب  ُيَكذِ  َوَما  ِإَذا  12(   )

َلى َعَلْيِه َآََّيتـَُنا قَاَل َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي ) ( َكًلَّ  14( َكًلَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن )13تـُتـْ
ُْم َعْن َرهبِ ِْم يـَْوَمئِ  ُْم َلَصاُلو اجلَِْحيِم )15ٍذ َلَمْحُجوبُوَن )ِإهنَّ ُتْم ِبِه 16( ُثَّ ِإهنَّ ( ُثَّ يـَُقاُل َهَذا الَِّذي ُكنـْ

بُوَن ) ( ِكَتاٌب َمْرُقوٌم  19( َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِ يُّوَن )18( َكًلَّ ِإنَّ ِكَتاَب اأْلَبـَْراِر َلِفي ِعلِ يِ نَي )17ُتَكذِ 
( تـَْعِرُف يف 23( َعَلى اأْلَرَاِئِك يـَْنظُُروَن )22( ِإنَّ اأْلَبـَْراَر َلِفي نَِعيٍم )21َقرَّبُوَن ) ( َيْشَهُدُه اْلمُ 20)

( النَِّعيِم  َنْضَرَة  )24ُوُجوِهِهْم  َُمُْتوٍم  رَِحيٍق  ِمْن  ُيْسَقْوَن  ْليَـتَـَناَفِس  25(  فـَ َذِلَك  َويف  ِمْسٌك  ِخَتاُمُه   )
ًنا َيْشَرُب هِبَا اْلُمَقرَّبُوَن )27ُجُه ِمْن َتْسِنيٍم )( َوِمَزا26اْلُمتَـَناِفُسوَن ) ( ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا  28( َعيـْ

 ( َيْضَحُكوَن  َآَمُنوا  الَِّذيَن  ِمَن  )29َكانُوا  يـَتَـَغاَمُزوَن  هِبِْم  َمرُّوا  َوِإَذا  َأْهِلِهُم 30(  ِإىَل  َقَلُبوا  انـْ َوِإَذا   )
َقَلُبوا َفِكِهنَي ) (  33( َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظنَي )32َذا رََأْوُهْم قَاُلوا ِإنَّ َهُؤاَلِء َلَضالُّوَن )( َوإِ 31انـْ

( َهْل ثـُوِ َب اْلُكفَّاُر َما  35( َعَلى اأْلَرَاِئِك يـَْنظُُروَن )34فَاْليَـْوَم الَِّذيَن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن )
 ﴾ (36َكانُوا يـَْفَعُلوَن )
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 إعراهبا الكلمة 

 اكتالوا 
 واو اجلماعة(. ـ )فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله ب

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

 
 كالوهم 

 الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. فعل ماٍض مبين على الضم: )كالوا(
 مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.ضمري ابرز متصل : (اجلماعة  واو)

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل :  (همهاء الغيبة جلمع الذكور ) 
 نصب مفعول به. )بنزع اِلافض أي كالوا هلم الطعام(.

 
 وزنوهم

 الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. فعل ماٍض مبين على الضم: (وزنوا)
 مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. ( ضمري ابرز متصل اجلماعة  واو)

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل :  (همهاء الغيبة جلمع الذكور ) 
 نصب مفعول به. )بنزع اِلافض أي وزنوا هلم الطعام(.

 كنتم 
 .  (اتء الضمريـ )ماٍض انقص انسخ مبين على السكون التصاله ب فعل

(: اتء الضمري جلمع الذكور ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل مت)
 . (كان)رفع اسم 

 
 (2أدراك )

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر: (أدرى)
ضمري ابرز متصل :  (اخلطاب  كاف )  (.هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 أول. مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به 

 قال 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (. هوتقديره ) والفاعل ضمري مسترت جوازاا
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. ران 

 أجرموا 
 

 فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بــ )واو اجلماعة(. 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (واو اجلماعة )

 فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(.  آمنوا 
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 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (واو اجلماعة )
 مروا 

 
 فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. 

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

 
 فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. 

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

 رأوهم 
 

 فعل ماٍض مبين على الضم املقدَّر على األلف احملذوفة التصاله بـ )واو اجلماعة(. 
 ى السكون يف حمل رفع فاعل.ضمري ابرز متصل مبين عل: (واو اجلماعة )

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل :  (همهاء الغيبة جلمع الذكور ) 
 نصب مفعول به.

 قالوا
 

 فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (واو اجلماعة )

 أرسلوا
مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(، وهو مبين ملا مل فعل ماٍض  
 يسم فاعله.

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

 فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. 
 ل رفع فاعل.ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حم: (واو اجلماعة )

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسم فاعله.  ثـُوِ ب

 (3) كانوا
 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )واو اجلماعة(. 

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع اسم )كان(: (واو اجلماعة )
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 سورة االنشقاق (7)
 هللا الرْحن الرحيم()بسم  

َا َوُحقَّْت )1ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت )﴿ ْت )2( َوَأِذَنْت ِلَرهبِ  ( َوأَْلَقْت َما ِفيَها  3( َوِإَذا اأْلَْرُض ُمدَّ
َا َوُحقَّْت )4َوخَتَلَّْت ) ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإىَل رَبِ َك َكْدًحا5( َوَأِذَنْت ِلَرهبِ  ( فََأمَّا  6َفُمًَلِقيِه )  ( ََّي أَيُـَّها اإْلِ

َقِلُب ِإىَل َأْهِلِه َمْسُرورًا )8( َفَسْوَف َُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا )7َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه ) ( َوَأمَّا 9( َويـَنـْ
( ِإنَُّه َكاَن يف َأْهِلِه  12( َوَيْصَلى َسِعريًا )11( َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورًا )10َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه )

( )13َمْسُرورًا  ََيُوَر  َلْن  َأْن  َظنَّ  ِإنَُّه   )14( َبِصريًا  ِبِه  رَبَُّه َكاَن  ِإنَّ  بـََلى  اِبلشََّفِق  15(  أُْقِسُم  َفًَل   )
( َفَما هَلُْم اَل 19)( َلرَتَْكُُبَّ طَبَـًقا َعْن طََبٍق  18( َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق )17( َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )16)

بُوَن ) 21( َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرَآُن اَل َيْسُجُدوَن )20يـُْؤِمُنوَن ) ُ  22( َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ُيَكذِ  ( َواَّللَّ
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )23َأْعَلُم مبَا يُوُعوَن ) َغرْيُ    احِلَاِت هَلُْم َأْجرٌ ( ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ 24( فـََبشِ 

 .﴾(25ََمُْنوٍن )

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 

 انشقت 
 ( 2وأذنت )
 

 ان على الفتح الظاهر.فعلن ماضيان مبنيَّ : (أذن -انشق )
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 (. هيوالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 ( 2وحقت )
 مدت

  ان على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فعلن ماضيان مبنيَّ :  ( ُمدَّ   -ُحقَّ  )
 فاعله.

 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(
 (. هيوانئب الفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 وألقت 
 وختلت

 املقدَّر على األلف للتعذر.ان على الفتح فعلن ماضيان مبنيَّ : (ختلى -ألقى )
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 (. هيوالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 (2أوِت )
 فاعله.  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ 

 (. هوتقديره ) اوانئب الفاعل ضمري مسترت جوازا 

 كان
 انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.فعل ماٍض 

 (. هو( ضمري مسترت جوازاا تقديره )كاناسم )

 ظن 
 مبين على الفتح الظاهر. فعل ماٍض انسخ

 )هو(.والفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره 

 كان
 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.

 (. هو( ضمري مسترت جوازاا تقديره )كاناسم )
 وسق
 اتسق 

 ان على الفتح الظاهر.ن ماضيان مبنيَّ فعل
 (. هوتقديره ) اوالفاعل ضمري مسترت جوازا 

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.  ُقرئ
 َكَفُروا 
 آمنوا 

 وعملوا

 أفعال ماضية مبنية على الضم الظاهر التصاهلا بـ )واو اجلماعة(. 
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.ضمري ابرز : (واو اجلماعة )
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 سورة الَبوج  (8)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( قُِتَل َأْصَحاُب 3( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )2( َواْليَـْوِم اْلَمْوُعوِد ) 1َوالسََّماِء َذاِت اْلَُبُوِج )﴿
َها قـُُعوٌد )( ِإْذ ُهْم  5( النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد )4اأْلُْخُدوِد ) ( َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن اِبْلُمْؤِمِننَي  6َعَليـْ

ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا اِبَّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد )7ُشُهوٌد ) ( الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت 8( َوَما نـََقُموا ِمنـْ
ُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيٌد ) الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ُثَّ ََلْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم ( ِإنَّ  9َواأْلَْرِض َواَّللَّ

( ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت هَلُْم َجنَّاٌت ََتِْري 10َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم َعَذاُب احْلَرِيِق ) 
( ِإنَُّه ُهَو يـُْبِدُئ َويُِعيُد 12( ِإنَّ َبْطَش رَبِ َك َلَشِديٌد )11ِبرُي )ِمْن َُتِْتَها اأْلَهْنَاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلكَ 

( َهْل َأاَتَك 16( فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد ) 15( ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد )14( َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد )13)
ُ ِمْن َورَائِِهْم 19َفُروا يف َتْكِذيٍب )( َبِل الَِّذيَن كَ 18( ِفْرَعْوَن َوََثُوَد ) 17َحِديُث اجْلُُنوِد ) ( َواَّللَّ

 .﴾(22( يف َلْوٍح حَمُْفوٍظ )21 )( َبْل ُهَو قـُْرَآٌن جمَِيدٌ 20حمُِيٌط )
 

 إعراهبا الكلمة 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.  قُِتل

 نقموا 
 فتنوا 
 آمنوا 

 وعملوا
 كفروا 

 )واو اجلماعة(.ة على الضم الظاهر التصاهلا بـ ماضية مبنيَّ أفعال 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (واو اجلماعة )

 أاتك 
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أتى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به: (اخلطاب كاف)
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 سورة الطارق  (9)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم( 

﴿( َوالطَّاِرِق  ) 1َوالسََّماِء  الطَّاِرُق  َما  َأْدرَاَك  َوَما   )2( الثَّاِقُب  النَّْجُم  َلمَّا  3(  نـَْفٍس  ِإْن ُكلُّ   )
َها َحاِفٌظ ) ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق )4َعَليـْ ْليَـْنُظِر اإْلِ  ِمْن َبنْيِ الصُّْلِب ( ََيُْرجُ 6( ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق )5( فـَ

َاِئِب ) َلى السََّرائُِر )8( ِإنَُّه َعَلى رَْجِعِه َلَقاِدٌر )7َوالرتَّ ٍة َواَل اَنِصٍر )9( يـَْوَم تـُبـْ (  10( َفَما َلُه ِمْن قـُوَّ
ُهَو اِبهْلَْزِل   ( َوَما13( ِإنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل )12( َواأْلَْرِض َذاِت الصَّْدِع )11َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع ) 

ُْم َيِكيُدوَن َكْيًدا )14) ِل اْلَكاِفرِ 16( َوَأِكيُد َكْيًدا )15( ِإهنَّ  .﴾( 17يَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا )( َفَمهِ 
 

 إعراهبا الكلمة 
 

 َأْدرَاكَ 
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أدرى)

 (. هوتقديره )والفاعل ضمري مسترت جوازاا 
( ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به  اخلطاب  كاف)

 أول. 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.  ( 2) ُخلق

 (. هووانئب الفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة األعلى (10)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

َر فـََهَدى ) 2( الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى )1اْسَم رَبِ َك اأْلَْعَلى )َسبِ ِح  ﴿ ( َوالَِّذي َأْخَرَج 3( َوالَِّذي َقدَّ
ُ ِإنَُّه يـَْعَلُم اجْلَْهَر َوَما  6( َسنـُْقرُِئَك َفًَل تـَْنَسى )5( َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى )4اْلَمْرَعى ) ( ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّ

ُرَك لِْلُيْسَرى )( َونُـ 7ََيَْفى ) ْر ِإْن نـََفَعِت الذ ِْكَرى )8َيسِ  ( َويـََتَجنـَّبـَُها  10( َسَيذَّكَُّر َمْن ََيَْشى )9( َفذَكِ 
( َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى  13( ُثَّ اَل ََيُوُت ِفيَها َواَل ََيَْيا ) 12( الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكَْبَى )11اأْلَْشَقى )

نـَْيا )15اْسَم رَبِ ِه َفَصلَّى )  ( َوذََكرَ 14) ( ِإنَّ 17( َواآْلَِخَرُة َخرْيٌ َوأَبـَْقى ) 16( َبْل تـُْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ
 .﴾( 19( ُصُحِف ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى )18َهَذا َلِفي الصُُّحِف اأْلُوىَل )

 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 خلق
ر  قدَّ

 أخرج
 َوذََكرَ 

 
 على الفتح الظاهر.ة أفعال ماضية مبنيَّ 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 فسوى 
 فهدى 
 فَصلَّى 

ة على الفتح املقدَّر على األلف  أفعال ماضية مبنيَّ :  (صلَّى  -هدى    –سوَّى  )
 للتعذر. 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 

 فجعله
 فعل ماٍض انسخ مبين على الفتح الظاهر.: (جعل)

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 ضمري ابرز متصل مبىن على الضم يف حمل نصب مفعول به أول.: (الغيبة هاء)
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 شاء 
 أفلح

 ان على الفتح الظاهر.فعلن ماضيان مبنيَّ 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. تزكى
 

 نفعت
الفتح  :  (نفع) على  مبين  ماٍض  الشرط.  فعل  فعل  جزم  حمل  يف  وهو  الظاهر، 
 (. وجواب الشرط حمذوف دل عليه ما قبله)
حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له من :  (اتء التأنيث )

 اإلعراب.
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 سورة الغاشية (11)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( َتْصَلى اَنرًا َحاِمَيًة 3( َعاِمَلٌة اَنِصَبٌة )2يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة )( ُوُجوٌه  1َهْل َأاَتَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة )﴿
(  7( اَل ُيْسِمُن َواَل يـُْغِّن ِمْن ُجوٍع )6( لَْيَس هَلُْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن َضرِيٍع )5( ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ َآنَِيٍة )4)

( ِفيَها  11( اَل َتْسَمُع ِفيَها اَلِغَيًة )10( يف َجنٍَّة َعالَِيٍة )9( ِلَسْعِيَها رَاِضَيٌة )8ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِعَمٌة )
( َوَزرَايبُّ 15( َوََّنَاِرُق َمْصُفوَفٌة ) 14( َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة )13( ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة ) 12َعنْيٌ َجارِيٌَة ) 

( ثُوثٌَة  خُ 16َمبـْ ِبِل َكْيَف  اإْلِ ِإىَل  يـَْنظُُروَن  َأَفًَل   )( ) 17ِلَقْت  رُِفَعْت  السََّماِء َكْيَف  َوِإىَل  َوِإىَل 18(   )
ٌر ) 20( َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )19اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت ) َا أَْنَت ُمذَكِ  ْر ِإَّنَّ ( َلْسَت 21( َفذَكِ 

بُهُ 23( ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ وََكَفَر )22َعَلْيِهْم مبَُسْيِطٍر ) ُ اْلَعَذاَب اأْلَْكََبَ ) ( فـَيـَُعذِ  َنا ِإََّيهَبُْم 24 اَّللَّ ( ِإنَّ ِإلَيـْ
َنا ِحَساهَبُْم )25)  .﴾( 26( ُثَّ ِإنَّ َعَليـْ

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 أاتك 
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أتى)
 مفعول به.ضمري ابر متصل مبين على الفتح يف حمل نصب : (اخلطاب كاف)

 فعل ماٍض انقص انسخ جامد مبين على الفتح الظاهر.   ليس 
 ُخِلَقت
 رُفعت 
 ُنصبت 

 ُسطحت

الظاهر، أفعال ماضية مبنيَّ :  ُسطح(  –ُنصب    –رُفع    –ُخِلَق  ) الفتح  ة على 
 ة ملا مل يسمَّ فاعلها.وهي مبنيَّ 

 ( هيوانئب الفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف : (التأنيث اتء)

 لست
):  (ليس) بـ  التصاله  السكون  على  مبين  جامد  انسخ  انقص  ماٍض   اتء فعل 

 (.الضمري
 (. ليسضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع اسم ): (التاء)
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 تـََوىل  
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.

 (. هومسترت جوازاا تقديره )والفاعل ضمري 

 وكفر
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (كفر )

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة الفجر (12)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

يف َذِلَك َقَسٌم  ( َهْل  4( َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر )3( َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر )2( َولََياٍل َعْشٍر )1َواْلَفْجِر )﴿
( الَِِّت ََلْ َُيَْلْق ِمثْـُلَها يف اْلِبًَلِد 7( ِإرََم َذاِت اْلِعَماِد )6( َأََلْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك ِبَعاٍد )5ِلِذي ِحْجٍر ) 

(  11 َطَغْوا يف اْلِبًَلِد )( الَِّذينَ 10( َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْواَتِد )9( َوََثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر اِبْلَواِد )8)
(  14( ِإنَّ رَبََّك لَِباْلِمْرَصاِد )13( َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط َعَذاٍب )12فََأْكثـَُروا ِفيَها اْلَفَساَد )

َتًَلُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِ  َأْكَرَمِن ) ْنَساُن ِإَذا َما ابـْ َتًَلُه فـََقَدَر  15فََأمَّا اإْلِ ( َوَأمَّا ِإَذا َما ابـْ
( َواَل َُتَاضُّوَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي  17( َكًلَّ َبل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم )16َعَلْيِه ِرْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِ  َأَهاَنِن )

َاَث َأْكًًل َلمًّا )18) ( َكًلَّ ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكًّا 20ا مَجًّا )( َوُتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبًّ 19( َوأَتُْكُلوَن الرتُّ
ْنَساُن َوَأَّنَّ َلُه  22( َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا )21دَكًّا ) ( َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَُّر اإْلِ

ْمُت حِلََياِت )23الذ ِْكَرى ) َتِّن َقدَّ ُب َعَذابَُه َأَحٌد )(  24( يـَُقوُل ََّي لَيـْ يَـْوَمِئٍذ اَل يـَُعذِ  ( َواَل يُوِثُق 25فـَ
( فَاْدُخِلي  28( اْرِجِعي ِإىَل رَبِ ِك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة )27( ََّي أَيَـّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )26َواَثَقُه َأَحٌد ) 

 .﴾(30( َواْدُخِلي َجنَِِّت )29ي ) يف ِعَبادِ 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 فـََعلَ 

 فصبَّ 
 وجاءَ 

 ة على الفتح الظاهر.أفعال ماضية مبنيَّ : جاء( –صبَّ  – فـََعَل )

 َجابُوا 
 (. اجلماعة واوالظاهر التصاله بـ ) فعل ماٍض مبين على الضم

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

 طغوا 
 (. واو اجلماعةبـ )  التصاله  املقدَّر على األلف احملذوفةفعل ماٍض مبين على الضم  

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (اجلماعة  واو)
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 فأكثروا
 (. اجلماعة واوالظاهر التصاله بـ ) فعل ماٍض مبين على الضم: (أكثروا)
 فاعل.ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع : (اجلماعة  واو)

 ابتًله )األوىل(
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (ابتلى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (الغيبة هاء)

 فأكرمه 
 ونعمه

 ان على الفتح الظاهر.فعلن ماضيان مبنيَّ : (نـَعَّمَ  -أكرم )
 على الضم يف حمل نصب مفعول به.ضمري ابرز متصل مبين : (الغيبة هاء)

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره ) 

 
 أكرمن 

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أكرم)
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره ) 

 حرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.: )نون الوقاية(
 السكون يف حمل نصب مفعول به.ضمري مبين على : (احملذوفة املتكلم َّيء)

 ابتًله )الثانية(
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (ابتلى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (الغيبة هاء)

 )هو(.والفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره 

 فقدر
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (ُقِدرَ )

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 
 أهانن 

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أهان)
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره ) 

 حرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب: )نون الوقاية(
 ضمري مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.: (احملذوفة املتكلم َّيء)

 دُكَّتِ 
)  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.: )ُدكَّ

حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له من :  )اتء التأنيث(
 اإلعراب.
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 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.: (جئ) وجيء 

 قدمت 
م )  (. الضمري اتءماٍض مبين على السكون التصاله بـ )فعل  : (قدَّ
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل. : (التاء)
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 سورة البلد (13)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ْنَساَن ( َلَقْد  3( َوَواِلٍد َوَما َوَلَد )2( َوأَْنَت ِحلٌّ هِبََذا اْلبَـَلِد )1اَل أُْقِسُم هِبََذا اْلبَـَلِد )﴿ َخَلْقَنا اإْلِ
( َأََيَْسُب َأْن ََلْ يـََرُه 6( يـَُقوُل َأْهَلْكُت َمااًل لَُبًدا )5( َأََيَْسُب َأْن َلْن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد )4يف َكَبٍد )

َننْيِ )7َأَحٌد ) َناُه النَّْجَدْينِ 9( َوِلَسااًن َوَشَفَتنْيِ )8( َأََلْ ََنَْعْل َلُه َعيـْ ( َفًَل اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة  10)  ( َوَهَديـْ
( يَِتيًما َذا  14( َأْو ِإْطَعاٌم يف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )13( َفكُّ رَقـََبٍة )12( َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة )11)

اِبلصََّْبِ َوتـََواَصْوا اِبْلَمْرَْحَِة ( ُثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َوتـََواَصْوا  16( َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمرْتَبٍَة )15َمْقَربٍَة )
َلْيِهْم اَنٌر ( عَ 19( َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبَََِّيتَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة )18( ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة )17)

 .﴾(20ُمْؤَصَدٌة )

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 َوَلدَ 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 (.التعظيم انفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): خلق() خلقنا
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (للتعظيم ان)

 (.الضمري اتءفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (أهلك) أهلكت
 متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل. ضمري ابرز : (التاء)

 وهديناه 
 (.التعظيم انفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (هدى)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (للتعظيم ان)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به أول.:  (الغيبة  هاء)

 اقتحم
 على الفتح الظاهر.فعل ماٍض مبين 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 أدراك 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أدرى)
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

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

 بين على الفتح الظاهر.فعل ماٍض انقص انسخ م كان
 آمنوا 
 كفروا 

 (. اجلماعة واوالظاهر التصاله بـ ) فعل ماٍض مبين على الضم
 ( ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. اجلماعة  واو)

 (2) وتواصوا
املقدَّر على األلف احملذوفة التصاله بـ   فعل ماٍض مبين على الضم:  (تواصوا)
 (. اجلماعة  واو)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (اجلماعة  واو)
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 سورة الشمس (14)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

َها )2( َواْلَقَمِر ِإَذا َتًَلَها )1َوالشَّْمِس َوُضَحاَها )﴿ ( َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها 3( َوالنـََّهاِر ِإَذا َجًلَّ
(4  )( بـََناَها  َوَما  )5َوالسََّماِء  َطَحاَها  َوَما  َواأْلَْرِض   )6( َسوَّاَها  َوَما  َونـَْفٍس  ُفُجورََها  7(  فََأهْلََمَها   )

َبْت ََثُوُد ِبَطْغَواَها )10( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها )9( َقْد َأفْـَلَح َمْن زَكَّاَها )8َوتـَْقَواَها ) ( ِإِذ 11( َكذَّ
بَـَعَث َأْشقَ  بُوُه فـََعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم  13( فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل اَّللَِّ اَنَقَة اَّللَِّ َوُسْقَياَها )12اَها )انـْ ( َفَكذَّ

ُْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّاَها )  .﴾(15( َواَل ََيَاُف ُعْقَباَها )14َرهبُّ

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 َتًلَها 

 جًلها
 بناها 

 طحاها
 سواها 
 زكاها

 دساها 
 فسواها

 
 
ة أفعال ماضية مبنيَّ : (دسَّى -زكَّى    –سوَّى    –  طحى  -  بىن  -جلَّى    –تلى  )

 على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.: (ها للغيبة)

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 فأهلمها 

 ٍض مبين على الفتح الظاهر.فعل ما: (أهلم)
للغيبة) ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به :  (ها 

   أول.
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

  أفلح
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 خاب
 انبعث

)قال( يف  
 )فقال( 

يف   (دمدم )
 )فدمدم( 

 ة على الفتح الظاهر.أفعال ماضية مبنيَّ 

 كذبت
 

 على الفتح الظاهر.فعل ماٍض مبين : (كذب)
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

 
 فكذبوه 
 افعقروه

)واو  ان على الضم الظاهر التصاهلما بـ  فعلن ماضيان مبنيَّ :  (عقروا  -كذبوا  )
 اجلماعة(.

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (اجلماعة  واو)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (الغيبة هاء)
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 سورة الليل (15)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ 3( َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنـَْثى )2( َوالنـََّهاِر ِإَذا ََتَلَّى )1َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى )﴿
َق اِبحْلُْسىَن )5َواتَـَّقى )( فََأمَّا َمْن َأْعَطى  4) ُرُه لِْلُيْسَرى )6( َوَصدَّ ( َوَأمَّا َمْن َبََِل َواْستَـْغىَن  7( َفَسنـَُيسِ 
َب اِبحْلُْسىَن )8) ُرُه لِْلُعْسَرى )9( وََكذَّ َنا 11( َوَما يـُْغِّن َعْنُه َمالُُه ِإَذا تـََردَّى )10( َفَسنـَُيسِ  ( ِإنَّ َعَليـْ

( اَل َيْصًَلَها ِإالَّ اأْلَْشَقى  14( فَأَْنَذْرُتُكْم اَنرًا تـََلظَّى )13 لََنا َلْْلَِخَرَة َواأْلُوىَل )( َوِإنَّ 12لَْلُهَدى )
َب َوتـََوىلَّ )15) ( َوَما أِلََحٍد  18( الَِّذي يـُْؤِت َماَلُه يـَتَـزَكَّى )17( َوَسُيَجنـَّبـَُها اأْلَتْـَقى )16( الَِّذي َكذَّ

 .﴾ (21( َوَلَسْوَف يـَْرَضى )20َلى )( ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِ ِه اأْلَعْ 19 َُتَْزى )ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمةٍ 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 َتلى

 أعطى
 واتقى 

 واستغىن 
 تردَّى
 وتوىلَّ 

 ة على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 خلق
 وصدق

 َبل
ب  وكذَّ

 ة على الفتح الظاهر.أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره )

 
 فأنذرتكم 

 (. اتء الضمريفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (أنذر)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل. : (التاء)
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ابرز متصل مبين على السكون يف ضمري  :  (كم( جلمع الذكور )كاف اخلطاب)
 حمل نصب مفعول به أول.

بَ   َكذَّ
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة الضحى (16)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( َوَلْْلَِخَرُة َخرْيٌ َلَك ِمَن 3)( َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـََلى  2( َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى )1َوالضَُّحى )﴿
( َوَوَجَدَك َضاالًّ فـََهَدى  6( َأََلْ جيَِْدَك يَِتيًما َفَآَوى )5( َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك َفرَتَْضى )4اأْلُوىَل )

َهْر )( َوَأمَّا السَّاِئَل فَ 9( فََأمَّا اْلَيِتيَم َفًَل تـَْقَهْر )8( َوَوَجَدَك َعاِئًًل فََأْغىَن )7) ( َوَأمَّا بِِنْعَمِة 10ًَل تـَنـْ
ْث )  .﴾ (11رَبِ َك َفَحدِ 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 سجى
 قـََلى  

 آوى 
 هدى 
 أغىن  

 ة على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

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

 
 ( 2ووجدك )

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

 أول. 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 الشرح سورة  (17)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( َورَفـَْعَنا َلَك 3( الَِّذي أَنـَْقَض َظْهَرَك )2( َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك ) 1َأََلْ َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك ) ﴿
َوِإىَل رَبِ َك    (7( فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصْب )6( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )5( فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )4ِذْكَرَك )

 .﴾( 8فَاْرَغْب )
 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 َوَوَضْعَنا
 ورفعنا 

 (. ان التعظيمن على السكون التصاهلما بـ )فعلن ماضيان مبنياَّ :  (رفع  -وضع  )
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (ان للتعظيم)

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. أنقضَ 

 فرغت 
 (. اتء الضمري( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ )فرغ)
 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل. : (التاء)
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 سورة التني (18)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

﴿( َوالزَّيـُْتوِن  )1َوالتِ نِي  ِسيِننَي  َوطُوِر   )2( اأْلَِمنِي  اْلبَـَلِد  َوَهَذا  َلَقْد  3(  يف (  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقَنا 
َلُهْم َأْجٌر َغرْيُ 5( ُثَّ َرَدْداَنُه َأْسَفَل َساِفِلنَي )4َأْحَسِن تـَْقِومٍي ) ( ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فـَ

يِن )6ََمُْنوٍن ) ُبَك بـَْعُد اِبلدِ   . ﴾ (8ِمنَي ) أبَِْحَكِم احْلَاكِ ( أَلَْيَس اَّللَُّ 7( َفَما ُيَكذِ 
 

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 (.ان التعظيمفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (خلق) خلقنا
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (ان للتعظيم)

 
 رددانه

 (.ان التعظيمفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (ردد )
 مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. ضمري ابرز متصل : (ان للتعظيم)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به أول. :  (هاء الغيبة)

 آمنوا 
عملوا يف 
 )وعملوا( 

 (. واو اجلماعةان على الضم الظاهر التصاهلما بـ )فعلن ماضيان مبنيَّ 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (واو اجلماعة )

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

 

 
 
 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  سباعية الفعل املاضيشرح كتاب 

 

 
 
 105 

 سورة العلق (19)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اقْـَرْأ اِبْسِم رَبِ َك الَِّذي َخَلَق )﴿ ( الَِّذي 3َورَبَُّك اأْلَْكَرُم )( اقْـَرْأ  2( َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما ََلْ يـَْعَلْم )4َعلََّم اِبْلَقَلِم )  ْنَساَن لََيْطَغى )5( َعلََّم اإْلِ ( ِإنَّ 7( َأْن رََآُه اْستَـْغىَن )6( َكًلَّ ِإنَّ اإْلِ

َهى )8ِإىَل رَبِ َك الرُّْجَعى ) ( َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َعَلى اهْلَُدى  10( َعْبًدا ِإَذا َصلَّى )9( َأرَأَْيَت الَِّذي يـَنـْ
َب َوتـََوىلَّ )12( َأْو َأَمَر اِبلتـَّْقَوى )11) ( َكًلَّ لَِئْن 14( َأََلْ يـَْعَلْم أبَِنَّ اَّللََّ يـََرى )13( َأرَأَْيَت ِإْن َكذَّ

َتِه لََنْسَفَعْن اِبلنَّاِصَيِة )  ( 18( َسَنْدُع الزَّاَبنَِيَة )17ْلَيْدُع اَنِديَُه )( فَـ 16( اَنِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة )15ََلْ يـَنـْ
 .﴾(19ْعُه َواْسُجْد َواْقرَتِْب )َكًلَّ اَل ُتطِ 

 إعراهبا الكلمة 
 ( 2) خلق
 ( 2) َعلَّمَ 

 أمر 
بَ   َكذَّ

 
 ة على الفتح الظاهر.أفعال ماضية مبنيَّ 

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 رآه 
 انسخ مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.فعل ماٍض : (رأى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به أول: (هاء الغيبة)

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
 استغىن 
 صلى

 توىل يف )وتوىل(

 ة على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هومسترت جوازاا تقديره )والفاعل ضمري 

 
 (3) أرأيت

 حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.: ( اهلمزة )
 (. اتء الضمريفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (رأى)
 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل. : (التاء)

 الظاهر.فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح  كان
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 سورة القدر (20)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

َلِة اْلَقْدِر )﴿ َزْلَناُه يف لَيـْ َلُة اْلَقْدِر )1ِإانَّ أَنـْ َلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن أَْلِف َشْهٍر  2( َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ ( لَيـْ
 .﴾( 5َي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر )( َسًَلٌم هِ 4َرهبِ ِْم ِمْن ُكلِ  َأْمٍر )( تـَنَـزَُّل اْلَمًَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِْذِن 3)

 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 

 أَنَزْلَناهُ 
 (.ان التعظيمفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (أنزل)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (ان للتعظيم)
 ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.ضمري : (هاء الغيبة)

 
 أدراك 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أدرى)
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به :  (كاف اخلطاب)
 أول. 
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 سورة البينة (21)
 الرْحن الرحيم()بسم هللا 

َفكِ نَي َحىتَّ أَتْتِيَـُهُم اْلبَـيِ َنُة )﴿ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي ُمنـْ ( َرُسوٌل  1ََلْ 
ُلو ُصُحًفا ُمَطهََّرًة ) َتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ( َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوتُوا اْلكِ 3( ِفيَها ُكُتٌب قـَيِ َمٌة ) 2ِمَن اَّللَِّ يـَتـْ

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصًََّلَة َويـُْؤتُوا 4َما َجاَءهْتُُم اْلبَـيِ َنُة ) ( َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
َتاِب َواْلُمْشرِِكنَي يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكِ 5الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمِة )
( َجَزاُؤُهْم 7( ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخرْيُ اْلََبِيَِّة )6ِفيَها ُأولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلََبِيَِّة ) 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه    ِعْنَد َرهبِ ِْم َجنَّاُت َعْدٍن ََتِْري ِمْن َُتِْتَها ُ َعنـْ َذِلَك  اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اَّللَّ
 .﴾(8ِلَمْن َخِشَي رَبَُّه )

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 (2كفروا )
 آمنوا 

عملوا يف 
 )وعملوا( 

رضوا يف 
 )ورضوا( 

 (. واو اجلماعةبـ ) ا ة على الضم التصاهلأفعال ماضية مبنيَّ 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (اجلماعة واو )

 الظاهر. فعل ماٍض مبين على الفتح تفرق

 أوتوا 
 أمروا 

ملا مل   ان(، وهو مبنيَّ واو اجلماعةبـ )  ماعلى الضم التصاهل  انمبنيَّ   يانماض  نفعل
 .ما يسمَّ فاعله

 حمل رفع انئب فاعل ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف : (واو اجلماعة )
 الظاهر. ( فعل ماٍض مبين على الفتحجاء) جاءهتم 
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 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(
ضمري ابرز متصل مبين على السكون املقدَّر اللتقاء  جلمع الذكور  :  (هاء الغيبة)

 الساكنني يف حمل نصب مفعول به.
 الفتح الظاهر.فعل ماٍض مبين على  رضي

 َخِشیَ 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة الزلزلة (22)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ْنَساُن َما  2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثـَْقاهَلَا )1ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلَزاهَلَا )﴿ ( يـَْوَمِئٍذ 3هَلَا )( َوقَاَل اإْلِ
ُث َأْخَبارََها ) ( َفَمْن  6( يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااًت ِلرُيَْوا َأْعَماهَلُْم ) 5( أبَِنَّ رَبََّك َأْوَحى هَلَا )4ُُتَدِ 

 .﴾(8) َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََرهُ ( َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـ 7يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـََرُه )
 

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 
 زلزلت

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.: )زلزل(
حرف مبين على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له من :  )اتء التأنيث(

 اإلعراب.

 
 وأخرجت

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أخرج)
على السكون املقدَّر اللتقاء الساكنني ال حمل له من حرف مبين  :  )اتء التأنيث(

 اإلعراب.
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (قال ) وقال 

 أوحى
 املقد ر على األلف للتعذر. فعل ماٍض مبين على الفتح

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة العادَّيت (23)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

(  4( فَأَثـَْرَن ِبِه نـَْقًعا ) 3( فَاْلُمِغريَاِت ُصْبًحا )2( فَاْلُموِرََّيِت َقْدًحا )1َواْلَعاِدََّيِت َضْبًحا )﴿
ْنَساَن ِلَربِ ِه َلَكُنوٌد )5فـََوَسْطَن ِبِه مَجًْعا ) ( َوِإنَُّه حِلُبِ  اخْلَرْيِ  7( َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد )6( ِإنَّ اإْلِ

ُْم هِبِْم يـَْوَمِئٍذ 10( َوُحصِ َل َما يف الصُُّدوِر )9( َأَفًَل يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر )8 )َلَشِديدٌ  ( ِإنَّ َرهبَّ
 .﴾( 11خَلَِبرٌي )

 
 إعراهبا الكلمة 

 فأثرن
 فوسطن

مبنيَّ :  وسطن(  –أثرن  ) ماضيان  )فعلن  بـ  التصاهلما  السكون  على  نون ان 
 (.النسوة 

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (نون النسوة )
 بُعثر 

ُحصِ َل يف  
 )َوُحصِ َل( 

 ان ملا مل يسمَّ فاعلهما. مبنيَّ  ومهاان على الفتح الظاهر، فعلن ماضيان مبنيَّ 
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 سورة القارعة (24)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ثُوِث 3( َوَما َأْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة )2اْلَقارَِعُة )( َما  1اْلَقارَِعُة )﴿ ( يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمبـْ
ُفوِش )4) ( 7( فـَُهَو يف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )6( فََأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه )5( َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنـْ

 .﴾( (11( اَنٌر َحاِمَيٌة )10( َوَما َأْدرَاَك َما ِهَيْه )9( فَأُمُُّه َهاِويٌَة )8ازِيُنُه )َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َموَ 
 

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 
 (2َأْدرَاَك )

 فعل ماٍض انسخ مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أدري)
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

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

 ثقلت
 خفت

 على الفتح الظاهر. انمبنيَّ  يانماض  نفعل: (خفَّ  -ثقل )
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: اتء التأنيث()
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 سورة التكاثر  (25)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( ُثَّ َكًلَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن 3( َكًلَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن )2َحىتَّ ُزْرمُتُ اْلَمَقاِبَر )(  1َأهْلَاُكُم التََّكاثـُُر )﴿
َا َعنْيَ اْلَيِقنِي ) 6( َلرَتَُونَّ اجلَِْحيَم )5( َكًلَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي )4)  يـَْوَمِئٍذ ( ُثَّ لَُتْسأَُلنَّ 7( ُثَّ َلرَتَُوهنَّ

 .﴾(8ِعيِم )َعِن النَّ 
 

 إعراهبا الكلمة 

 
 أهلاكم

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أهلى)
ضمري ابرز متصل مبين على السكون املقدَّر :  ( كمكاف اِلطاب جلمع الذكور )

 اللتقاء الساكنني يف حمل نصب مفعول به.

 زرمت 
 (. اتء الضمريفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (زر)

)مُتْ(  الذكور  جلمع  الضمري  املقدَّر :  اتء  السكون  ضمري ابرز متصل مبين على 
 اللتقاء الساكنني يف حمل رفع فاعل.
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 سورة العصر  (26)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر )1َواْلَعْصِر ) ﴿ قِ   َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحلَْ ( ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا  2( ِإنَّ اإْلِ
 .﴾ (3َوتـََواَصْوا اِبلصََّْبِ )

 
 إعراهبا الكلمة 

 آَمُنوا 
 (. واو اجلماعةفعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بـ )

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

 وعملوا
 (. واو اجلماعةمبين على الضم الظاهر التصاله بـ )فعل ماٍض : (عملوا)
 .فاعل ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع: (واو اجلماعة )

 (2وتواصوا )
 فعل ماٍض مبين على الضم املقدَّر على األلف احملذوفة.: (تواصوا)
 فاعل. ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع: (واو اجلماعة )
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 سورة اهلمزة (27)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

﴿ ( ُلَمَزٍة  مُهََزٍة  ِلُكلِ   )1َوْيٌل  َدُه  َوَعدَّ َمااًل  مَجََع  الَِّذي   )2( َأْخَلَدُه  َماَلُه  َأنَّ  ََيَْسُب  ( َكًلَّ 3( 
َبَذنَّ يف احْلَُطَمِة ) نـْ ( الَِِّت َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفِئَدِة  6اْلُموَقَدُة )( اَنُر اَّللَِّ  5( َوَما َأْدرَاَك َما احْلَُطَمُة )4لَيـُ

َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ 7) َدةٍ 8)  ( ِإهنَّ  . ﴾ (9)  ( يف َعَمٍد َُمَدَّ
 

 
 

 إعراهبا الكلمة 

 مجع 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره )
 
 -عدده 

 أخلده

 على الفتح الظاهر. انمبنيَّ  يانماض ن فعل: (أخلد -عدد )
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.: (هاء الغيبة)

 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 
 أدراك 

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر.: (أدرى)
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به : (كاف اخلطاب)
 أول. 
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 سورة الفيل (28)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

َحاِب اْلِفيِل )﴿ ِليٍل )1َأََلْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك أبَِصـْ َل 2( َأََلْ جَيَْعْل َكْيَدُهْم يف َتضـْ ( َوَأْرسـَ
يٍل )(  3َعَلْيِهْم َطرْيًا َأاَببِيَل ) جِ  ــِ ٍف َمْأُكوٍل  4تـَْرِميِهْم ِبَِجارٍَة ِمْن ســــــــ ــْ ( َفَجَعَلُهْم َكَعصــــــــ

(5)﴾ . 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. فعل

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أرسل) َوَأرَسلَ 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 
 فجعلهم 

 انسخ مبين على الفتح الظاهر.فعل ماٍض : (جعل)
ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل  :  هاء الغيبة جلمع الذكور )هم(

 نصب مفعول به أول. 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 سورة قريش (29)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

﴿( قـَُرْيٍش  يًَلِف  رِْحَلَة  1إِلِ ِإيًَلِفِهْم   )( َوالصَّْيِف  َتاِء  )2الشِ  اْلبَـْيِت  َهَذا  َربَّ  ْليَـْعُبُدوا  فـَ  )3  )
 .﴾( 4الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف )

  
 إعراهبا الكلمة 

 أطعمهم

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (أطعم)
السكون يف حمل ضمري ابرز متصل مبين على  :  هاء الغيبة جلمع الذكور )هم(

 نصب مفعول به.
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 
 وآمنهم

 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: (آمن)
ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل :  هاء الغيبة جلمع الذكور )هم(

 نصب مفعول به.
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 املاعون سورة  (30)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

يِن )﴿ ُب اِبلدِ  ( َواَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي 2( َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم )1َأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذِ 
(3( ِلْلُمَصلِ نَي  فـََوْيٌل   )4 ( َساُهوَن  َصًَلهِتِْم  َعْن  ُهْم  الَِّذيَن  يـَُرا5(  ُهْم  الَِّذيَن   ) ( َوََيْنَـُعوَن 6ُءوَن   )

 .﴾( 7اْلَماُعوَن )
  

 إعراهبا الكلمة 

 أرأيت 

 حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.: ( اهلمزة )
 (. اتء الضمريفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (رأى)

( فتتعدى ملفعولني  أخَبينورأيت مبعىن  قلبية  الرؤية  أن تكون  أحدمها (، وجيوز 
هل عرفت الذي يكذب ابلدين من :  (، والثان حمذوف. واملعىنالذياملوصول )
 الرؤية بصرية فل حاجة إىل تقدير مفعول به اثٍن. : هو؟ وقيل

 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل. : (التاء)
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 سورة الكوثر (31)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

َناَك اْلَكْوثـََر ) ِإانَّ ﴿  .﴾(3 َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ )( ِإنَّ 2( َفَصلِ  ِلَربِ َك َواحْنَْر )1َأْعطَيـْ
 

 إعراهبا الكلمة 

 أعطيناك 

 (.ان التعظيمفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): (أعطى)
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. : (ان للتعظيم)
ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به :  (اخلطابكاف  )

 أول. 
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 سورة الكافرون  (32)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد )2( اَل َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن )1ُقْل ََّي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن )﴿ ( َواَل َأاَن  3( َواَل أَنـْ
ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد )4َعَبْدمُتْ )َعاِبٌد َما    . ﴾(6ُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن )( لَ 5( َواَل أَنـْ

 
 إعراهبا الكلمة 

 عبدمت
 (. اتء الضمريفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): )عبد(

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل :  اتء الضمري جلمع الذكور )مت(
 رفع فاعل. 
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 سورة النصر (33)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

( َفَسبِ ْح ِبَْمِد  2( َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ َأفْـَواًجا )1ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح )﴿
  . ﴾(3) ُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاابً رَبِ َك َواْستَـْغِفرْ 

 
 إعراهبا الكلمة 

 مبين على الفتح الظاهر، وهو فعل الشرط. فعل ماٍض  جاء 

 رأيت 
 (. اتء الضمريفعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ ): )رأى(

 ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل. : )التاء(

 كان
 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.

 (. هووامسها ضمري مسترت جوازاا تقديره )
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 املسدسورة  (34)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

(  3( َسَيْصَلى اَنرًا َذاَت هَلٍَب ) 2( َما َأْغىَن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب )1تـَبَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ )﴿
  . ﴾ (5ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ) ( يف 4َواْمَرأَتُُه َْحَّاَلَة احْلََطِب )

 
 إعراهبا الكلمة 

( تبت   فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: )تبَّ
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: )اتء التأنيث(

( تبَّ   فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.: )تبَّ
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدَّر على األلف للتعذر. أغىن 

 (. هومسترت جوازاا تقديره )والفاعل ضمري  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. كسب
 

 
 

 سورة اإلخًلص (35)
 )بسم هللا الرْحن الرحيم(

ُ َأَحٌد )﴿ ُ الصََّمُد ) 1ُقْل ُهَو اَّللَّ  ﴾(4( َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )3( ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلْد )2( اَّللَّ
 

 يف سورة اإلخلص.  ال يوجد فعٌل ماضٍ 
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 سورة الفلق (36)
 الرْحن الرحيم( )بسم هللا 

( َوِمْن َشرِ  النـَّفَّااَثِت 3( َوِمْن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )2( ِمْن َشرِ  َما َخَلَق )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق )﴿
 . ﴾(5( َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )4يف اْلُعَقِد )

 
 إعراهبا الكلمة 

  َخَلقَ 
 وقب 
 حسد

 على الفتح الظاهر.ة أفعال ماضية مبنيَّ 
 (. هووالفاعل ضمري مسترت جوازاا تقديره )

 
 

 
 سورة الناس (37)

 )بسم هللا الرْحن الرحيم(
(  4( ِمْن َشرِ  اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس )3( ِإَلِه النَّاِس )2( َمِلِك النَّاِس )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاِس )﴿

 .﴾( 6( ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس )5النَّاِس )الَِّذي يـَُوْسِوُس يف ُصُدوِر 
 

 .يف سورة النَّاس ماضٍ ال يوجد فعل 
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 اخلامتة
،  ثلثة جمالس علمية احلمد هلل رب العاملني، الذي رزقنا شرح هذا الكتاب ويسر لنا تدريسه يف  

، قدمة الكتابجود يف مالرابط املو   على قناتنا على اليوتيوب علىوقد مت تسجيل هذه اجملالس واحلمد  هلل  
( من خلل  الفعل املاضي يف القرآن الكرميوضَح كلَّ ما يتعلق بـ )أأن   وقد اجتهدت  يف هذا الكتاب  

 دراسة سباعيته، مع تطبيقات وافية من جزء كامل من القرآن الكرمي.  
، وأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب فيق فمن هللا، وما كان من زلل أو نسيان فمينِ  فما كان من تو 

 وأن ي كتب له القبول واالنتشار. 
 22املوافق )  م(2022  أغسطس  20)  السبتيف يوم    الثالثةالطبعة  كتابة  االنتهاء من    وقد متَّ 

 .  (هـ 1444 حمرممن 
 

 
 كتبه 

 حممد عبد الشايف مكاوي 
 مصر –القاهرة 

 واتس آب
00201274873065 
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 حمتوى الكتاب
 الصفحة  املوضع 

 6 مقدمة 
 9 أسئلة شائعة 

 11 يف النحو العريب بناء األفعالخريطة : التمهيد
 املبحث األول

 عًلمات الفعل املاضي
13 

: معىن الفعل املاضي.  13 أوالا
 13 اثنياا: علمات الفعل املاضي.

 14 اثلثاا: أفعال ال تقبل علمات الفعل املاضي وتكون ماضية. 
 15 رابعاا: الفرق بني اتء التأنيث واتء الضمري.

 16 خامساا: تطبيقات على الفرق بني اتء التأنيث واتء الضمري.
 الثايناملبحث 

 18 الفعل املاضي على احلاضر أو املستقبل داللة 

: داللة الفعل املاضي على الزمن املاضي املطلق.   18 أوالا
 19 اثنياا: داللة الفعل املاضي على الزمن )املاضي البعيد املنقطع(.
 21 اثلثاا: تقريب زمن الفعل املاضي من احلاضر )املاضي القريب(.

 23 الزمن احلاضر. رابعاا: داللة الفعل املاضي على 
 24 خامساا: داللة الفعل املاضي على الزمن املستقبل.

 29 سادساا: احتمال املضي واالستقبال.
 32 سابعاا: داللته على االستمرار والتجديد يف األزمنة الثلثة. 
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 الثالثاملبحث 
 34 مىت نكتب )ماٍض( ومىت نكتب )املاضي( ؟ 

 34 شروط االسم املنقوص
 35 حتذف ًيء املنقوص ومىت ال حتذف؟ مىت  

 الرَّابعاملبحث 
 39 املشرتك بني الفعل املاضي وحروف اجلر

ومىت   من األفعال حاشا(    –خل    – )عدا  مىت تكون هذه الكلمات  
 39 حروف اجلر؟ تكون من 

 40 اِللصة
 41 )ما عدا صفحة(.إعراب قولنا:  

 اخلامساملبحث 
 48 املاضي اجلامد

 43 األفعال اجلامدة.
 44 األفعال املتصرفة.

 45 . يف اللغِة العربية  األفعال اجلامدةشهر  جدول أب
 السَّادس املبحث 

 43 سباعية الفعل املاضي

: مخاسية الفعل املاضي.  48 أوالا
 49 مخاسية الفعل املاضي من سورة النازعات.   -1
 51 . عبسَ مخاسية الفعل املاضي من سورة    -2
 52 .التكوير مخاسية الفعل املاضي من سورة    -3

 54 سباعية الفعل املاضي.:  اثنياا
 55 بناء الفعل املاضي على الفتح.   -1
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 56 بناء الفعل املاضي على الضم التصاله بواو اجلماعِة.   -2
 57 . صور الفعل املاضي معتل اآلخر ابأللف  -3
 58 .تطبيقات عامة على سباعية الفعل املاضي   -4
الفرق بني جميء األلف يف َّناية حرف من حروف املعان، وجميء    -5

 59 األلف يف َّناية فعل ماٍض.

 59 سباعية األفعال من بعض اآلًيت من سورة مرمي.   -6
 60 . سورة النازعاتسباعية الفعل املاضي من    -7
 61 َعَبَس. سورة  سباعية الفعل املاضي من    -8

 62 الفرق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث.:  اثلثاا
تطبيقات الفرق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث من آية من   -1

 63 سورة البقرة. 

تطبيقات الفرق بني نون النسوة ونون مجع اإلانث من آية من   -2
 64 سورة الطلق.

 66 الفرق بني ان الفاعلني وان املفعولني.:  رابعاا
 السَّابع املبحث 

 68 تطبيقات سباعية الفعل املاضي على جزء عمَّ كامًًل 

 68 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة النبأ. -1
 71 الفعل املاضي وإعرابه من سورة النازعات. استخراج   -2
 74 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة عبس. -3
 77 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة التكوير. -4
 79 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة االنفطار.  -5
 81 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة املطففني. -6
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 85 الفعل املاضي وإعرابه من سورة االنشقاق.استخراج   -7
 87 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الربوج. -8
 88 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الطارق. -9

 89 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة األعلى. -10
 91 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الغاشية. -11
 93 الفعل املاضي وإعرابه من سورة الفجر.استخراج   -12
 96 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة البلد.  -13
 98 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الشمس. -14
 100 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الليل.  -15
 102 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الضحى. -16
 103 املاضي وإعرابه من سورة الشرح.استخراج الفعل   -17
 104 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة التني.  -18
 105 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة العلق.  -19
 106 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة القدر. -20
 107 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة البينة.  -21
 109 املاضي وإعرابه من سورة الزلزلة.استخراج الفعل   -22
 110 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة العادًيت.  -23
 111 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة القارعة. -24
 112 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة التكاثر. -25
 113 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة العصر. -26
 114 الفعل املاضي وإعرابه من سورة اهلمزة.استخراج   -27
 115 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الفيل.  -28
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 116 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة قريش. -29
 117 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة املاعون. -30
 118 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الكوثر. -31
 119 الفعل املاضي وإعرابه من سورة الكافرون.استخراج   -32
 120 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة النَّصر. -33
 121 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة املسد. -34
 121 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة اإلخلص.  -35
 122 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة الفلق.  -36
 122 استخراج الفعل املاضي وإعرابه من سورة النَّاس. -37

 124 اخلامتة
 126 حمتوى الكتاب

 
 


