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Summary:
The study in question is an attempt to discuss the Arabic word “thoo”  

in its singular, dual , plural and feminine forms , indicating its rules and 
cases , after which I have examined all its occurrences in the  Holy Quran  
(i.e. 102 times) 

The study includes an introduction, two chapters and a conclusion.
In the Introduction, the plan and the methodology pertaining to the 

study are introduced, followed by a discussion about the origin and declen-
sion of the Arabic word “thoo” as well as its dual, plural and feminine 
inflections.

The First Chapter deals with what is known in Arabic as Al Asma’ Al Sit-
tah or the Six Names. It deals primarily with discussing their syntactic func-
tions; showing the dialects where they occur; the grammarians’ views about 
them, and; the rules of “thoo” with regard to the genitive construction.

As for the Second Chapter, it is concerned with the occurrences of the 
word in question (i.e. thoo) in the Holy Quran, and its singular, plural and 
feminine inflections, as well as its syntactic functions in the Holy Quran.      
This Chapter is sub-divided into sections according to the following syn-
tactic functions of the word “thoo”, followed by the number of times it oc-
curred in the Quran: 

It has the same syntactic function of Al Asma’ Al Sittah or the Six • 
Names in 66 positions. 
It has the same syntactic position of the duals or Al-Muthannā in three • 
positions.
It has the syntactic function of the Sound Masculine Plurals or what is • 
known in Arabic as Jama’ al-Muthakkar As Sālim in one position. 
Its feminine form (i.e. that in Arabic) as a single word was repeated 30 • 
times.
Its feminine form (i.e. that in Arabic) as a dual word “thawata” was • 
repeated twice. 
The word was not used in its plural form “thawata” in the Holy Quran.• 

The research in question is concluded by showing the exact number 
of times the word ‘thoo’ and it’s forms occurred in the Holy Quran, in 
addition to the following results: ‘Thoo’ is characterized by the genitive 
construction with regard to Al Asma’ Al Sittah, and it has only one dialect 
known as Al Tamam Language. The Six Names or Al Asma’ Al Sittah have 
the following languages: Al Tamam, Al Qasr, Al Naqs & Al Tashdeed. The 
Quran does not include the Arabic word ‘ That ‘ as a relative pronoun.          
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َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َيْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط 
َكفَّْيِه إَِلى اْلَماء لَِيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِريَن ِإالَّ ِفي َضَالٍل
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وبئري ذو حفـرُت وذو طويُتفـإّن املـاَء مـاُء أيب وجدِّي
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{َو ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لّلنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهْم َوإنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب}(١١).
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 فيه تنّمْت وأرسـت عزَّها ُمضُر(١٢)فإّن بيـَت متيـم ذو مسعَت به 
           



أتيتهـم موسـرون  كـراٌم   فحسـِبَي من ذي عندهم ما كفانيا(١٣)وإّمـا 

ZHQTIlã»€a@ÚÃ€@¿@HaàI@aÏ„c
  

    “”   “”      “” 
){ماذا أنزَل ربُُّكم}



أمنِت، وهذا حتملَني طليُق(١٧)َعدْس، ما لعّبـاٍد عليك إمارٌة
         

 
  
   } 
{ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَِّتي ِهَي َأْقَوُم            

){اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َكِبريًا ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ َوُيَبشِّ
    “” 
 ){ُروَن {َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبيُِّن اهللاُّ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ




   “” 
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داُم، وال تلـَك األغاريُد(٢٤)أصخـرة أنـا ؟ مـا يل ال حتّركـين هـذي املـُ
  



أتيُتهـم موِسـرون  كـراٌم  فحسـيب ِمن ذي عندهم مـا كفانيا(٢٥)وإّمـا 
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 “”
  
{َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه آَيًة َوآَوْيَناُهَما إَِلى َرْبَوٍة َذاِت 

){َقَراٍر َوَمِعٍني
   “”
“  ” 


  
  ){ُدوِر {ِإنَّ اهللاَّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

   
  


تقلُّيب وطـوَل  َأَرقـي  رأت  ا   ذاَت الِعشـاِء وليلَي املوصوال (٣٢)ملـّ

{َوَأْصِلُحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اهللاَّ َوَرُسوَلُه ِإن 
){ُكنُتم مُّْؤِمِنَني




قـد احترُبوا يف عاجٍل، أنا آجُلْه (٣٥)وأهـِل ظبـاٍء صـاٍحل ذاُت بيِنهم



البدارين ذو في القرآن الكرمي ”دراسة نحوية داللية د. مؤمن 

٣٤٤

 
   “” 
         
 “  ”

 ){حيكُم بِه َذوا عدٍل منكم}
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الُعـوْج(٤١) ذاَتـي  بـني  سـلمى  دار  يـا 
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أبانـا  صحبـًة  إن  ذو  ذاَك  بانـامـن  منـه  امليـُم  حيـُث  والفــُم 
وهــُن  كـذاَك  حـٌم  أٌخ  أحسـُنأٌب  األخـِري  هـذا  يف  والنقـُص 
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ينـُدُر  وتالييـه  أٍب  وقصُرهـا مـن نقصهـنِّ أشـهُر(٤٧)ويف 
 


            
   
      
     

   
(٥٠)بأبِِـِه اقتـدى َعـِديٌّ يف الكـرْم َظلـْم  فمـا  أَبـُه  ُيشـاِبْه  ومـن 
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وهّنـي جاذ بني هلزمـيت هنِد(٥٢)أال ليت شـعري هـل أبيّنت ليلة
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ذووُه(٦٧) الفضـل  ذا  يعـرُف  إّنمـا 


ولكّني أريد بـه الّذوينا(٦٩)فال أعـين بذلك أسـفليكم




ُمرهفاٍت اخلزرجّيـَة  أبـاَن َذِوي أُروَمِتهـا َذُووها(٧٠)َصَبحنـا 

@ZÔ„br€a@äÏ0a
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 •
َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِذَر َيْوَم   {َرِفيُع الدَّ

التََّالِق}(٧١)
رُّ َفُذو ُدَعاء َعِريٍض}(٧٢) ُه الشَّ {َوِإَذا أَْنَعْمَنا َعَلى اْإلِنَساِن َأْعَرَض َوَنأى ِبَجاِنِبِه َوِإَذا َمسَّ




 •

{َواهللاُّ َعِزيٌز ُذو انِتَقاٍم} وقد تكررت اآلية يف موضعني(٧٣).
َكَما  َيَشاُء  مَّا  َبْعِدُكم  ِمن  َوَيْسَتْخِلْف  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  ِإن  الرَّْحَمِة  ُذو  اْلَغِنيُّ  {َوَربَُّك  (٧٤){أَنَشَأُكم مِّن ُذرِّيَِّة َقْوٍم آَخِريَن
َل َلُهُم اْلَعَذاَب َبل لَُّهم مَّْوِعٌد  لَّن َيِجُدوا ِمن ُدوِنِه َمْوِئًال}(٧٥){َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو ُيَؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا َلَعجَّ

ِة اْلَمِتُني}(٧٦)  {ِإنَّ اهللاََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
 {وهو الغفوُر الودوُد ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد}(٧٧)

 
 




 •

 {َواهللاُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم} وذلك يف ستة مواضع}(٧٩).
 {َوَلَقْد َعَفا َعنُكْم َواهللاُّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ}(٨٠)

{َواهللاُّ ُذو َفْضٍل َعِظيٍم}(٨١)
ُبوَك َفُقل رَّبُُّكْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوَال ُيَردُّ َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمَني}(٨٢)  {َفِإن َكذَّ
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ِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَن}(٨٣)  {ِإنَّ اهللاَّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولـَ
ِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْشُكُروَن}(٨٤) {ِإنَّ اهللاَّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولـَ

 {َوِإنَّ َربََّك َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْشُكُروَن}(٨٥)
 {ِإنَّ اهللاََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَن}(٨٦)

ِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن}(٨٧)  {َوإِنَُّه َلُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناُه َولـَ
 {َوِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهْم َوِإنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب}(٨٨)

نَيا َيا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي    {َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّ
َقاُروُن إِنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم}(٨٩)

 {َما ُيَقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقْبِلَك ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيٍم}(٩٠)
 {َفَال َتْحَسَبنَّ اهللاَّ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اهللاَّ َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم }(٩١)

ِكنَّ اهللاَّ ُذو َفْضٍل َعَلى  {َوَلْوَال َدْفُع اهللاِّ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َولـَ
اْلَعاَلِمَني}(٩٢) 

 
  


ُقوْا َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن}(٩٣) {َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إَِلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ

ا آَتاُه اهللاَُّ َال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفسًا  {لُِينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّ
ِإالَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللاَُّ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا}(٩٤)


 


               


{َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم}(٩٦)


َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوَتاِد}(٩٧) {َكذَّ

     َفاْسَتَوى}(٩٨)  ِمرٍَّة  ُذو  القوى  شديُد  {عّلمُه    
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){فيها فاكهٌة والنخُل ذاُت األكماِم َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَحاُن}


){َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم} 


){َما ُيَقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقْبِلَك ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيٍم}
 

  



{ُروَن اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ  {َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اهللاِّ َأْوُفوْا َذِلُكْم َوصَّ

{َفُيْقِسَماِن ِباهللاِّ ِإِن اْرَتْبُتْم َال َنْشَتِري ِبِه َثَمنًا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوَال َنْكُتُم َشَهاَدَة اهللاِّ 
{إِنَّا ِإذًا لَِّمَن اآلِثِمَني

{َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإن َتْدُع ُمْثَقَلٌة إَِلى ِحْمِلَها َال ُيْحَمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن 
ى َفِإنََّما  َالَة َوَمن َتَزكَّ َذا ُقْرَبى إِنََّما ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم ِبالَغْيِب َوَأَقاُموا الصَّ

{ُى لَِنْفِسِه َوإَِلى اهللاَِّ اْلَمِصري َيَتَزكَّ
{ َأن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنَني} 


{ْر َتْبِذيرًا ِبيِل َوَال ُتَبذِّ {َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
ِبيِل َذِلَك َخْيٌر لِّلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اهللاَِّ  {َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ

{َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
 



ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْومًا ُقْلَنا  {َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ
{َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّا َأن ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًا

{َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا 
{َعَلى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّدًا
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{َحتَّى ِإَذا َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن}
{اْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اْألَْيِد إِنَُّه َأوَّاٌب}

{ٍة َوَعَذابًا أَلِيمًا {إّن لدينا أنكاال وجحيما َوَطَعامًا َذا ُغصَّ
{أو إطعاٌم يف يوٍم ذي مسغبٍة َيِتيمًا َذا َمْقَرَبٍة َأْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَرَبة}




  




{َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما 
ِإالَّ َما َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزْيَناُهم ِبَبْغِيِهْم ِوإِنَّا 

{َلَصاِدُقوَن
{َوَأِن اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه ُيَمتِّْعُكم مََّتاعًا َحَسنًا إَِلى َأَجٍل مَُّسمًّى َوُيْؤِت ُكلَّ 

{ ٍِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإن َتَولَّْوْا َفِإنَِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبري
{َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاء َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء َأِخيِه َكَذِلَك ِكْدَنا لُِيوُسَف 
َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأن َيَشاَء اهللاُّ َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّن نََّشاء َوَفْوَق 

{ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم
َالَة  {رَّبََّنا إِنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا لُِيِقيُموْا الصَّ
){َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم مَِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن

َواْلُمنَكِر  اْلَفْحَشاء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاء  َواِإلْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللاَّ  {ِإنَّ 
{ُروَن َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

{ُقرآنًا َعَرِبّيًا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقوَن}
 



َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن  َشْيئًا  ِبِه  ُتْشِرُكوْا  َوَال  اهللاَّ  {َواْعُبُدوْا    
ِبيِل َوَما  اِحِب ِباَجلنِب َواْبِن السَّ َواْلَمَساِكِني َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

{ َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِإنَّ اهللاَّ َال ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخورًا
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){ْكِر  {ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّ
){ َوَمن َيْهِد اهللاَُّ َفَما َلُه ِمن مُِّضلٍّ أَلَْيَس اهللاَُّ ِبَعِزيٍز ِذي انِتَقاٍم} 

ْوِل َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصريُ} نِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّ {َغاِفِر الذَّ
)

ِ(١٢٧) ِذي اْلَمَعاِرِج}  {سأل سائٌل بعذاٍب واقٍع للكافريَن ليَس لُه من دافٍع مَِّن اهللاَّ


){ انَطِلُقوا إَِلى ِظلٍّ ِذي َثَالِث ُشَعٍب }


 (١٣٢{ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكني  {إّنه لقول رسوٍل كرٍمي ِذي ُقوَّ
  ،(١٣٣{اْألَْوَتاِد ِذي   {َوِفْرَعْوَن 



(١٣٥{َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة} وقال تعالى

( ١٣٦{ َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم } وأما قوله
  


{ويبقى وجُه ربِّك ذو اجلالِل واإلكراِم}
 
اْلُقْرَبى  َوِبِذي  ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن  َشْيئًا  ِبِه  ُتْشِرُكوْا  َوَال  اهللاَّ  {َواْعُبُدوْا    
َوَما  ِبيِل  السَّ َواْبِن  ِباَجلنِب  اِحِب  َوالصَّ اْلُجُنِب  َواْلَجاِر  اْلُقْرَبى  ِذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَساِكِني  َواْلَيَتاَمى 

{ َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِإنَّ اهللاَّ َال ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخورًا
(١٣٩{ُقل لَّْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما َيُقوُلوَن ِإذًا الَّْبَتَغْوْا إَِلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيًال} 

 (١٤٠{َوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مِّْنُه ِذْكرًا} 

@ZÛ‰ræa@laã«g@H@ÎàI@laã«g@ZĆbÓ„bq
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 (١٤١{َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًا َباِلَغ اْلَكْعَبِة} 


اْثَناِن  اْلَوِصيَِّة  ِحنيَ  اْلَمْوُت  َأَحَدُكُم  َحَضَر  ِإَذا  َبْيِنُكْم  َشَهاَدُة  آَمُنوْا  الَِّذيَن  أَيَُّها  {ِيا  
){مِّنُكْم َعْدٍل  َذَوا 

 


 {َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل 
َهاَدَة ِهللاَِّ َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَمن َيتَِّق  مِّنُكْم َوَأِقيُموا الشَّ
){اهللاََّ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا



@@Z%bè€a@ã◊âæa@…ª@laã«g@HÎàI@laã«g@ZĆbr€bq
 
{َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه١٤٥ َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني 

){آِئِلنيَ َوِفي الرَِّقاِب ِبيِل َوالسَّ َواْبَن السَّ
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ZHÎàI@s„˚fl@CpaàD@laã«g@Zb»iaä
  








  
َذاُت  َوالنَّْخُل  َفاِكَهٌة  {ِفيَها          
 ){اْألَْكَماِم



  
 “”

{ َيْسَأُلوَنَك َعِن اَألنَفاِل ُقِل اَألنَفاُل ِهللاِّ   •
{َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوْا اهللاَّ َوَأْصِلُحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اهللاَّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني
  • ““



 •

ْمَس ِإَذا َطَلَعت تََّزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنيِ َوِإَذا َغَرَبت تَّْقِرُضُهْم َذاَت  {َوَتَرى الشَّ
َماِل َوُهْم ِفي َفْجَوٍة مِّْنُه َذِلَك ِمْن آَياِت اهللاَِّ َمن َيْهِد اهللاَُّ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلْل  الشِّ
َفَلن َتِجَد َلُه َولِّيًا مُّْرِشدًا}(١٣٥)، أي: جهة اليمين وجهة الشمال(١٥٤). 

َباِسٌط  َوَكْلُبُهم  َماِل  الشِّ َوَذاَت  اْلَيِمِني  َذاَت  َوُنَقلُِّبُهْم  ُرُقوٌد  َوُهْم  أَْيَقاظًا  {َوَتْحَسُبُهْم  
 ١٥٥{َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعبًا ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد َلِو اطَّ


َماَواِت َواْألَْرَض  •  {َأمَّْن َخَلَق السَّ
َماِء َماء َفَأنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم َأن ُتنِبُتوا َشَجَرَها  َوأَنَزَل َلُكم مَِّن السَّ
 ){َيْعِدُلوَن َقْوٌم  ُهْم  َبْل  اهللاَِّ  مََّع  أَإَِلٌه 
 (){َسَيْصَلى َنارًا َذاَت َلَهٍب}
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•  {َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاظًا 
){َماِل َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَيِمِني َوَذاَت الشِّ


  

  “”

  •
{ُدور {ِإنَّ اهللاَّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ


{ُدوِر  {َواهللاُّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
{ُدوِر {إِنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

{ُدوِر {ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
  •

){ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم {َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ


){َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها} 
      


  •

){َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه آَيًة َوآَوْيَناُهَما إَِلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعٍني}
 


){َماء َذاِت اْلُحُبِك  {َوالسَّ

 (){َماء َذاِت اْلُبُروِج {َوالسَّ


{النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد} 
){ْدِع َماء َذاِت الرَّْجِع َواْألَْرِض َذاِت الصَّ {َوالسَّ
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       ){اْلِعَماِد َذاِت  {ِإَرَم   



 






  


 •
ُأُكٍل  َذَواَتي  َجنََّتْيِن  ِبَجنََّتْيِهْم  ْلَناُهم  َوَبدَّ اْلَعِرِم  َسْيَل  َعَلْيِهْم  َفَأْرَسْلَنا   {َفَأْعَرُضوا 
){َخْمٍط(١٩٧) َوأَْثٍل َوَشْيٍء مِّن ِسْدٍر َقِليٍل
 


 •

(){َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن(١٨١) َذَواَتا َأْفَناٍن}
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ِكنَّ  َولـَ َواْلَمْغِرِب  اْلَمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوْا  َأن  اْلِبرَّ  {لَّْيَس     
ُحبِِّه  َعَلى  اْلَماَل  َوآَتى  َوالنَِّبيِّنيَ  َواْلِكَتاِب  َواْلَمآلِئَكِة  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  ِباهللاِّ  آَمَن  َمْن  اْلِبرَّ 
الَة  الصَّ َوَأَقاَم  الرَِّقاِب  َوِفي  آِئِلنيَ  َوالسَّ ِبيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكَني  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي 
رَّاء َوِحنيَ اْلَبْأِس  اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّ َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّ

{ِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن ِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولـَ ُأولـَ
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 . القرآن الكريم. ١

ابن الحاجب النحوي، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر (- ٦٤٦هـ)، اإليضاح في شرح. ٢ 
المفصل، تحقيق: موسى بناي العليلي، نشر وزارة األوقاف والشئون الدينية، الجمهورية العراقية.

هـ): ابن أم قاسم، بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي المصري (-٧٤٩. ٣
توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، القاهرة، دار 

الفكر العربي، ط١، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.    
الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، بيروت، دار 

الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م. 
 : ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد (-٣٧٠هـ)، الحجة في القراءات السبع، تحقيق. ٤

. أحمد فريد المزيدي، ط١، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.  
هـ): ابن عصفور اإلشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن (-٦٦٩. ٥

شرح جمل الزجاجي، تحقيق: صاحب أبو جناح، بيروت، عالم الكتب، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
المقرب، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجبوري، ط١، ١٣٩١هـ-١٩٧١م.

هـ): ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا (-٧٦٩. ٦
شرح ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دمشق، دار الخير، ط١، ١٤١٠هـ-

١٩٩٠م.
المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد كامل بركات، دار المدني بجدة ودار الفكر بدمشق، 

١٤٠٠هـ.
 ،  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (-٣٩٥هـ)، الصاحبي، تحقيق: السيد أحمد صقر. ٧

القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
ابن مالك، أبو عبد اهللا جمال الدين محمد (-٦٧٢. ٨ هـ):

شرح التسهيل «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»، تحقيق: محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي 
السيد، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.

شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، بغداد، مطبعة العاني، 
١٣٩٧هـ-١٩٧٧م.

 ، العمري. ٩ عائض  تحقيق:  المغاني،  مصابيح  (-٨٢٥هـ)،  علي  بن  محمد  الدين،  نور  ابن 
القاهرة، دار المنار، ط١، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م .

ابن هشام األنصاري، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن عبد اهللا بن يوسف (-٧٦١. ١٠ هـ):
المكتبة  بيروت،  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  الصدى،  وبل  الندى  قطر  شرح 

العصرية، ط٢،١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، بيروت، دار 

الفكر، ط٥،١٩٧٩م. 
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ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي (-٦٤٣هـ)، شرح المفصل، بيروت، عالم. ١١ 
الكتب (د.ت).

أبو حّيان األندلسي، محمد بن يوسف (-٧٤٥. ١٢ هـ):
ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق: حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، ط١، 

١٤١٨هـ -١٩٩٧م.
تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط١، دار الكتب العلمية 

بيروت، ١٤١٣هـ -١٩٨٣م.
. األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (-٣٧٠هـ)، تهذيب اللغة، مصر ١٣٨٤هـ. ١٣

األزهري، خالد بن عبد اهللا (-٩٠٥هـ)، شرح التصريح على التوضيح، دمشق، دار الفكر (د. ت).. ١٤
 ، األشموني، علي بن محمد (-٩٠٠هـ)، شرح األشموني على ألفية ابن مالك، بيروت. ١٥

دار الفكر(د. ت)
الكتب. ١٦  دار  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق:  سلمى،  أبي  بن  زهير  شعر  الشنتمري،  األعلم 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.
 األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، بيروت، المكتب اإلسالمي (د. ت).. ١٧

األنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (-٥٧٧هـ)، اإلنصاف في مسائل. ١٨ 
الخالف بين النحوّيين: البصرّيين والكوفّيين، بيروت، المكتبة العصرية، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

البرقوقي، عبد الرحمن، شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٦ م.. ١٩
 : البغدادي، عبد القادر بن عمر (-١٠٩٣هـ)، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق. ٢٠

عبد السالم محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط٣، ١٩٨٩م.
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (-٤٥٨هـ)، شعب اإليمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني. ٢١ 

زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١،١٤١٠.
الجامعة. ٢٢  مجلة  إعرابية،  موقعية  دراسة  الكريم-  القرآن  في  «أخ»  يوسف،  جهاد  العرجا، 
اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية)، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، يونية ٢٠٠٦، ص 

ص ٦١-٨٧.
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد (-٣٩٣هـ)، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور. ٢٣ 

عطار، مصر، ١٩٥٦م.
- الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دمشق، دار ابن كثير، ط٤، ١٤١٥هـ. ٢٤

١٩٩٤م. 
 : رضي الدين االستراباذي، محمد بن الحسن (-٦٨٦ هـ)، شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق. ٢٥

أحمد السيد أحمد، القاهرة، المكتبة التوفيقية.
 ، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (-٥٣٨هـ)، الكشاف، تحقيق:عبد الرزاق المهدي. ٢٦

بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط١ ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
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 : السمين الحلبي، أحمد بن يوسف (-٧٥٦هـ)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق. ٢٧
أحمد الخراط، دمشق، دار القلم، ط١، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

 ، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (-١٨٠ هـ)، الكتاب، تحقيق:عبد السالم محمد هارون. ٢٨
القاهرة، مكتبة الخانجي، ط٣، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م.

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (-٩١١هـ)، همع الهوامع في شرح جمع. ٢٩ 
الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

الشنقيطي، أحمد بن األمين، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد. ٣٠ 
العال سالم مكرم، القاهرة، عالم الكتب، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.

دار. ٣١  إبراهيم،  سيد  تحقيق:  القدير،  فتح  (-١٢٥٥هـ)،  محمد  بن  علي  بن  محمد  الشوكاني، 
الحديث، القاهرة، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٧م.

 الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، بيروت، دار. ٣٢ 
الفكر (د. ت).

هـ): العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين (-٦١٦. ٣٣
اللباب في علل البناء واإلعراب، تحقيق: غازي طليمات وعبد اإلله نبهان، دمشق، دار الفكر، 

ط١، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
ط١  بيروت،  الكتب،  عالم  عزوز،  أحمد  السيد  محمد  تحقيق:  الشواذ،  القراءات  إعراب 

١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
 : الفاكهي، جمال الدين عبد اهللا المكي (-٩٧٢هـ)، مجيب الندا في شرح قطر الندى، تحقيق. ٣٤

مؤمن عمر البدارين، األردن، الدار العثمانية، ط١، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨.
الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (-٨١٧هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: محمد نعيم. ٣٥ 

العرقسوسي وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤١٣- ١٩٩٣ م.
هـ): القيرواني، أبو محمد مكي بن أبي طالب (-٤٣٧. ٣٦

مشكل إعراب القرآن، تحقيق: ياسين محمد السواس، دمشق، دار اليمامة، ط٢، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م. 
الكشف عن وجوه القراءات، تحقيق: محيي الدين رمضان، دمشق، المجمع العلمي، د.ت.

 : المالقي، أحمد بن عبد النور (-٧٠٢هـ)، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق. ٣٧
احمد الخراط، دمشق، دار القلم، ط٢، ١٩٨٥م.

 ، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (-٢٨٥ هـ)، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. ٣٨
بيروت، عالم الكتب. 

المكودي، أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح (-٨٠٧هـ)، شرح المكودي على األلفية في النحو. ٣٩ 
والصرف، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت، المكتبة العصرية، ط١، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.

المهوس، عبد اهللا عبد الرحمن، المواقع اإلعرابية لـ «أب» في القرآن الكريم، مجلة جامعة أم. ٤٠ 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، المجلد ١٤، العدد ٢٤، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
 ، يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت. ٤١

ط١ ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
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٣٧٢

’Äy˝Äfl

HQI@fiÎáßa
Zlbi@›◊@ÎãœÎ@Ú–‹nÉæa@ÚÌÏz‰€a@laÏi˛a@¿@HÎàI@…”aÏfl@ČåÏm@fiÎáßa@aâÁ@ ČμjÌ

عدد املواضع اليت وردت فيها ”ذو“الفرعالباب
١٧خرب مبتدأاملبتدأ واخلرب
٩خرب إّنإن وأخواا
٤خرب كانكان وأخواا
٤الفاعل

١نائب الفاعل
٤مفعول به
٢منادى
١٩النعت
١العطف
٦مضاف إليه
٣اسم جمرور

HRI@fiÎáßa
ZÔmdÌ@b‡◊@lbi@›◊@ÎãœÎ@Ú–‹nÉæa@ÚÌÏz‰€a@laÏi˛a@¿@HpaàI@…”aÏfl@ČåÏm@fiÎáßa@aâÁ@ ČμjÌ

عدد املواضع اليت وردت فيها ”ذات“الباب

١مفعول به

٣مفعول فيه

٢مضاف إليه

١٢اسم جمرور حبرف جر

١اسم معطوف

١٠نعت
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٣٧٣

HSI@fiÎáßa
@…fl@—Ìãì€a@—zóæa@¿@bËjÓmãm@’œÎ@HÎàI@Û‹«@o‹‡nía@>€a@Ú∫ãÿ€a@pbÌŁa@ÈÓœ@ojČmŽä@fiÎáßa@aâÁÎ

NÔiaã«⁄a@…”Ïæbi@bËİiä

رقمهااآليةالسورة
الموقع 
اإلعرابي

البقرة

ذو مرفوعة:
َأن ُيَنزََّل  ١ - { مَّا َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشِرِكنيَ 
َعَلْيُكم مِّْن َخْيٍر مِّن رَّبُِّكْم َواهللاُّ َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاُء َواهللاُّ ذو اْلَفْضِل 

اْلَعِظيِم } 

خبر مبتدأ ١٠٥
مرفوع

البقرة
٢ - { أََلْم َتَر إَِلى الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت 
ِكنَّ  َفَقاَل َلُهُم اهللاُّ ُموُتوْا ُثمَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اهللاَّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولـَ

َأْكَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَن } 
خبر لكّن ٢٤٣

مرفوع

البقرة
٣ - { َفَهَزُموُهم ِبِإْذِن اهللاِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللاُّ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة 
ا َيَشاُء َوَلْوَال َدْفُع اهللاِّ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض  َوَعلََّمُه ِممَّ

ِكنَّ اهللاَّ ذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمَني }  َولـَ
خبر إّن ٢٥١

مرفوع

ُقوْا َخْيٌر لَُّكْم ِإن البقرة ٤ - { َوِإن َكاَن ذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إَِلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ
ُكنُتْم َتْعَلُموَن } 

فاعل مرفوع٢٨٠

٥ - { ِمن َقْبُل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآَياِت اهللاِّ آل عمران
َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواهللاُّ َعِزيٌز ذو انِتَقاٍم } 

خبر ثان ٤
مرفوع

خبر مبتدأ ٦٧٤ - { َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشاُء َواهللاُّ ذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم } آل عمران
مرفوع

آل عمران

َفِشْلُتْم  ِإَذا  َحتَّى  ِبِإْذِنِه  وَنُهم  َتُحسُّ ِإْذ  َوْعَدُه  اهللاُّ  َصَدَقُكُم  َوَلَقْد   } - ٧
َوَتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمِر َوَعَصْيُتم مِّن َبْعِد َما َأَراُكم مَّا ُتِحبُّوَن ِمنُكم مَّن ُيِريُد 
ْنَيا َوِمنُكم مَّن ُيِريُد اآلِخَرَة ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم لَِيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُكْم  الدُّ

َواهللاُّ ذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنَني } 

خبر مبتدأ ١٥٢
مرفوع

٨ - { َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مَِّن اهللاِّ َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعوْا ِرْضَواَن آل عمران
اهللاِّ َواهللاُّ ذو َفْضٍل َعِظيٍم } 

خبر مبتدأ ١٧٤
مرفوع

المائدة

ْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم  ٩ - { َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْقُتُلوْا الصَّ
مَُّتَعمِّدًا َفَجَزاء مِّْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم ِبِه ذوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًا َباِلَغ 
اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِكَني َأو َعْدُل َذِلَك ِصَيامًا لَِّيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه 

ا َسَلف َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم اهللاُّ ِمْنُه َواهللاُّ َعِزيٌز ذو اْنِتَقاٍم }  َعَفا اهللاُّ َعمَّ

خبر ثان ٩٥
مرفوع



البدارين ذو في القرآن الكرمي ”دراسة نحوية داللية د. مؤمن 

٣٧٤

١٠ - {َوَربَُّك اْلَغِنيُّ ذو الرَّْحَمِة ِإن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمن َبْعِدُكم األنعام
مَّا َيَشاُء َكَما أَنَشَأُكم مِّن ُذرِّيَِّة َقْوٍم آَخِريَن } 

خبر ثان 133
مرفوع

َعِن األنعام َبْأُسُه  ُيَردُّ  َوَال  َواِسَعٍة  َرْحَمٍة  ذو  رَّبُُّكْم  َفُقل  ُبوَك  َكذَّ ١١ - {َفِإن 
اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمَني } 

خبر مبتدأ ١٤٧
مرفوع

١٢ - {ِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا اهللاَّ َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا َوُيَكفِّْر َعنُكْم األنفال
َسيَِّئاِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللاُّ ذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم } 

خبر مبتدأ ٢٩
مرفوع

١٣ - {َوَما َظنُّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اهللاِّ اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اهللاَّ َلُذو يونس
ِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْشُكُروَن }  َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولـَ

خبر إّن ٦٠
مرفوع

يوسف
ا َدَخُلوْا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم أَُبوُهم مَّا َكاَن ُيْغِني َعْنُهم مَِّن اهللاِّ  ١٤ - {َوَلمَّ
ِمن َشْيٍء ِإالَّ َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها َوإِنَُّه َلذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناُه 

ِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن }  َولـَ
خبر إّن ٦٨

مرفوع

يَِّئِة َقْبَل اْلَحَسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِهُم اْلَمُثَالُت الرعد ١٥ -{َوَيْسَتْعِجُلوَنَك ِبالسَّ
َوِإنَّ َربََّك َلذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهْم َوِإنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب } 

خبر إّن ٦
مرفوع

خبر ثان إلّن ١٦٤٧ - {َفَال َتْحَسَبنَّ اهللاَّ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اهللاَّ َعِزيٌز ذو اْنِتَقاٍم} إبراهيم
مرفوع

َل َلُهُم الكهف ١٧ - { َوَربَُّك اْلَغُفوُر ذو الرَّْحَمِة َلْو ُيَؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا َلَعجَّ
اْلَعَذاَب َبل لَُّهم مَّْوِعٌد لَّن َيِجُدوا ِمن ُدوِنِه َمْوِئًال } 

خبر ثان ٥٨
مرفوع

خبر إّن ١٨٧٣ - { َوِإنَّ َربََّك َلذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْشُكُروَن}النمل
مرفوع

نَيا َيا القصص ١٩ - { َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّ
لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن إِنَُّه َلذو َحظٍّ َعِظيٍم } 

خبر إّن ٧٩
مرفوع

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ذو اْألَْوَتاِد } ص نعت مرفوع٢٠١٢ - { َكذَّ

َرَجاِت ذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َيَشاُء غافر ٢١ - { َرِفيُع الدَّ
ِمْن ِعَباِدِه لُِينِذَر َيْوَم التََّالِق } 

١٥
خبر ثان 
لمبتدأ 

محذوف 
مرفوع

٢٢ - { اهللاَُّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصرًا ِإنَّ اهللاََّ غافر
َلذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَن } 

خبر إّن ٦١
مرفوع

نائب فاعل ٢٣٣٥ - {َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإالَّ ذو َحظٍّ َعِظيٍم} فصلت
مرفوع

٢٤ - { َما ُيَقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمن َقْبِلَك ِإنَّ َربََّك لَـذو فصلت
َمْغِفَرٍة َوذو ِعَقاٍب أَلِيٍم } 

٤٣
خبر إّن 
مرفوع

اسم معطوف 
مرفوع
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٣٧٥

رُّ فصلت ُه الشَّ ٢٥ - {َوِإَذا أَْنَعْمَنا َعَلى اْإلِنَساِن َأْعَرَض َوَنأى ِبَجاِنِبِه َوِإَذا َمسَّ
َفذو ُدَعاء َعِريٍض } 

٥١
خبر لمبتدأ 
محذوف 
مرفوع

ِة اْلَمِتُني } الذاريات خبر ثان ٢٦٥٨ -  ِإنَّ اهللاََّ ُهَو الرَّزَّاُق ذو اْلُقوَّ
مرفوع

نعت مرفوع٢٧٦ - {ذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى } النجم

نعت مرفوع٢٨١٢ - {َواْلَحبُّ ذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَحاُن } الرحمن

نعت مرفوع٢٩٢٧ - {َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ذو اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم } 

الحديد
َماء  السَّ َكَعْرِض  َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  رَّبُِّكْم  مِّن  َمْغِفَرٍة  إَِلى  {َساِبُقوا   -  ٣٠
َواْألَْرِض ُأِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمُنوا ِباهللاَِّ َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اهللاَِّ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء 

َواهللاَُّ ذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم } 
خبر لمبتدأ ٢١

مرفوع

٣١ -  لَِئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّن َفْضِل اهللاَِّ َوَأنَّ الحديد
اْلَفْضَل ِبَيِد اهللاَِّ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َواهللاَُّ ذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم } 

خبر لمبتدأ ٢٩
مرفوع

خبر لمبتدأ ٣٢٤ - {َذِلَك َفْضُل اهللاَِّ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َواهللاَُّ ذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم} الجمعة
مرفوع

ا آَتاُه اهللاَُّ الطالق ٣٣ - {لُِينِفْق ذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّ
َال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفسًا ِإالَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللاَُّ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا} 

فاعل مرفوع٧

٣٤١٥ - {ذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد}البروج
خبر ثالث 

للمبتدأ 
مرفوع

المائدة

ذا منصوبة
١ - ِ{ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنيَ 
اْلَوِصيَِّة اْثَناِن ذوا َعْدٍل مِّنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن أَنُتْم َضَرْبُتْم ِفي 
َالِة َفُيْقِسَماِن  اَألْرِض َفَأَصاَبْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوِت َتْحِبُسوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّ
ِباهللاِّ ِإِن اْرَتْبُتْم َال َنْشَتِري ِبِه َثَمنًا َوَلْو َكاَن ذا ُقْرَبى َوَال َنْكُتُم َشَهاَدَة اهللاِّ 

إِنَّا ِإذًا لَِّمَن اآلِثِمَني} 

١٠٦

نعت مرفوع 

خبر كان 
منصوب

األنعام
ُه َوَأْوُفوْا  ٢ - {َوَال َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ
اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنَكلُِّف َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو 

ُروَن}  اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َكاَن ذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اهللاِّ َأْوُفوْا َذِلُكْم َوصَّ
خبر كان ١٥٢

منصوب

ْر َتْبِذيرًا} اإلسراء ِبيِل َوَال ُتَبذِّ مفعول به ٣٢٦ - {َوآِت ذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
منصوب

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد الكهف ٤ - {َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ
ِعنَدَها َقْومًا ُقْلَنا َيا ذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّا َأن ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًا}

منادى ٨٦
منصوب
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٣٧٦

٥ - {َقاُلوا َيا ذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض َفَهْل الكهف
َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّدًا} 

منادى ٩٤
منصوب

نعت ٦٧٧ - {َحتَّى ِإَذا َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا ذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن}المؤمنون
منصوب

ِبيِل َذِلَك َخْيٌر لِّلَِّذيَن الروم ٧ - {َفآِت ذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَّ
ُيِريُدوَن َوْجَه اهللاَِّ َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} 

مفعول به ٣٨
منصوب

فاطر
٨ - { َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوِإن َتْدُع ُمْثَقَلٌة إَِلى ِحْمِلَها َال ُيْحَمْل 
ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن ذا ُقْرَبى إِنََّما ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم ِبالَغْيِب َوَأَقاُموا 

ى لَِنْفِسِه َوإَِلى اهللاَِّ اْلَمِصُري}  ى َفِإنََّما َيَتَزكَّ َالَة َوَمن َتَزكَّ الصَّ
خبر كان ١٨

منصوب

نعت ٩١٧ -{اْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد ذا اْألَْيِد إِنَُّه َأوَّاٌب}ص
منصوب

خبر كان ١٠١٤ - {َأن َكاَن ذا َماٍل َوَبِنَني} القلم
منصوب

ٍة َوَعَذابًا أَلِيمًا} المزمل نعت ١١١٣ -  َوَطَعامًا ذا ُغصَّ
منصوب

نعت ١٢١٥ - {َيِتيمًا ذا َمْقَرَبٍة } البلد
منصوب

نعت ١٣١٦ - {َأْو ِمْسِكينًا ذا َمْتَرَبٍة} البلد
منصوب

النساء

ذي املجرورة
١ - {َواْعُبُدوْا اهللاَّ َوَال ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبذي اْلُقْرَبى 
اِحِب  َوالصَّ اْلُجُنِب  َواْلَجاِر  اْلُقْرَبى  ذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَساِكِني  َواْلَيَتاَمى 
َكاَن  َمن  ُيِحبُّ  َال  اهللاَّ  ِإنَّ  أَْيَماُنُكْم  َمَلَكْت  َوَما  ِبيِل  السَّ َواْبِن  ِباَجلنِب 

ُمْخَتاًال َفُخورًا}

٣٦

اسم مجرور 
بحرف الجر
نعت مجرور

األنعام
٢ - {َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا ُكلَّ ذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا 
َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم 

َذِلَك َجَزْيَناُهم ِبَبْغِيِهْم ِوإِنَّا َلَصاِدُقوَن}
مضاف إليه ١٤٦

مجرور

هود
٣ - {َوَأِن اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه ُيَمتِّْعُكم مََّتاعًا َحَسنًا إَِلى َأَجٍل 
مَُّسمًّى َوُيْؤِت ُكلَّ ذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإن َتَولَّْوْا َفِإنَِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب 

َيْوٍم َكِبٍري}
مضاف إليه ٣

مجرور

يوسف
٤ - {َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاء َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء َأِخيِه َكَذِلَك 
ِكْدَنا لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأن َيَشاَء اهللاُّ َنْرَفُع 

َدَرَجاٍت مِّن نََّشاء َوَفْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعِليٌم}
مضاف إليه ٧٦

مجرور
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٣٧٧

إبراهيم
٥ - {رَّبََّنا إِنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم 
مَِّن  َواْرُزْقُهم  إِلَْيِهْم  َتْهِوي  النَّاِس  مَِّن  َأْفِئَدًة  َفاْجَعْل  َالَة  الصَّ لُِيِقيُموْا  َربََّنا 

الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن} البلد٣٧
نعت مجرور٣٧

َعِن النحل َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ذي  َوإِيَتاء  َواِإلْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللاَّ  {ِإنَّ   -  ٦
ُروَن}  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

مضاف إليه ٩٠
مجرور

اسم مجرور٧٤٢ - {ُقل لَّْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما َيُقوُلوَن ِإذًا الَّْبَتَغْوْا إَِلى ذي اْلَعْرِش َسِبيًال} اإلسراء

اسم مجرور٨٨٣ - {َوَيْسَأُلوَنَك َعن ذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مِّْنُه ِذْكرًا}الكهف

ْكِر} ص نعت مجرور٩١ - {ص َواْلُقْرآِن ذي الذِّ

مضاف إليه ١٠٢٨ - {ُقرآنًا َعَرِبّيًا َغْيَر ذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقوَن}الزمر
مجرور

نعت مجرور١١٣٧ -  َوَمن َيْهِد اهللاَُّ َفَما َلُه ِمن مُِّضلٍّ أَلَْيَس اهللاَُّ ِبَعِزيٍز ذي انِتَقاٍم}الزمر

ْوِل َال إَِلَه ِإالَّ غافر نِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ذي الطَّ ١٢ - {غاِفِر الذَّ
ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصُري }

نعت مجرور٣

نعت مجرور١٣٧٨ - { َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ذي اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم} الرحمن

نعت مجرور١٤٣ - { مَِّن اهللاَِّ ذي اْلَمَعاِرِج}المعارج

نعت مجرور١٥٣٠ - { انَطِلُقوا إَِلى ِظلٍّ ذي َثَالِث ُشَعٍب} المرسالت

ٍة ِعنَد ذي اْلَعْرِش َمِكٍني }التكوير نعت مجرور١٦٢٠ - { ذي ُقوَّ

نعت مجرور١٧١٠ - { َوِفْرَعْوَن ذي اْألَْوَتاِد } الفجر

نعت مجرور١٨١٤ - { َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ذي َمْسَغَبٍة } البلد

آل عمران

ذات
١ - {َهاأَنُتْم ُأْوالء ُتِحبُّوَنُهْم َوَال ُيِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا 
وْا َعَلْيُكُم اَألَناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا  َلُقوُكْم َقاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّ

ُدوِر}  ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ اهللاَّ َعِليٌم بذات الصُّ
اسم مجرور ١١٩

بالباء

آل عمران

مِّنُكْم  َطآِئَفًة  َيْغَشى  نَُّعاسًا  َأَمَنًة  اْلَغمِّ  َبْعِد  مِّن  َعَلْيُكم  أَنَزَل  ُثمَّ   } - ٢
ْتُهْم أَنُفُسُهْم َيُظنُّوَن ِباهللاِّ َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة َيُقوُلوَن  َوَطآِئَفٌة َقْد َأَهمَّ
َهل لََّنا ِمَن اَألْمِر ِمن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه ِهللاَِّ ُيْخُفوَن ِفي أَنُفِسِهم مَّا َال 
ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اَألْمِر َشْيٌء مَّا ُقِتْلَنا َهاُهَنا ُقل لَّْو ُكنُتْم 
ِفي ُبُيوِتُكْم لََبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إَِلى َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اهللاُّ َما 

ُدوِر }  َص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َواهللاُّ َعِليٌم بذات الصُّ ِفي ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحَّ

اسم مجرور ١٥٤
بالباء
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٣٧٨

٣ - {َواْذُكُروْا ِنْعَمَة اهللاِّ َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه الَِّذي َواَثَقُكم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا المائدة
ُدوِر}  َوَأَطْعَنا َواتَُّقوْا اهللاَّ ِإنَّ اهللاَّ َعِليٌم بذات الصُّ

اسم مجرور ٧
بالباء

٤ - {َيْسَأُلوَنَك َعِن اَألنَفاِل ُقِل اَألنَفاُل ِهللاِّ َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوْا اهللاَّ َوَأْصِلُحوْا األنفال
ذات ِبْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اهللاَّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني} 

مفعول به ١
منصوب

األنفال
َغْيَر  َأنَّ  َوَتَودُّوَن  َلُكْم  أَنََّها  اِئَفِتْيِن  الطَّ ِإْحَدى  اهللاُّ  َيِعُدُكُم  {َوِإْذ   -  ٥
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اهللاُّ َأن ُيِحقَّ احلَقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر  ذات الشَّ

اْلَكاِفِريَن} 
مضاف إليه ٧

مجرور

لََّفِشْلُتْم األنفال َكِثريًا  َأَراَكُهْم  َوَلْو  َقِليًال  َمَناِمَك  ِفي  اهللاُّ  ُيِريَكُهُم  ِإْذ   }  -  ٦
ُدوِر} ِكنَّ اهللاَّ َسلََّم إِنَُّه َعِليٌم بذات الصُّ َولََتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمِر َولـَ

اسم مجرور٤٣

٧ - { َأال إِنَُّهْم َيْثُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوْا ِمْنُه َأال ِحَني َيْسَتْغُشوَن ِثَياَبُهْم هود
ُدوِر }  َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن إِنَُّه َعِليٌم بذات الصُّ

اسم مجرور٥

الكهف
ْمَس ِإَذا َطَلَعت تََّزاَوُر َعن َكْهِفِهْم ذات اْلَيِمِني َوِإَذا  ٨ - { َوَتَرى الشَّ
َماِل َوُهْم ِفي َفْجَوٍة مِّْنُه َذِلَك ِمْن آَياِت اهللاَِّ َمن  َغَرَبت تَّْقِرُضُهْم ذات الشِّ

َيْهِد اهللاَُّ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلْل َفَلن َتِجَد َلُه َولِّيًا مُّْرِشدًا} 
ظرف مكان ١٧

منصوب

الكهف
َماِل  ٩ - { َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاظًا َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلُِّبُهْم ذات اْلَيِمِني َوذات الشِّ
ِفَرارًا  ِمْنُهْم  َلَولَّْيَت  َعَلْيِهْم  َلْعَت  اطَّ َلِو  ِباْلَوِصيِد  ِذَراَعْيِه  َباِسٌط  َوَكْلُبُهم 

َوَلُمِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعبًا } 
ظرف مكان ١٨

منصوب

ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ ذات َحْمٍل الحج ١٠ - {َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهللاَِّ َشِديٌد}

مضاف إليه ٢
مجرور

نعت مجرور١١٥٠ -  َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّه آَيًة َوآَوْيَناُهَما إَِلى َرْبَوٍة ذات َقَراٍر َوَمِعٍني} المؤمنون

النمل
َماِء َماء َفَأنَبْتَنا  َماَواِت َواْألَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مَِّن السَّ ١٢ - { َأمَّْن َخَلَق السَّ
ِبِه َحَداِئَق ذات َبْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم َأن ُتنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه مََّع اهللاَِّ َبْل ُهْم 

َقْوٌم َيْعِدُلوَن } 
نعت ٦٠

منصوب

١٣ - { َوَمن َكَفَر َفَال َيْحُزنَك ُكْفُرُه إِلَْيَنا َمْرِجُعُهْم َفُنَنبُِّئُهم ِبَما َعِمُلوا لقمان
ُدوِر }  ِإنَّ اهللاََّ َعِليٌم بذات الصُّ

اسم مجرور٢٣

ُدوِر} فاطر َماَواِت َواْألَْرِض إِنَُّه َعِليٌم بذات الصُّ اسم مجرور١٤٣٨ - {ِإنَّ اهللاََّ َعاِلُم َغْيِب السَّ
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٣٧٩

الزمر
َوِإن  اْلُكْفَر  ِلِعَباِدِه  َيْرَضى  َوَال  َعنُكْم  َغِنيٌّ  اهللاََّ  َفِإنَّ  َتْكُفُروا  ١٥ - {ِإن 
َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكْم َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ إَِلى َربُِّكم مَّْرِجُعُكْم 

ُدوِر}  َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن إِنَُّه َعِليٌم بذات الصُّ
اسم مجرور٧

١٦ - { َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اهللاَِّ َكِذبًا َفِإن َيَشِأ اهللاَُّ َيْخِتْم َعَلى َقْلِبَك الشورى
ُدوِر }  َوَيْمُح اهللاَُّ اْلَباِطَل َوُيِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه إِنَُّه َعِليٌم بذات الصُّ

اسم مجرور٢٤

َماء ذات اْلُحُبِك} الذاريات نعت مجرور١٧٧ - {َوالسَّ

اسم مجرور١٨١٣ - { َوَحَمْلَناُه َعَلى ذات أَْلَواٍح َوُدُسٍر} القمر

نعت مرفوع١٩١١ - {ِ يَها َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل ذات اْألَْكَماِم} الرحمن

٢٠ - {ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم بذات الحديد
ُدوِر} الصُّ

اسم مجرور٦

َماَواِت َواْألَْرِض َوَيْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما ُتْعِلُنوَن التغابن ٢١ - { َيْعَلُم َما ِفي السَّ
ُدوِر } َواهللاَُّ َعِليٌم بذات الصُّ

اسم مجرور٤

ُدوِر } الملك اسم مجرور٢٢١٣ - {َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه إِنَُّه َعِليٌم بذات الصُّ

َماء ذات اْلُبُروِج }البروج نعت مجرور٢٣١ - { َوالسَّ

نعت مجرور٢٤٥ - { النَّاِر ذات اْلَوُقوِد }البروج

َماء ذات الرَّْجِع }الطارق نعت مجرور٢٥١١ - { َوالسَّ
ْدِع }الطارق نعت مجرور٢٦١٢ - { َواْألَْرِض ذات الصَّ
نعت مجرور٢٧٧ - { ِإَرَم ذات اْلِعَماِد }الفجر

نعت ٢٨٣ - { َسَيْصَلى َنارًا ذات َلَهٍب }المسد
منصوب

البقرة

مثىن ”ذو“ ومجعه
ِكنَّ  َولـَ َواْلَمْغِرِب  اْلَمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوْا  َأن  اْلِبرَّ  ١ - {لَّْيَس 
اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنيَ َوآَتى اْلَماَل 
آِئِلنيَ  َوالسَّ ِبيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكَني  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  ذوي  ُحبِِّه  َعَلى 
الَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا  َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ
َصَدُقوا  الَِّذيَن  ِئَك  ُأولـَ اْلَبْأِس  َوِحَني  رَّاء  والضَّ اْلَبْأَساء  ِفي  اِبِريَن  َوالصَّ

ِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن}  َوُأولـَ

مفعول به ١٧٧
منصوب
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٣٨٠

المائدة

ْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم  ٢ - { َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْقُتُلوْا الصَّ
مَُّتَعمِّدًا َفَجَزاء مِّْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم ِبِه ذوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْديًا َباِلَغ 
اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِكَني َأو َعْدُل َذِلَك ِصَيامًا لَِّيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه 

ا َسَلف َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم اهللاُّ ِمْنُه َواهللاُّ َعِزيٌز ذو اْنِتَقاٍم } َعَفا اهللاُّ َعمَّ

فاعل مرفوع٩٥

المائدة

٣ - { ِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنيَ 
اْلَوِصيَِّة اْثَناِن ذوا َعْدٍل مِّنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن أَنُتْم َضَرْبُتْم ِفي 
َالِة َفُيْقِسَماِن  اَألْرِض َفَأَصاَبْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوِت َتْحِبُسوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّ
ِباهللاِّ ِإِن اْرَتْبُتْم َال َنْشَتِري ِبِه َثَمنًا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوَال َنْكُتُم َشَهاَدَة اهللاِّ 

إِنَّا ِإذًا لَِّمَن اآلِثِمَني } 

١٠٦
نعت مرفوع

َجنََّتْيِن سبأ ِبَجنََّتْيِهْم  ْلَناُهم  َوَبدَّ اْلَعِرِم  َسْيَل  َعَلْيِهْم  َفَأْرَسْلَنا  - {َفَأْعَرُضوا   ٤
ذواَتى ُأُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء مِّن ِسْدٍر َقِليٍل} 

نعت ١٦
منصوب

نعت مرفوع٥٤٨ - { ذواَتا َأْفَناٍن }الرحمن

الطالق
٦ - { َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف 
َهاَدَة ِهللاَِّ َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن  َوَأْشِهُدوا ذوْي َعْدٍل مِّنُكْم َوَأِقيُموا الشَّ

ُيْؤِمُن ِباهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَمن َيتَِّق اهللاََّ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا }
مفعول به ٢

منصوب




