مقدمة في علم إعراب القرآن
الكريم
إعداد
الدكتور أحمد بن محمد العضيب
خيرا كل من نشرها
جزى هللا ً

محاور الدورة

فإذا قلت :أعربت عما في نفسي ،فهو بمعنى:

ومنه قوله صلى هللا عليه وآله وسلم" :الثيب
تُعرب عن نفسها“.
أي :تبين وتوضح .

• ذكر له النحويون معاني متقاربة ،ومن
أشهرها أنه:
• تغيّر أواخر الكلم باختالف العوامل
الداخلة عليها.

إذن
• فاإلعراب بيان الكالم وإيضاحه بتغيير أواخره.
• ألن تغيير آخر الكلمة مبني على تغير المعنى
المراد.
• فـ(جاء محمد) ،يختلف معناه عن :
• (أكرمت محمدًا).
• ويُظهر ذلك االختالف المعنوي اختالف أواخر
الكلم اللفظي.

ال شك أن أجل العلوم وأفضلها ما كان
متعلقًا بالقرآن الكريم.
وإعراب القرآن الكريم هو إيضاح معانيه
وبيانها بيانًا تأصيليًّا بمراعاة قواعد النحو
المقررة.

بعض اآلثار في فضل إعراب القرآن
ع ْنهُ ـ :
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قال ابن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ:
(أعربوا القرآن فإنه عربي ،وإن هللا
يحب أن يعرب).

بعض اآلثار في فضل إعراب القرآن

oقال الشافعي (:إعراب القرآن أحب إلي من
حفظ بعض حروفه).
oقال ابن عطية( :إعراب القرآن أصل في
الشريعة؛ َلن بذلك تقوم معانيه التي هي
الشرع).

رابعًا :نشأة علم إعراب القرآن
• لما انتشر اإلسالم بعد توسع الفتوحات اإلسالمية
ودخل غير العرب في اإلسالم كثر اللحن في اللغة
وفي القرآن.
• فرأى العلماء آنذاك الحفاظ على القرآن من اللحن
والخطأ ،فقصدوا إلى ضبطه ،فأفضى ذلك إلى
وضع علم النحو.
• ويقال :إن أول من بدأ بضبط القرآن الكريم أبو
األسود الدؤلي ت ( 69هـ).

سبب تأليف علم إعراب القرآن
• وهذا كله يظهر بركات هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم.
• ويبيّن كذلك فضل علم النحو وإعراب القرآن؛ َلنه نشأ
خدمة للقرآن الكريم ،وحفظه من الخطأ واللحن.
• فكل من اشتغل بعلم النحو وإعراب القرآن قاصدًا معرفة
القرآن الكريم وضبطه وفهمه ،وإعرابه إعرابًا صحي ًحا
فهو في عبادة من أجل العبادات.

شاهد على أول وقوع اللحن في القرآن
قدم أ َ ْع َرا ِبي ِفي ز َمان عمر رضي هللا عنه ،فَقَا َل من يُ ْق ِرئ ُ ِني
علَ ْي ِه َوسلم ،فَأ َ ْق َرأهُ رجل
ِمما أنزل هللا على ُم َحمد صلى هللا َ
سولُه}
ُ
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سوله فَأَنا أَب َْرأ ِم ْنهُ.
يكن هللا قد بريء من َر ُ
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عرا ِبي َوأَنا
من ْال ُم ْشركين َو َر ُ
سولُه} ،برفع (رسوله) ،فَقَا َل ْاأل َ َ
سولُه ِم ْنهُ ،فَأمر عمر بن ْالخطاب
َوهللا أَب َْرأ ِمما بريء هللا َو َر ُ
عالم باللغة.
أَال يقريء ْالقُ ْرآن إال َ

سا :فوائد تعلم إعراب القرآن
خام ً
كتاب هللا كما أنزل ،ويصان
به يُقرأ
ُ
عن اللحن والخطأ.
الفائدة الثانية :أنه يعين على استنباط األحكام
الشرعية.
 :أنه يعين على توجيه القراءات ،وحل
مشكالتها ،وبيان عللها ،وكشف معانيها
 :يعين على معرفة علم الوقف
واالبتداء ،وهو علم من أجل علوم القرآن ،وال يدركه
حق اإلدراك إال من كان عال ًما بإعراب القرآن.

• كتب إعراب القرآن كثيرة ،وسأقتصر هنا بذكر أهم هذه
الكتب.
• أفضل كتب إعراب القرآن قدي ًما:
• ا

 :معاني القرآن وإعرابه للزجاج.

 :إعراب القرآن للنحاس.
• الثالث :التبيان في إعراب القرآن للعكبري
• الرابع :الدر المصون للسمين الحلبي.

•
•

•
•
•

أفضل كتب إعراب القرآن حديثًا:
 :الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود
ا
صافي.
 :اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل  .بهجت عبد
الواحد.
الثالث :إعراب القرآن الكريم وبيانه ،لمحيي الدين درويش
كل هذه الكتب القديمة والحديثة في إعراب القرآن موجودة في
الشبكة العنكبوتية.
وأنصح كذلك بتطبيق (إعراب القرآن الكريم) تستطيع تحميله
على كل أنواع الجواالت.

•
•
•

•

الفرق اَلول :أن الكتب القديمة ال تعرب كل كلمة من
القرآن ،بل تقتصر على المشكل منها.
أما الحديثة فهي في الغالب تعرب كل كلمة في
القرآن وتبين إعراب الجمل كذلك.
الفرق الثاني :أن القديمة في أسلوبها بعض الصعوبة
نظرا لطبيعة العصر.
والغموضً ،
أما الحديثة فإنها سهلة األسلوب ،ومرتبة ترتيبًا
يساعد على الفهم.

•
•
•
•

الفرق الثالث :أن الكتب القديمة تأتي بأوجه مختلفة
إلعراب الكلمة الواحدة إن كانت تحتمل ذلك.
أما الحديثة فإنها في الغالب تقتصر على الوجه
األشهر.
الفرق الرابع :أن القديمة تتحدث عن القراءات
المختلفة في الكلمة وتوجه إعرابها في كل قراءة.
أما الحديثة فإنها ال تتطرق لذلك.

سابعًا :ضوابط إعراب القرآن الكريم
• ال بد لمن أراد إعراب القرآن أن يلتزم بضوابط ،تعينه على إعرابه
وتحفظه من الخطأ والزلل.
• ومن أهم الضوابط في ذلك:

الضابط اَلول :أن يفهم معنى ما يريد إعرابه مفردًا أو
مركبًا.
كي لي أَن نحويا من كبار طلبة
• ومن ذلك قول الشلوبينُ :ح َ
ان
عن إِ ْع َراب َك َاللَة من قَ ْوله تَعَالَى { َو ِإن َك َ
ْال ُج ُزو ِلي ُ
س ِئ َل َ
رجل يُورث َك َاللَةً أَو ْام َرأَة} فَقَا َل :أخبروني َما ْال َك َاللَة؟
فَقَالُوا لَهُْ :ال َو َرثَة ِإذا لم يكن فيهم أَب فَ َما عال َو َال ابْن فَ َما
ي ِإذن تمييز.
سفل ،فَقَا َل :فَ ِه َ

سابعًا :ضوابط إعراب القرآن الكريم
• الثاني :أن يراعي القواعد النحوية عند اإلعراب ،وال
يكتفي بصحة المعنى فقط:

• ومن ذلك قول بَعضهم فِي { :وأنه أهلك عادًا
األولىَ ،وث َ ُمودَ فَ َما أبقى}ِ :إن (ثمود) مفعول مقدم.
• َو َهذَا ـ مع صحته في المعنى ـ ُم ْمتَنع؛ ِألَن لـ( َما)
النافية الص ْدر ،فَ َال ي ْعمل َما ب ْعد َها فِي َما قبل َهاَ ،و ِإن َما
ُه َو َم ْع ُ
طوف على عادا ،أَو ُه َو ِبت َ ْق ِدير فعل؛ أي:
َوأ ْهلك ثمودا.

سابعًا :ضوابط إعراب القرآن الكريم
•
•
•

•

الثالث :أن يوجه إعراب الكلمة على الوجه القوي
الغالب ال على الوجه الشاذ أو الضعيف:
ألن القرآن الكريم ال يحمل إال على الوجوه القوية
الفصيحة؛ ألنه كالم هللا فهو أفصح كالم.
قال النحاس( :وال يحمل شيء من كتاب هللا عز وجل
على هذا ـ يعني :الشاذـ وال يكون إال بأفصح اللغات
وأصحها).
وقال أبو عبيدة القاسم بن سالمَ ( :و ِإن َما يُ ْح َم ُل ْالقُ ْر ُ
آن
ص ِح َها فِي اللُّغَ ِة َوالن ْح ِو).
علَى أ َ ْع َر ِ
َ
ب ْال ُو ُجو ِه َوأ َ َ

سابعًا :ضوابط إعراب القرآن الكريم
• الرابع :أن يتجنب المعرب تخريج الكلمة على ما لم
يثبت في العربية:
عبَ ْيدَة ِّفي َ (:ك َما أخرجك َربك من بَ ْيتك
• ومن ذلك قَول أبي ُ
ق) ِّ :إن ا ْل َكاف حرف قسمَ ،و ِّإن ا ْل َم ْعنىْ :اَل َ ْنفَال هلل
ِّبا ْل َح ّ ِّ
سول َوالَ ِّذي أخرجك.
الر ُ
َو َ
• وهذا غير صحيح؛ َلنه لم يثبت في اللغة أن الكاف تأتي
للقسم.
• َوقد شنع ا ْبن الشجري على مكي فِّي حكايته َهذَا القَ ْول،
ق
ست َ َح َ
وسكوته عَنهُ ،قَا َلَ :ولَو أَن قَا ِّئال قَا َل :كاهلل ََل َ ْفعَلَ َن َال ْ
كذا وكذا.

سابعًا :ضوابط إعراب القرآن الكريم
• الخامس :اَلخذ بالمصطلحات الالئقة بكتاب هللا
واختيار أفضل العبارات عند اإلعراب:
• ومن هذا المنطلق فقد كره كثير من العلماء إطالق
مصطلح الزيادة في القرآن الكريم ،وعبروا عنه
بالصلة أو التأكيد.
• ومن ذلك أن بعض النحويين قال في إعراب (ما) في
قوله تعالى  ( :فبما رحمة من هللا) :إنها زائدة.

سابعًا :ضوابط إعراب القرآن الكريم

الزائدُ ُ
يف
• قال الزركشي يف احلديث عن هذا األمر َ( :جتَنُّبُ لَ ْفظُ َّ
اّلل تَ َع َالُ أَوُ التَّ ْك َرارَُ ،وَُل ََيوزُ إطْ ََلقهُ إَُّل بُتَأْو ٍ
يلَ ،ك َق ْوِل ُْم
كتَابُ َُّ
َن الْ َك ََل َُم َُل ََيْتَ ُُّل َم ْعنَاهُ ِبَ ْذف َها َُل أَنَّهُ
الْبَاءُ َزائ َدةُ َوََْنوهُ م َراده ُْم أ َُّ
َل َع ُْن َك ََلمُ
ض ًُ
َل فَإ َُّن َذل َُ
َص ًُ
ك َُل ُْيتَ َملُ م ُْن متَ َكل ٍُم ُفَ ْ
َُل فَائ َد َُة فيهُ أ ْ
ا ْحلَكيمُ).

• ِلذا ففهم قصد النحويني من هذه املصطلحات مهم جدا؛ ألمور ،منها:
•  1لئَل نقوِلم ما مل يقولوا.
•  2لئَل نصف كَلم هللا مبايظهر أنه عيب ونقص ،بفهمنا كَلمهم خطأ.

ثامنًا :الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب

• الخطوة اَلولى :تحديد نوع الكمة.
oالخطوة الثانية :بيان حكم الكلمة من حيث اإلعراب
والبناء

 oالخطوة الثالثة بيان نوع اإلعراب أو البناء
وسببهما
oالخطوة الرابعة :بيان عالمة اإلعراب وسببها
oالخطوة الخامسة :بيان محل الجملة من اإلعراب

ثامنًا :الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب

• الخطوة اَلولى :تحديد نوع الكمة.
• والكلمات إما اسم أو فعل أو حرف ،وال رابع لها:

ثامنًا :الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب
فالنوع اَلول االسم
.

• 2ـ صحة دخول حرف الجر عليه.

ثامنًا :الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب

• وعالمته صحة دخول تاء الفاعل ،أو تاء التأنيث
الساكنة عليه.
ب) فعل ماض؛ ألنه يقبل التاءين ،تقول:
• فـ(ذَ َه َ
ُ
ذهبت.
• أنا
ْ
ذهبت.
• وفاطمة

ثامنًا :الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب
•
•
•
•
•
•

وعالمته داللة على األمر بنفسه مع صحة دخول ياء
المخاطبة عليه.
نحو :أكر ْم ،تقول :يا هند أكرمي.
3ـ الفعل المضارع:
وعالمته صحة دخول (لم) عليه ،أو السين أو سوف.
يذهب.
نحو :يذهب ،تقول :لم
ْ
ونحو :يسافرون ،تقول :سوف يسافرون.

ثامنًا :الخطوات التي يجب اتباعها في اإلعراب
•
•
•
•
•

وهو الذي ال يقبل عالمات األسماء واألفعال.
نحو :حروف الجر الباء وعلى ،ومن ،وإلى.
ونحو :حروف الجزم :نحو :لم ،لما.
وإن وأخواتها.
والحروف محصورة ومعروفة ،وقد ألفت فيها الكتب،
مثل الجنى الداني ،ورصف المباني ،ومغني اللبيب.

الخطوة الثانية
 oهي بيان حكم الكلمة من حيث اإلعراب والبناء:
 oفاألسماء جلها معربة ،ويستثنى طائفة قليلة مبنية ،منها:
 oأسماء األفعال ،نحو  :صه ،هيهات.
 oأسماء الشرط :نحوَ :م ْن ،ما.
 oأسماء االستفهام ،نحو :من ،ما ،أين ،كيف.
 oالضمائر ،نحو :أنا أنت ،هما.
 oأسماء اإلشارة ،نحو :ذا ،ذي.

الخطوة الثانية
 oواألفعال مبنية ،إال الفعل المضارع إذا لم تتصل به
نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة:
كتب،
ذهب،
 oفالماضي مبني على الفتح غالبًا ،نحو:
َ
َ
كتبَا.
 oواألمر مبني على السكون غالبًا ،نحو :ق ْمْ ،
كل ،افه ْم.
 oوالمضارع معرب إال إذا اتصلت به نون النسوة
فيبنى على السكون ،أو نون التوكيد المباشرة فيبنى
على الفتح.

الخطوة الثالثة
 oبيان نوع اإلعراب أو البناء وسببهما:
 oأنواع اإلعراب أربعة:
 oالرفع ،والنصب ،والجر ،والجزم.
 oوأنواع البناء أربعة:
 oالبناء على الضم ،والبناء على الفتح ،والبناء على
الكسر ،والبناء على السكون.
 oفنقول مثالً :معرب مرفوع؛ َلنه فاعل ،أو منصوب؛ َلنه مفعول
به.
 oونقول مثالً في المبنى :مبني على السكون؛ ألنه اسم إشارة ،أو
ضمير.

الخطوة الرابعة
 oبيان عالمة اإلعراب وسببها:
 oفنقول في( :إن كنتم صادقين) صادقين :منصوب،
وعالمة نصبه الياء؛ َلنه جمع مذكر سالم.
• أما بيان سبب عالمة البناء فإن هذا األمر ال يلزم في
اإلعراب ،فيكفي بيان عالمة البناء دون ذكر السبب.
• ومع زيادة التمرس يمكن معرفة سبب ذلك لكنه غير
ضروري.

الخطوة الخامسة
 oبيان محل الجملة من اإلعراب:
 oبعد إعراب جميع أجزاء الجملة يبقى بيان محل
الجملة من اإلعراب.

• فيقال مثالً :والجملة من الفعل والفاعل أو من
المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ،أو ال محل
لها من اإلعراب؛ ألنها كذا وكذا.

مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس

ق ْد أفل َح المؤمنون .
• الخطوة اَلولى :تحديد نوع الكلمة:
• (قد) حرف.
• (أفلح) فعل ماض.
• (المؤمنون) اسم.

مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس
ق ْد أفل َح المؤمنون .
oالخطوة الثانية :وهي بيان حكم الكلمة من حيث
اإلعراب والبناء:

• (قد) حرف ،مبني.
• (أفلح) فعل ماض ،مبني.
• (المؤمنون) اسم ،معرب.

مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس
ق ْد أفل َح المؤمنون .
oالخطوة الثالثة :بيان نوع اإلعراب أو البناء
وسببهما :

• (ق ْد) حرف ،مبني ،على السكون؛ ألنه األصل.
• (أفل َح) فعل ماض ،مبني ،على الفتح؛ ألنه لم
يتصل به شيء.
• (المؤمنون) اسم ،معرب ،مرفوع؛ ألنه فاعل.

مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس
ق ْد أفل َح المؤمنون .
oالخطوة الرابعة :بيان عالمة اإلعراب وسببها،
وهذه خاصة بالمعربات:

• (المؤمنون) 1ـ اسم2 ،ـ معرب3 ،ـ مرفوع؛
ألنه فاعل4 ،ـ وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع
مذكر سالم.

مثال لتطبيق هذه الخطوات الخمس
ق ْد أفل َح المؤمنون .
oالخطوة الخامسة:
• وجملة من الفعل (أفلح) ،والفاعل (المؤمنون)
في قوله :ق ْد أفل َح المؤمنون ال محل لها من
اإلعراب؛ ألنها ابتدائية.
• والكالم في إعراب الجمل يطول ،وأنصح بكتاب
إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة،
ومغني اللبيب البن هشام ،ففيهما تفصيل لذلك.
بيان محل الجملة من اإلعراب:

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
أوالً :كثرة مراجعة القواعد النحوية النظرية؛ ألن
اإلعراب التطبيقي مبني على فهم هذه القواعد
واستحضارها.
• ثانيًا :كثرة التدريب على اإلعراب ،واالستمرار على
ذلك ،ولو تخصص لكل يوم إعراب آية فقط لكان فيها
نفع كبير.
• ثالثًا :مما يسهل اإلعراب على الطالب أنه قياس يتبع،
ومعنى ذلك أنك إذا عرفت إعراب جملة ،فإنك تستطيع
تطبيق هذا اإلعراب نفسه على كل ما أشبهها من جمل.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
رابعـًا :حصر األبواب التي تعرب بعالمات فرعية،
وفهمها واستحضارها؛ ألن ذلك يحميك من الوقوع في
كثير من الخطأ والزلل؛ ألن الخطأ في هذه األبواب
واضح وظاهر لكل أحد ،بخالف ما كان معربًا
بالعالمات األصلية ،فإن الخطأ فيها غير ظاهر.
فلو قلت مثالً :جاء المسلمين فإنه خطأ ظاهر بين في
الكتابة والنطق؛ ألن عالمة اإلعراب حرف.
المسلم ،فإن هذا مع كونه خطأ
بخالف لو قلت :جاء
َ
إال أنه أخف؛ ألنك لو وقفت عليه بالسكون فإنك ال تعد
مخطئًا ،بخالف المثال األول.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سا :حصر القواعد الكلية وفهمها واستحضارها،
خام ً
وهذا من شأنه تسهيل اإلعراب ،فمثالً:
1ـ الحروف كلها مبنية ،وال محل لها من اإلعراب.
2ـ الضمائر كلها مبنية ،نحو :هو ،هي ،أنت.
3ـ أسماء األفعال كلها مبنية ،نحو :صه ،مه ،هيهات.
4ـ األفعال الماضية كلها مبنية.
5ـ أفعال األمر كلها مبنية.
6ـ كل اسم ال بد أن يكون له محل من اإلعراب.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سا :حصر القواعد الكلية وفهمها واستحضارها،
خام ً
وهذا من شأنه تسهيل اإلعراب ،فمثالً:
7ـ (سبحان) تعرب دائ ًما مفعول مطلق لفعل محذوف.
8ـ كل جار والمجرور وظرف ال بد أن يتعلقا بفعل
أو وصف ظاهر أو مقدر ،وهذا التعلق له ارتباط وثيق
بالمعنى.
نحو قوله تعالى( :والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيا ًما).
ونحو قوله تعالى ( :وفي السماء رزقكم).

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
ربك
ومثال الظرف قوله تعالى  ( :ويحم ُل
عرش ِ
َ
فوقَهم يومئذ ثمانية).
(فوقَهم) :ظرف مكان منصوب ،متعلق بالفعل
(يحمل).
(يومئذ) يوم :ظرف زمان منصوب ،متعلق بالفعل
(يحمل.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سا :حصر القواعد الكلية وفهمها واستحضارها،
خام ً
وهذا من شأنه تسهيل اإلعراب ،فمثالً:
9ـ كل المفاعيل الخمسة (المفعول به ،وله ،ومعه،
وفيه ،والمطلق) منصوبة.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
10 ـ كل اسم موصول ال بد أن يأتي بعده جملة تسمى صلة
الموصول ،وهذه الجملة ال محل لها من اإلعراب دو ًما.
هللا غافالً عما يعم ُل الظالمون).
نحو قوله تعالى  ( :وال تحسبَن َ
(ما) اسم موصول ،وجملة (يعمل الظالمون) صلة الموصول.
وهي جملة ال محل لها من اإلعراب.
ونحو قوله تعالى ( :محمد رسول هللا والذين معه أشداء على
الكفار رحماء بينهم).
(معه) ظرف ،وهو متعلق بمحذوف ،تقديره( ،استقروا).
وجملة (استقروا معه) ال محل لها من اإلعراب.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سا :حصر القواعد الكلية وفهمها واستحضارها،
خام ً
وهذا من شأنه تسهيل اإلعراب ،فمثالً:
9ـ كل المفاعيل الخمسة (المفعول به ،وله ،ومعه،
وفيه ،والمطلق) منصوبة.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سـا :حصر المتالزمات وفهمها واستحضارها
ساد ً
وربط بعضها ببعض عند اإلعراب ،ومنها:
1ـ كل مبتدأ ال بد له من خبر.
2ـ كل فعل تام مبني للمعلوم ال بد له من فاعل.
3ـ كل فعل تام مبني للمجهول ال بد له من نائب فاعل.
 4ـ كل فعل ناقص ال بد له من اسم وخبر ،نحو :كان
وأخواتها ،وأفعال المقاربة.
5ـ كل مرفوع ال بد له من رافع ،وكل منصوب ال بد
له من ناصب ،وهكذا.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سابعًا :ال بد من إدراك أن هناك عالقة وثيقة بين
المصطلح النحوي ومعناه اللغوي المعروف للعامة،
كثيرا:
وإدراك هذه العالقة يسهل أمر اإلعراب ً
1ـ الفاعل النحوي ،هو في الغالب الذي فعل الفعل.
2ـ الفعل الماضي ،سمي كذلك؛ ألن زمنه مضى
وانتهى.
3ـ فعل األمر ،سمي كذلك؛ لداللته على األمر.
 4ـ الفعل المضارع ،سمي كذلك؛ ألنه مشابه لالسم،
والمضارعة في اللغة بمعنى المشابهة.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سابعًا :ال بد من إدراك أن هناك عالقة وثيقة بين
المصطلح النحوي ومعناه اللغوي المعروف للعامة ،وإدراك
كثيرا:
هذه العالقة يسهل أمر اإلعراب ً
5ـ الظرف سمي كذلك؛ ألنه الوعاء والظرف الذي يكون
ُ
درست صبا ًحا.
داخله الحدث ،نحو:
6ـ الحال سمي كذلك؛ ألنه يدل على الحالة والهيئة التي
عليها صاحبها.
7ـ الفعل المتعدي ،سمي كذلك؛ ألنه تعدى الفاعل إلى
هللا) .لفظ الجاللة مفعول
المفعل به فنصبه ،نحو( :وأطيعوا َ
به.

تاسعًا :إرشادات مهمة لتسهيل اإلعراب
سابعًا :ال بد من إدراك أن هناك عالقة وثيقة بين
المصطلح النحوي ومعناه اللغوي المعروف للعامة،
كثيرا:
وإدراك هذه العالقة يسهل أمر اإلعراب ً
8ـ الفعل الالزم ،سمي كذلك؛ ألنه لزم الفاعل ولم
يتعده إلى المفعول به ،فهو ال ينصب المفعول به.
نحو( :وجاءت ك ُّل نفس معها سائق وشهيد).
 واألمثلة على ذلك كثيرة جدًا.

اهيم
قال تعالى ( :ولقد آتينا إبر َ
رشدَه من قب ُل).

اسم ربك
قال تعالى ( :
ْ
واذكر َ
ْ
وتبتل إليه تبتيالً).

قال تعالى  ( :فيها يُ ُ
أمر
فرق ك ُّل ٍ
حكيم).
ٍ

