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 : إعمال المصدر4:2
ب المفعول، ویتعلق  یعمل المصدر عمل الفعل فیرفع الفاعل، وینص: عمل المصدر-1

بھ الجار والمجرور، وذلك ألنھ یشبھ الفعل في المعنى، فھما یشتركان في الداللة على 
الحدث، وقیل إنھ یعمل عمل الفعل ألنھ األصل الذي أخذ منھ الفعل، وإنما یعمل في 

 .أحوال معینة، وبشروط سیأتي ذكرھا
 .ان معناه، وما یشترط لعملھ وسیأتي بی قد یعمل اسم المصدر عمل الفعل كالمصدر،-2
 لعمل المصدر شروط أبرزھا شرطان ذكرھما معظم مؤلفي : شروط عمل المصدر-3

كتب النحو، وبعضھم یسمیھما موضعین لعمل المصدر،  وھناك شروط أخرى ذكرت 
 :في كتب دون أخرى، وفیما یأتي بیان ھذه الشروط

، ویقدر الفعل مع أن إذا كان  أن یصح حلول فعل مع أن أو فعل مع ما محل المصدر-1
المصدر داال على حدوث الحدث في الزمن الماضي، ویكون الفعل المقدر مع أن 
ماضیا، أو إذا كان داال على حدوث الحدث في الزمن المستقبل، ویكون الفعل المقدر 

) أعجبني إكراُمَك عِلیا(مع أن للمستقبل مضارعا، مثال الدال على الحدث في الماضي 
 أن یقال بدال منھ أعجبني أن أكرمت علیا، ومثال الدال على الحدث في المستقبل یصح

 .ویصح أن یقال بدال منھ یعجبني أن تكرم علیا) ُیعجبني إكراُمَك عِلیا(
 ویقدر الفعل مع ما إذا أرید بالمصدر الداللة على حدوث الحدث في الزمن الحاضر، 

 یصح أن یقدر محل المصدر یعجبني ما تكرم علیا )ُیعجبني إكراُمَك عِلیا اآلَن(مثل 
اآلن، وإنما قدرت ما في ھذا المثال ألنھا تصلح لألحوال كلھا، ولكنھا ال تقدر إال في 
الزمن الحاضر ألن أْن ھي األصل في الحروف المصدریة ولذلك یسمونھا أمَّ الباب، 

ھا غیر ممكن وھي ما إذا ولم یعدلوا عن تقدیرھا إال في الحالة التي یكون تقدیرھا فی
 .كانت الداللة على الحدوث في الزمن الحاضر فتعینت ما لذلك

  الشرط السابق وھو صالحیة المصدر الن یحل محلھ فعل مع أن أو مع ما :ملحوظة
إنما ھو شرط في عملھ في غیر الظرف أو الجار والمجرور أما عملھ فیھما فال یشترط 

 . الفعلفیھ شيء ألنھما یكتفیان برائحة
َضْربا ( الشرط الثاني أو الموضع الثاني أن یكون المصدر نائبا مناب الفعل مثل -2
زیدا في المثال األول منصوب بالمصدر ضربا الذي ھو نائب ) ِإْكراما محمدا(و) زیدا

مناب الفعل اضرب، ومحمدا في المثال الثاني منصوب بالمصدر إكراما الذي ھو نائب 
ي كل من المصدرین ضمیر مستتر ھو الفاعل، وھذا ھو األصح مناب الفعل أكرم، وف

في ھذا الموضع، ومن النحاة من منع عمل المصدر في ھذه الحالة واعتبره مؤكدا، 
وقال إن ما بعد المصدر منصوب بالفعل المحذوف ال بالمصدر، وعلى ھذا القول یكون 

لقول األول یكون قد ناب المصدر قد ناب عن فعلھ في المعنى فقط ال في العمل، وعلى ا
 .عنھ في المعنى والعمل

ضرِبي زیدا َحَسٌن وھو َعْمرا قبیٌح على أن :  أال یكون مضمرا، فال یجوز أن یقال-3
ھو الذي ھو ضمیر المصدر ضربي قد نصب عمرا، وذلك ألن ھذا الضمیر لیس فیھ 

 : وقد أجاز ذلك الكوفیون واستدلوا بقول الشاعر. لفظ الفعل
 )وما ھو عنھا بالحدیِث الُمَرجَِّم  حرُب إال ما َعِلْمتم وُذْقُتُموما ال(
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واعتبروا أن الجار والمجرور عنھا متعلق بالضمیر ھو الذي ھو بمعنى الحدیث فكأنھ 
وقد رد علیھم بأن ھذا البیت نادر قابل للتأویل . قال وما الحدیث عنھا بالحدیث المرجم

ریون إن عنھا متعلق بفعل محذوف، أو متعلق وقد قال البص. فال تبنى علیھ قاعدة
وأجاز بعضھم إعمالھ في الجار . بالمرجم في آخر البیت وقد تقدم علیھ للضرورة

 .والمجرور والظرف
 أال یكون مصغرا، فال یجوز أن یقال یعجبني ُضَرْیُبَك خالدا على اعتبار أن خالدا -4

خصائص األسماء منصوب بالمصدر المصغر ضریب، وذلك ألن التصغیر من 
 .فتصغیر المصدر یبعده من مشابھة الفعل

عجبت :  أال یكون محدودا أي مقترنا بالتاء التي تدل على الوحدة، فال یجوز أن یقال-5
 :من ضربتك بكرا، وما ورد من ذلك فھو شاذ ومنھ قول الشاعر

 )اِكِب بَضربِة َكفَّْیِھ الَمال َنْفَس َر  ُیحاِیي بھ الَجْلُد الذي ھو حازٌم(
یحایي بمعنى یحیى بھ أي بالماء والجلد القوي، وضربة الكفین ھي ضربة التیمم والمال 
التراب ونفس راكب مسافر والشاعر یثني على مسافر معھ ماء فتیمم وأحیا بالماء نفس 

فقد أضاف المصدر الدال على المرة الواحدة وھو ضربة إلى . راكب كاد یموت عطشا
بر أن المال مفعولھ، وذلك شاذ كما قیل سابقا، وقیل إن ھذا البیت فاعلھ وھو كفیھ واعت

فإذا كان بناء المصدر بالتاء مثل رغبة ورھبة ورحمة فإنھ . ال یعرف قائلھ وال نظیر لھ
 :ال یمتنع عملھ مثل

 )عقاَبك قد كانوا لنا كالَموارِد  فلوال رجاء النصر منك ورھبٌة (
 الن التاء فیھ من بنیة المصدر ولیست دالة على فقد نصب كلمة عقابك بالمصدر رھبة

 .الوحدة، ویدل على الوحدة منھ بالوصف فیقال رھبة واحدة ورغبة واحدة وھلم جرا
 أال یكون مجموعا أي أنھ ال یعمل إال إذا كان مفردا، وقد أجاز عملھ وھو مجموع -6

 :بعض النحاة واستدلوا بقولھ
 ) مواعیَد ُعرقوٍب أخاه بیثرِب  وعدَت وكان الُخلُف منك َسِجیًَّة(

مواعید جمع موعد أو میعاد وھو مصدر میمي وقد عمل في عرقوب وھو فاعلھ وھو 
مضاف إلیھ، وأخاه مفعول بھ لمواعید، وأجیب عن ذلك بأنھ ضرورة شعریة ومنھ 

 :أیضا
 )أبا ُقدامَة إال المجَد والَفَنعا  قد جربوه فما زادت تجاِرُبھم (

الكرم والمجد والثناء، تجاربھم جمع تجربة وقد عمل وھو مجموع الفنع الخیر و
 .فالضمیر ھم فاعلھ وأبا مفعولھ

 أال یكون منعوتا قبل تمام عملھ،  فال یجوز أن یقال أعجبني ضربك المبرح عمرا -7
ألن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فال یفصل بینھما، وإن ورد ما یوھم 

نعت یتعلق بھ المعمول المتأخر، وإن أخر النعت عن المعمول جاز ذلك قدر فعل بعد ال
 :ومنھ قول الشاعر) أعجبني ضرُبك َعْمرا الشدیُد(ذلك مثل 

 )عاذرا فیَك من عھدُت َعذوال  إن َوجدي بَك الشدیَد أراني (
فقد جاء النعت الشدید متأخرا عن معمول المصدر وھو الجار والمجرور بك المتعلق 

 .ئر التوابع مثل النعت في أنھ ال یصح أن تفصل بین المصدر ومعمولھبوجدي، وسا
 أال یكون مفصوال عن معمولھ، وقد سبق أنھ ال یفصل بین المصدر ومعمولھ بالنعت -8

أو غیره من التوابع، وكذلك ال یفصل بینھ وبین معمولھ بأجنبي من باب أولى؛ ولذلك 
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على أنھ متعلق ) ْجِعِھ َلقادٌر یوَم ُتْبَلى السرائُرإنھ على َر: (لم یعربوا یوَم في قولھ تعالى
برجعھ المذكور في اآلیة ألنھ قد فصل بینھما بأجنبي من المصدر ومن معمولھ وھو 
لقادر الذي ھو خبر إن، وقدروا متعلقا محذوفا لیوم تقدیره یرجعھ، ویكون التقدیر كلھ 

 .إنھ على رجعھ لقادر یرجعھ یوم تبلى السرائر
أعجبني خالدا ضربك، وأجاز بعضھم :  یكون مؤخرا عنھ فال یجوز أن یقال أال-9

ال َیْبُغوَن عنھا (تقدیم المعمول إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ومثل لذلك بقولھ تعالى 
اللھم اجعل لنا من (عنھا جار ومجرور متعلق بالمصدر بعده وھو حوال، ومثلھ ) ِحْوال

 .مرنا جار ومجرور متلق بالمصدر بعده وھو فرجامن أ) أمِرنا َفَرجا وَمْخَرجا
 أال یكون محذوفا ولذلك لم یجیزوا أن یقال ما لك وزیدا على أن یكون زیدا مفعول -10

بھ لمصدر محذوف تقدیره ومالبستك زیدا، بل قدروا فعال محذوفا ناصبا لزیدا، وكذلك 
اهللا الرحمن الرجیم لم یجیزوا تقدیر مصدر محذوف متعلقا للجار والمجرور في بسم 

 .تقدیره ابتدائي،  بل قدروا فعال محذوفا متعلقا للجار والمجرور تقدیره أبتدئ
 : للمصدر العامل عمل فعلھ ثالثة أحوال: أحوال المصدر العامل-4
 أن یكون مضافا، وإضافتھ تكون لفاعلھ أو لمفعولھ، فإضافتھ لفاعلھ  الحالة األولى-1

ویقال في إعرابھ دفع مبتدأ وھو مصدر ) ناَس بعَضھم ببعٍضولوال دفُع اِهللا ال(مثل 
مضاف، اهللا فاعل المصدر وھو مجرور لفظا مرفوع محال ألنھ فاعل،  الناس مفعول 

ومثال إضافتھ ) وأخِذِھُم الرِّبا وقد ُنھوا عنھ وأكِلِھْم أمواَل الناِس بالباطِل(بھ، ومثل 
أوالد مفعول بھ لقتل ) َن قتَل أوالِدھم شركاُؤھموكذلك َزیََّن لكثیٍر من المشركی(لمفعولھ 

 :وھو مجرور لفظا منصوب محال وفاعل المصدر ضمیر مستتر، ومنھ قول الشاعر
 )إذا لم َیُصْنھا عن َھًوى َیغلُب العقال    أال إن ظلَم نفِسھ المرُء َبیٌِّن(

مصدر، نفسھ مفعول بھ وھو مضاف إلیھ مجرور لفظا منصوب محال والمرء فاعل ال
 :ومنھ كذلك قول الشاعر

 ) َنْفَي الدراھیِم تنقاُد الصیاریِف  َتنفي یداھا الَحَصى في كل ھاِجَرٍة(
ومعنى البیت ان الناقة تدفع یداھا الحصا في وقت الظھیرة وشدة الحر كما یدفع 

نفي . الصیرفي الناقد الدراھم في النار، ویكنى بذلك عن صالبة الناقة وسرعة سیرھا
 الدراھیم مفعول المصدر وھو مضاف إلیھ مجرور لفظا منصوب محال، تنقاد مصدر،

 .فاعل المصدر وھو أیضا مصدر وھو مضاف لفاعلھ وھو الصیاریف
وھذه الحالة وھي عمل المصدر مضافا أكثر ورودا في االستعمال من الحالتین 

 .األخریین
) ي یوٍم ذي َمْسَغَبٍة یتیماأو إطعاٌم ف( أن یكون المصدر منونا مثل  الحالة الثانیة-2

 :تقدیره أن یطعم في یوم ذي مسغبة یتیما فیتیما مفعول بھ للمصدر إطعام ومثل
 )أزلنا َھاَمُھنَّ عن الَمقیِل  بضرٍب بالسیوِف رؤوَس قوٍم  (

 .رؤوس مفعول بھ للمصدر ضرب
لھا  أن یكون المصدر مقترنا بأل، وھذه أضعف حاالت عملھ، وأق الحالة الثالثة-3

ورودا في االستعمال، ومن النحاة من منع عمل المقترن بأل لكونھا من خصائص 
األسماء، فإذا اقترنت بالمصدر فإنھا تبعد شبھھ من الفعل، والذي ُیختار أن عملھ 

 :ضعیف بسبب اقترانھ بأل ولكنھ جائز لوروده عن العرب مثل
 )لصالحین فقیراومن ترِك بعِض ا  عجبت من الَرْزِق الُمِسيِء إلُھھ  (
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الرزق مصدر مقترن بأل وقد عمل في مفعولھ وھو المسيء المضاف إلیھ، وفاعلھ إلھھ 
 :والتقدیر عجبت من أن یرزق المسيء إلھھ ومثل

 )َیخاُل الِفراَر ُیراِخي األجل   ضعیُف الِنكایِة أعداَءه  (
منھم ظانا ومعنى البیت أن المتحدث عنھ ضعیف ال یضرب أعداءه ضربا مؤثرا ویفر 

النكایة مصدر مقترن بأل وقد عمل النصب في أعداءه على أنھا . أن فراره یمد في أجلھ
 .مفعول بھ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود إلى المتحدث عنھ

األمر األول معنى اسم :  یتعلق بعمل اسم المصدر أمران: عمل اسم المصدر-5
 :ھالمصدر، واألمر الثاني شروط عملھ وأحوال

اسم المصدر ھو ما یساوي المصدر في معناه ویخالفھ بخلوه :  معنى اسم المصدر-1
ومعنى مساواة اسم المصدر . لفظا وتقدیرا من بعض حروف فعلھ دون تعویض

للمصدر في معناه أنھ یدل على الحدث مثلھ، وقیل إنھ یدل على المصدر نفسھ فھو 
عض حروف فعلھ أنھ تنقص حروفھ یعمل بواسطتھ، ومعنى خلوه لفظا وتقدیرا من ب

عن حروف فعلھ سواء حروفھ األصلیة فقط أو حروفھ مع حروف الزیادة فیھ، وذلك 
فإنھ اسم مصدر ألعطى، وإعطاء ھو مصدر أعطى، وعطاء مساو ) عطاء(مثل 

إلعطاء في المعنى ولكنھ مخالف لھ بخلوه من الھمزة التي في فعلھ،  وھو خال منھا 
 . یعوض عنھا بشيء، ولذلك سموه اسم مصدرلفظا وتقدیرا، ولم

فإذا كان حذف شيء من حروف الفعل لفظا ال تقدیرا مثل قتال ونزال فإنھ قد حذفت 
منھ الیاء التي ھي منقلبة عن األلف في فعلھ قاتل ونازل ثم حولت األلف یاء في  
 المصدر لكسر أولھ ثم حذفت الیاء، ونوي معناھا وتقدیرھا في الذھن فظل ذلك

وإذا حذف حرف من الفعل و عوض عنھ في المصدر مثل عدة مصدر الفعل . مصدرا
وعد حیث حذفت الواو وعوضت عنھا التاء فإنھ یظل على تسمیتھ مصدرا وال یسمى 

 .اسم مصدر
َتَوضَّأ ُوضوءا، وَتَكلَّم كالما، وسّلم سالما، وأطاع طاعة، (ومن أمثلة اسم المصدر 
 ).ُغسالوَتَطھَّر ُطھورا، واغتسل 

 شروط عمل اسم المصدر وأحوالھ ھي الشروط نفسھا واألحوال التي سبقت -2
 :للمصدر، ومن أمثلة عملھ

 )وبعد َعطاِئَك المائَة الرِّتاعا؟    أُكْفرا بعد ردِّ الموِت عنى  (
یقول الشاعر إنھ ال یجحد وال ینكر نعمة من أنقذه من الموت ومنعھ، وأعطاه مائة من 

مل اسم المصدر عطاء وفاعلھ الضمیر الكاف مضاف إلیھ ومفعولھ المائة اإلبل، وقد ع
 :ومنھ قول الشاعر

 )عسیرا من اآلمال إال ُمَیسَّرا  إذا صح عوُن الخالقِِ المرَء لم َیِجْد  (
 :عون اسم مصدر، الخالق فاعلھ مضاف إلیھ، المرء مفعولھ، ومنھ

 )َرَین لغیرھُم َأُلوفافال ُت    ِبِعْشَرِتَك الكراَم ُتَعدُّ منھم(
 .عشرة اسم مصدر الكاف فاعلھ مضاف إلیھ، الكرام مفعولھ

 :ملحوظتان
 عمل اسم المصدر قلیل وفیھ خالف، وخالصة األقوال فیھ أنھ ما دام یعطي :األولى

 .معنى المصدر ویقوم مقامھ فعملھ جائز
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 أو یأتي اسم ذات مثل  اسم المصدر قد یأتي علما مثل َیسار، وَفجاِر، وَبرَّة،:الثانیة
 .الُكْحل، والدُّْھن فھذا وھو العلم أو اسم الذات ال یعمل باتفاق النحاة

وقد یأتي مبدوءا بمیم زائدة غیر میم المفاعلة في مصدر فاعل مثل َمْحَمَدة، وَمْتَرَبة فھذا 
 .یعمل بال خالف

و محل الخالف في وقد ال یكون علما أو اسم ذات، وال یكون مبدوءا بمیم زائدة وھذا ھ
 .عملھ، وقد سبق أن الخالصة جواز عملھ

 یضاف المصدر إلى فاعلھ أو إلى مفعولھ وفي : إضافة المصدر لفاعلھ أو لمفعولھ-6
 :ذلك التفصیل اآلتي

عجبُت من ُشرِب ( یضاف المصدر إلى فاعلھ ویذكر المفعول بعده منصوبا مثل -1
 .، وكذلك األمثلة التي سبقت)عليٍّ العسَل

عجبُت من ُشرِب ( یضاف المصدر إلى مفعولھ ویذكر بعده الفاعل مرفوعا مثل -2
 .وكاألمثلة التي سبقت، وھذا النوع أقل ورودا من سابقھ) العسِل عليٌّ

 یضاف المصدر إلى فاعلھ وال یذكر المفعول بعده وھذا كثیر في االستعمال مثل -3
 ).كمُة المدیِرأعجبني اجتھاُد الطالِب، وإخالُص المعلِم، وح(
ِمَن األموِر ( یضاف المصدر إلى مفعولھ وال یذكر بعده الفاعل وھذا كثیر أیضا مثل -4

قوُل الحِق، وإتقاُن العمِل، وصدُق الحدیِث، ووفاُء الوعِد، ونصُح الصدیِق، : المطلوبِة
 ).وكتماُن السِر، وإخالُص العبادِة

 المصدر یضاف إلى فاعلھ فیكون  تقدم أن: تابع المعمول المضاف إلیھ المصدر-7
مجرورا لفظا مرفوعا محال، ویضاف إلى مفعولھ فیكون مجرورا لفظا منصوبا محال، 
فإذا أتبع الفاعل المضاف إلیھ بنعت أو معطوف فإنھ یجوز في تابعھ الجر على اللفظ، 

وإذا أضیف إلى معمولھ جاز في تابعھ الجر على اللفظ والنصب .والرفع على المحل
 . المحلعلى

ویجوز أن یقال ) عجبُت من ھدوِء َحَسٍن الصغیِر: ( مثال تابع الفاعل المضاف إلیھ-
ومنھ قول . بجر خالد، ویجوز وخالد برفعھا) عجبُت من َیَقَظِة ِبْكٍر وخالٍد(الصغیُر 
 :الشاعر

 )طلَب الُمَعقِِّب حقَُّھ المظلوُم  حتى َتَھجََّر في الرواِح وھاَجھا  (
ت أن حمار الوحش راح وقت اشتداد الحر في الھاجرة إلى الماء وألح على ومعنى البی

وقد وصف المعقب وھو . ذھاب األتان معھ كما یطلب الدائن حقھ من المدین المماطل
 .مجرور لفظا بقولھ المظلوم بالرفع على محلھ

م عطفا بجر اللح) اكتفیُت من أكِل الخبِز واللحِم: ( مثال تابع المفعول المضاف إلیھ-
 :على لفظ الخبز، ویجوز نصبھ عطفا على المحل ومنھ

 )مخافَة اإلفالِس واللِّیانا   قد كنُت داینُت بھا َحّسانا  (
فقد عطف اللیان بالنصب على محل اإلفالس وھو النصب ألنھ مفعول بھ مضاف إلیھ 

 .المصدر مخافة
 

 تطبیق
)1( 
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 :بب عدم عمل غیر العاملة منھابین المصادر العاملة وغیر العاملة فیما یأتي وس
 )وما النصر إال من عند اهللا العزیز الحكیم (-1
 وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معھ متى نصر اهللا ؟  إال إن نصر اهللا  (-2

 )     قریب
 )ذلك من فضل اهللا علینا وعلى الناس (-3
 )فضال من اهللا ونعمة واهللا علیم حكیم (-4
 )بك صدقا وعدال ال مبدل لكلماتھوتمت كلمة ر (-5
 )فبما رحمة من اهللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك (-6
 )فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنین (-7
 )إن یتبعون إال الظن وإن ھم إال یخرصون (-8
 )وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین (-9

 )واهللا المستعان على ما تصفونفصبر جمیل  (-10
 )واصبر وما صبرك إال باهللا وال تحزن علیھم (-11
 )إن الذین یفترون على اهللا الكذب ال یفلحون (-12
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)2( 
فیما یأتي مصادر عاملة بین فاعل كل منھا ومفعولھ إن وجد مع بیان إعراب المصدر 

 :وفاعلھ ومفعولھ
 )ر اهللا وإقام الصالة وإیتاء الزكاةرجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن ذك (-1
 )وذلك إفكھم وما كانوا یفترون (-2
فبما نقضھم میثاقھم وكفرھم بآیات اهللا وقتلھم األنبیاء بغیر حق وقولھم قلوبنا  (-3

 )غلف
 )وعد اهللا ال یخلف اهللا المیعاد (-4
 )فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا (-5
 .آلباء بنوھم من سوء التربیة عصیان ا-6
 . انغماس المرء في الترف یضره-7
 . المخلص قلیل اإلھمال واجبھ-8
 . معاونتك الصدیق تزید مودتھ لك-9

 . تصدیقك األخبار دون تمحیصھا قد یكون متعبا لك-10
)3( 

 :ھات بدل كل مصدر مما یأتي أن والفعل أو ما والفعل
 . أسباب الشر یسرني اجتنابك-2  . ساءني إھمال الطالب دروسھم-1
 . أعجب من ركوبك األھوال-4   . صنعك المعروف شرف لك-3
 . ما أحسن تصریفك األمور-6   . أسفت لھجر الصدیق صدیقھ-5
 . صحبتك الجھال تعب-8    . قناعة اإلنسان غنى-7

)4( 
 :ھات مصدرا بدال من أن والفعل أو ما والفعل في الجمل اآلتیة

 . یعجبني ما تفعل الخیر-2   . أن تنصر المظلوم مروءة-1
 . یسرني أن تنقذ الغریق-4   . أثنیت علیك لما تواسي الفقراء-3
 . أكبرتك ألن قلت الحق-6    . ساءني أن فقدت الكتاب-5
 . أزعجني أن تخلفت عن رفاقك-8    . یسرني ما تطیع والدیك-7

)5( 
 :اجعل مصادر األفعال اآلتیة عاملة في جمل من عندك

 . استشار- احترم- أنصف- فتح- أطفأ- أصلح- سقى-أكرم
)6( 

ھات ثالث جمل من عندك یكون المصدر عامال في كل منھا بحیث یكون في األولى 
 .مضافا، وفي الثانیة منونا، وفي الثالثة مقترنا بأل

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 أولم یكفھم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیھم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم (-1
 )یؤمنون

 فحمُلك منَّ الناِس ال شك أصعُب   لئن كان صعبا حمُلَك الھمَّ واألذى  -2
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