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 : فعلُ أمرٍ مبنيٌّ علی السّکون و الفاعل أنت. رَأْاِقْ

 : کِتابَ: مفعولٌ به إلقرأ. الکاف: ضمیر متّصل في محلّ جرّ مضافٌ إلیه. کِتابَک

 : فعلٌ ماضٍ مبنيّ علی الفتح المقدّر. کفی

 مجرورٌ لفظاً مرفوعٌ محلّاً. الجارّ و المجرور ال یتعلّقان بشيء. «کفی»سِ: فاعلُ : الباء: حرف جرّ زائد. نَفْ سِکَبِنَفْ

 الکاف: ضمیر متّصل في محلّ جرّ مضافٌ إلیه. 

 «.کفی»: ظرف زمانٍ )مفعول فیه( منصوب متعلّق بـ  مَیَوْالْ

 «.حسیباً»: جارٌّ و مجرورٌ متعلِّق بـ  کَعَلَیْ

 : تمییزٌ منصوبٌ، أو حالٌ منصوبةٌ. حَسِیبًا

 عراب الجمل:أ 

   :في اآلیة السابقة، أي قائلین اقرأ...« نخرج»في محل نصب مقول القول مقدّر هو حال من فاعل « اقرأ...»جملة 

   :استئناف بیانيّ ال محلّ لها.« کفی بنفسک...»و جملة 
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 یجوز أن یکون خبراً لمبتدأ محذوف تقدیرُه: هُم.في اآلیة السّابقة و « الخاشعین» : اسمٌ موصولٌ في محلّ جرّ نعتٌ لـ الَّذِینَ

 وعٌ و عالمةُ رفعِه ثبوتُ النّون، و الواو: ضمیر متّصل في محلّ رفعٍ فاعلٌ.: فعلٌ مضارعٌ مرف یَظُنُّونَ

 «.أنّ»: أنّ: حرف توکید و نصب. هُم: ضمیر متّصل في محلّ نصب اسمُ  أَنَّهُمْ

 مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنّه جمعُ مذکرٍ سالمٍ، و إنّما حذفت نونُه لإلضافة.« أنّ»: خبرُ  مُلَاقوا

 : ضمیر متّصل في محلّ جرّ مضافٌ إلیه.: رَبِّ: مضافٌ إلیه مجرورٌ بالکسرة و هو مضاف أیضاً. هِمْ رَبِّهِمْ

 فی محلّ نصب.« یَظُنُّون»و اسمها و خبهرا سدّ مَسَدَّ مفعولَي « أنّ»المصدر المؤوّل مِن  

                                                           
 .11. سورة اإلسراء، اآلیة 1

 .14. سورة البقرة، اآلیة 2

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#17:14
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#2:46
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لثانيُ مضمرٌ محذوفٌ لِعلمِ المخاطب به، فکأنّه و فیه قول آخر و هو: أنّ المصدر الموّول في موضوع المفعولِ األوّل، و المفعول ا

 «الّذین یظنّون مالقاةَ ربِهم واقعةً.»قال: 

 : الواو:حرف عطف. أنَّهُم: مثل سابقه. وَ أَنَّهُمْ

 «.راجعون»: جارّ و مجرورٌ متعلّق بـ  هِإلَیْ

 مرفوع بالواو.« أنّ»: خبر  رَاجِعُونَ

 برها معطوف علی المصدر المؤول السّابق.و اسمها و خ« أنّ»المصدر المؤوّل من  

   :صلة الموصول ال محلّ لها.« یظنّون...»جملة 

  

 


