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 .72: سبق إعرابُها في اآلیة األولی من سورة، البقرة الصفحة  الر

 : خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هَذَا کِتَابٌ. کِتَابٌ

 ولٌ به.: فعلٌ و فاعلٌ و مفع نَاهُأَنزَلْ

 «.أنزلنا»: جارّ و مجرور متعلّق بـ  کَإلَیْ

المقدّرة و عالمة نصبه الفتحة. و الفاعل ضمیرٌ مستترٌ فیـه،  « أن»رِجَ: فعلٌ مضارعٌ منصوب بـ : الّالم: الم التعلیل. تُخْ رِجَلِتُخْ

 تقدیرُه: أنتَ.

 أنزلناه إلیک إلخراجک النّاسَ. و الفعل و الفاعل في تأویل مصدرٍ مجرورٌ بالالم و التقدیرُ: کتابٌ 

 : مفعولٌ به منصوب بالفتحة. النَّاسَ

 «.تخرج»: جارّ و مجرور متعلِّق بـ  مِنَ الظُّلُمَاتِ

 «.تخرج»: جارّ و مجرور متعلِّق بـ  إلَی النُّورِ

 لتَبِساً بإذن رّهم.و التقدیر: لتخرج... مُ« تُخرج»المستتر في « أنت»: جارّ و مجرورٌ متعلّق بحالٍ مِن  نِبِإذْ

 و التقدیرُ: لتخرج مأذوناً لَهُم.« النّاس»و یجوز أن یکون حاالً من  

 : مضافٌ إلیه في محلّ جرّ.: مضافٌ إلیه مجرورٌ بالکسرة و هو مضافٌ أیضاً. هِمْ رَبِّهِمْ

 بإعادة الجارّ.« إلی النّور»: جارّ و مجرور من  إلَی صِراطِ

 ورٌ بالکسرة.: مضافٌ الیه مجر العَزیزِ

 أو نعتٌ له مجرورٌ بالکسرة.« العزیز»: بدلٌ من  الحَمیدِ

 إعراب الجمل: 

   :ابتدائیّة ال محلّ لها.« هذا( کتاب...»)جملة 

   :في محلّ رفع.« کتاب»نعت لـ « أنزلناه»جملة 
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   :المصدریّة و ال محلّ لها.« أن»صلة لـ « تخرج...»جملة 

 البالغة: 

 ، ثالثُ استعاراتٍ:«لتُخرجَ النّاسَ...»االستعارة: في قوله تعالی  

و یجوز أن تکونَ کلُّها استعارةً مرکّبةً تمثیلیّةً بتصـویر الهـدب بـالنّور و    «. النّور»و « الظّلمات»إحداهما: فی اإلذنِ و  

 و مستعارٌ من اإلذن الّذي یوجبُ تسهیلَ الحجاب.أب: بتَیسیرِه و توفیقِه تعالی، و ه« بإذن ربّهم»الضّالل بالظّلمة، و قولُه 

.1 

 : فعلُ أمرٍ مبنيّ علی حذف النّون نیابةً عن السّکون. قِیَاأَلْ

 و هي ممنوعة من الصّرف للتأنیث و العَلَمیّة.« قِیَاألْ»: جارّ و مجرور متعلّق بـ  فی جهنَّمَ

 : مفعولٌ به منصوب بالفتحة. کُلَّ

 : مضاف إلیه مجرور بالکسرة. کَفّارٍ

 مجرور بالکسرة. «کَفّار»: نعت لـ  عَنِیدٍ

 مجرور بالکسرة.« کَفّار»: نَعتٌ ثانٍ لـ  مَنّاعٍ

 «.منّاع»: اللّام: حرف جرّ للتّقویة و الجارّ و المجرور ال یتعلّقان بشيءٍ و قیل: یتعلّقان بـ  رِخَیْلِلْ

 تَدِبٍ.مجرور بالکسرة المقدّرة علی الیاء المحذوفة، و األصل: مُعْ« کَفّار»: نعتٌ ثالثٌ لـ  تَدٍمُعْ

 مجرور بالکسرة.« کَفّار»: نعتٌ رابعٌ لـ  مُرِیبٍ

 استئنافیّة ال محلّ لها.« ألقیا...»جملة:  
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