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 مقدمة 
آله وأصحابه   ىوعلاحلمد هلل وكفى وصالة وسالًما على رسوله الذي اصطفى،  

 املستكملني الشرفا.
 أما بعد، 

عمَّ(  جلزء  املفصل  )اإلعراب  األساسي  الكتاب  من  مأخوذ  الكتاب  هذا  فإنَّ 
صفحة، وقمنا إبفراده ألنَّه مبثابة اإلجابة النموذجية ملشروع   650والذي هو يف  

 ( يف دورة اإلعراب املفصل لسورة مرمي. 101خترج الدفعة رقم )
 فأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب وأن يكتب له الَقبول واالنتشار.

 

 كتبه
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر   –القاهرة  
 م 2022سبتمرب  19
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 أسئلة شائعة 
   ؟هل جيوُز نشر هذا الكتاب على اإلنرتنت

 . : جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب اإلجابة
 ؟هل جيوُز طباعة نسخة شخصية من الكتاب لنفسي

 : جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  اإلجابة
 ؟لطاليبالكتاب  اقوم بتدريس هذهل جيوز أن أ

،  هذا الكتاب على طالبك : جيوز، ولكن من خالل توزيع نسخة من  اإلجابة
 والتدريس منه. 
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إبع من ُيسمح  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  ادة 

األشكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن 
 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 
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 يرسورة التكو 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

( َوِإَذا 3( َوِإَذا اْْلَِباُل ُسّيِ َْت )2وُم انَكَدَرْت )( َوِإَذا النُّجُ 1ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرْت )
َرْت )5( َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )4اْلِعَشاُر ُعطِ َلْت ) ( َوِإَذا 6( َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِ 

( ُزوِ َجْت  )7الن ُُّفوُس  ُسِئَلْت  اْلَمْوُءوَدُة  َوِإَذا   )8( قُِتَلْت  َذْنٍب  ِبَِيِ   َوِإَذا 9(   )
(  12( َوِإَذا اْلَِْحيُم ُسعِ َرْت ) 11( َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطْت )10الصُُّحُف ُنِشَرْت )

( ُأْزِلَفْت  اْْلَنَُّة  )13َوِإَذا  َأْحَضَرْت  َما  نَ ْفٌس  َعِلَمْت  ِِبْْلُنَِّس  14(  أُْقِسُم  َفال   )
(15( اْلُكنَِّس  اْْلََواِري   )16 ( َعْسَعَس  ِإَذا  َواللَّْيِل  وَ 17(  تَ نَ فََّس  (  ِإَذا  الصُّْبِح 
ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي )19( ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي )18) ( ُمطَاٍع 20( ِذي قُ وَّ

( َوَما 23( َوَلَقْد رَآُه ِِبألُُفِق اْلُمِبنِي )22( َوَما َصاِحُبُكْم ِبَْجُنوٍن )21َثَّ َأِمنٍي )
ِبَضِننٍي   اْلَغْيِب  ِبَقْوِل َشْيطَاٍن رَِجيٍم )24)ُهَو َعَلى  َتْذَهُبوَن  25( َوَما ُهَو  ( فَأَْيَن 

لِْلَعاَلِمنَي )26) ِذْكٌر  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن  َيْسَتِقيَم )27(  َأْن  ِمْنُكْم  َشاَء  ِلَمْن  َوَما  28(   )
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي )  ( 29َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ
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 حيم بسم هللا الرمحن الر 
 اإلعراب  الكلمة 

 بسم
 )الباء( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.

الظاهرة،  الكسرة  جره  وعالمة  )الباء(  اجلر  حبرف  جمرور  اسم  )اسم( 
 وهو مضاف.

 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يتعلق بفعل حمذوف تقديره )أبتدئ(
 ة جره الكسرة الظاهرة.  اسم اجلالل مضاف إليه جمرور للتعظيم وعالم هللا

 صفتان هلل جمروراتن وعالمة جرمها الكسرة الظاهرة.  الرمحن 
 الرحيم بدالِن جمروراِن وعالمة جرمها الكسرة

 ومجلة البسملة يف القرآن الكرمي كله مجلة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب.
 (1ِإَذا الشَّْمُس ُكوِ َرْت )

 اإلعراب الكلمة

غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية اسم شرط   إذا
 متعلق جبوابه، وهو مضاف.الزمانية، 

)يفسره ما بعده( مرفوع وعالمة رفعه   لفعل حمذوف وجوبً انئب فاعل   الشمسُ 
 الضمة الظاهرة. 

 ..{ يف حمل جر مضاف إليه..مجلة })كوِ رت( الشمس
 اهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله. )كور(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظ   كورت

 ..{ تفسّيية ال حمل هلا من اإلعراب..ومجلة }كورت
 من اإلعراب. ومجلة الشرط وفعله وجوابه مجلة ابتدائية ال حمل هلا
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( 4( َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطِ َلْت )3( َوِإَذا اْْلَِباُل ُسّيِ َْت )2َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت )
َرْت )5ُوُحوُش ُحِشَرْت )َوِإَذا الْ  ( 7( َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوِ َجْت )6( َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِ 

 ( 8َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )
 اإلعراب الكلمة

 وإذا 
 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

ال)إذا(:   ظرفية اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب على 
 .متعلق جبوابه، وهو مضافالزمانية، 

وجوبً فاعل   النجوم  حمذوف  الضمة    لفعل  رفعه  وعالمة  مرفوع  بعده(  ما  )يفسره 
 الظاهرة.

 العشار اْلبال
 البحار  الوحوش
 املوؤودة النفوس

 
فاعل   مرفوع وعالمة    لفعل حمذوف وجوبً انئب  بعده(  ما  )يفسره 

 رفعه الضمة الظاهرة 
 

 عد )الواو( معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراباْلمل ب
 

 انكدرت 
 )انكدر(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 )اتء التأنيث(: حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

 عطلت سّيت
 سجرت حشرت
 ُسِئَلتْ  زوجت

يسمَّ  مل  ملا  مبنية  وهي  الظاهر،  الفتح  على  مبنية  ماضية   أفعال 
 فاعلها. 

 )اتء التأنيث(: حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.
 وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(. 
 اْلمل املقدَّرة بعد )إذا( يف حمل جر مضاف إليه. 

 مجل تفسّيية ال حمل هلا من اإلعراب.  بعد االسم املرفوعواْلمل الفعلية 
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 (9ِبَِيِ  َذْنٍب قُِتَلْت )
 اإلعراب الكلمة

 ِبَِي ِ 
 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   )الباء(:
الظاهرة  اسم   )أي(: الكسرة  جره  وعالمة  )الباء(  اجلر  حبرف  وهو  جمرور   ،

   مضاف.
    مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. َذْنبٍ 

 لق ِبلفعل )قتلت(.وشبه اْلملة من اْلار واجملرور }ِبيِ ...{ يتع

 قُِتَلتْ 
)اتء   .فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله  )قتل(:

الفاعل    التأنيث(: حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. وانئب 
   ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(.

ِبالستفهام بتقدير   ومجلة }قتلت...{ يف حمل نصب مفعول به لفعل السؤال املعل ق
 حرف اْلر )عن(. 
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( َوِإَذا اْلَِْحيُم ُسعِ َرْت  11( َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطْت )10َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت )
 ( 13( َوِإَذا اْْلَنَُّة ُأْزِلَفْت )12)

 اإلعراب الكلمة

 وإذا
 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. 

نصب )إذا(:   حمل  يف  السكون  على  مبين  جازم  غري  شرط  اسم 
 .متعلق جبوابه، وهو مضافعلى الظرفية الزمانية، 

 السََّماءُ    الصُُّحفُ 
 اْْلَنَّةُ    اْلَِْحيمُ 

فاعل   وجوبً انئب  حمذوف  مرفوع   لفعل  بعده(  ما  )يفسره 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

 لها ال حمل هلا من اإلعراب اْلمل بعد )الواو( معطوفة على ما قب

 ُكِشَطت   –ُنِشَرْت  
 ُأْزِلَفتْ  -ُسعِ َرْت 

يسمَّ  مل  ملا  مبنية  وهي  الظاهر،  الفتح  على  مبنية  ماضية  أفعال 
له   فاعلها. حمل  ال  السكون  على  مبين  حرف  التأنيث(:  )اتء 

      وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(. من اإلعراب.
 رة بعد )إذا( يف حمل جر مضاف إليه.اْلمل املقدَّ 

 مجل تفسّيية ال حمل هلا من اإلعراب.  بعد االسم املرفوعواْلمل الفعلية 
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 ( 14َعِلَمْت نَ ْفٌس َما َأْحَضَرْت )
 اإلعراب  الكلمة 

       )علم(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. َعِلَمتْ 
 حمل له من اإلعراب. )اتء التأنيث(: حرف مبين على السكون ال

        فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. نَ ْفسٌ 
   اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. ما

 َأْحَضَرتْ 
      )أحضر(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 )اتء التأنيث(: حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.
 ري مسترت جوازًا تقديره )هي(.الفاعل ضم

 ومجلة }أحضرت...{ صلة املوصول )ما( ال حمل هلا من اإلعراب. 
 ومجلة }علمت نفس...{ جواب شرط غّي جازم )إذا( ال حمل هلا من اإلعراب. 

 ( 15َفال أُْقِسُم ِِبْْلُنَِّس )
 اإلعراب  الكلمة 

 من اإلعراب. )الفاء(: حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له   َفاَل 
 )ال(: حرف زائد للتوكيد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  

      فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أُْقِسمُ 
        الفاعل ضمري مسترت وجوًب تقديره )أان(. 

 )الباء(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   ِِبْْلُنَّسِ 
   نس(: اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.)ال 

 وشبه اْلملة من اْلار واجملرور }ِبْلنَّس{ يتعلق ِبلفعل )أقسم(.
 ومجلة }ال أقسم...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. 
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 ( 16اْلُكنَِّس ) اْْلََوارِ 
 اإلعراب  الكلمة 

 س( جمرورة وعالمة جرها الكسرة املقدَّرة على الياء احملذوفة. صفة أوىل لـ )النَّ  اْْلََوارِ 
 . أو بدل من )النَّس(

صفة لـ )اجلوار( أو صفة اثنية لـ )النَّس( جمرورة وعالمة جرها الكسرة   اْلُكنَّسِ 
  الظاهرة.

 

 
 

 (17َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس )
 اإلعراب  الكلمة 

  ين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.)الواو(: حرف عطف مب َواللَّْيلِ 
 )الليل(: اسم معطوف على )النس( جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.

  ، متعلق بلفعل )أقسم(.اسم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان ِإَذا 

          فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. َعْسَعسَ 
         تقديره )هو(.والفاعل ضمري مسترت جوازًا 

 ومجلة }عسعس...{ يف حمل جر مضاف إليه. 
 ( معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. ...  ومجلة )والليل
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 ( 18َوالصُّْبِح ِإَذا تَ نَ فََّس )
 اإلعراب  الكلمة 

  )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. والصبح 
 جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.ما قبله معطوف على (: اسم الصبح)

   (.تنفس، متعلق بلفعل )اسم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان ِإَذا 

          فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. تنفس 
         والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 ...{ يف حمل جر مضاف إليه. تنفسومجلة }
 ( معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. والصبح ...ومجلة )

 

 
 

 (19ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي )
 اإلعراب  الكلمة 

 إنَّهُ 
)إنَّ(: حرف انسخ انصب مشبه بلفعل للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له 

 من اإلعراب.
 متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم )إنَّ(.  )هاء الغيبة(: ضمري برز

 )الالم(: املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َلَقْولُ 
     )قوُل(: خرب )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.

      مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. َرُسولٍ 
  لـ )رسول( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة.صفة أوىل  َكِرميٍ 

 مجلة }إنَّه...{ جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب. 
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ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي )  (20ِذي قُ وَّ
 اإلعراب  الكلمة 

صفة اثنية لـ )رسول( جمرورة وعالمة جرها الياء نيابة عن الكسرة؛ ألهنا من   ِذي
 مضافة.األمساء المسة، وهي 

ةٍ        مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. قُ وَّ

 ِعْندَ 
ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، متعلق بـ )مكني(، وهو  

أو حال من )مكني( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة، وهي  مضاف.
 مضافة.

ا ِذي عن  نيابة  الياء  جره  وعالمة  جمرور  إليه  األمساء مضاف  من  ألنه  لكسرة؛ 
 المسة، وهو مضاف.

      مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. اْلَعْرشِ 
  صفة اثلثة لـ )رسول( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة. َمِكنيٍ 

 
 

 ( 21ُمطَاٍع َثَّ َأِمنٍي )
 اإلعراب  الكلمة 

  مة جرها الكسرة الظاهرة.صفة رابعة لـ )رسول( جمرورة وعال ُمطَاعٍ 

اسم مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف مكان، مبعىن )هناك(، وهو متعلق  َثَّ 
 بـ )مطاع(. 

 صفة خامسة لـ )رسول( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة.  َأِمنيٍ 
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 (22َوَما َصاِحُبُكْم ِبَْجُنوٍن ) 
 اإلعراب  الكلمة 

 َوَما
 لى الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الواو(: حرف عطف مبين ع

)ما(: النافية اليت تعمل عمل )ليس( حرف مبين على السكون ال حمل له من 
              اإلعراب.

 َصاِحُبُكمْ 
 )صاحُب( اسم )ما( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. 

لسكون يف كاف الطاب جلمع الذكور )كم(: ضمري برز متصل مبين على ا
          حمل جر مضاف إليه. 

  مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.للتوكيد )الباء(: حرف جر زائد  ِبَْجُنونٍ 
 )جمنون(: خرب )ما( جمرور لفظًا منصوب حماًل.  

 ومجلة }ما صاحبكم...{ معطوفة على مجلة جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب. 
 

 
 

 (23ُه ِِبألُُفِق اْلُمِبنِي ) َوَلَقْد رَآ
 اإلعراب  الكلمة 

 َوَلَقدْ 

     )الواو(: حرف جر للقسم مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
)الالم(: الواقعة يف جواب القسم احملذوف حرف مبين على الفتح ال حمل له 

         من اإلعراب.
 ن اإلعراب.)قد(: حرف حتقيق مبين على السكون ال حمل له م

 )رأى(: فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. رَآهُ 
 )هاء الغيبة(: ضمري برز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.
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        الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 )الباء(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   ِِبأْلُُفقِ 
 ألفق(: اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة الظاهرة. )ا

 وشبه اْلملة من اْلار واجملرور }ِبألفق{ يتعلق حبال من اهلاء يف )رآه(.
 أو يتعلق ِبلفعل )رآه( والباء للظرف.

     صفة لـ )األفق( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة.   اْلُمِبنيِ 
 1معطوفة على مجلة }ما صاحبكم...{ ال حمل هلا من اإلعراب.  ومجلة }قد رآه...{

 

 
 

 (24َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننٍي )
 اإلعراب  الكلمة 

 َوَما
 2)الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. 

)ما(: النافية احلجازية اليت تعمل عمل )ليس(، حرف مبين على السكون ال  
          ن اإلعراب.حمل له م

أي الرسول عليه  ضمري برز منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع اسم )ما(. ُهوَ 
 السالم. 

    حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َعَلى 

 

للصايف (  1) القرآن  إعراب  يف  اجلدول  ]كتاب  )رآه(.  فاعل  من  حال  نصب  حمل  يف  اجلملة  تكون  أن  جيوز 
(30/257 .]) 
)رآه(. جي(  2) فاعل  من  حال  نصب  يف حمل   }... الغيب  على  هو  }ما  فجملة  وعليه  حالية  )الواو(  تكون  أن  وز 

 ([. 30/257]كتاب اجلدول يف إعراب القرآن للصايف )
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 اسم جمرور حبرف اجلر )على( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  اْلَغْيبِ 
 ور }على الغيب{ يتعلق ب  )ضنني(. وشبه اْلملة من اْلار واجملر 

 )الباء(: حرف جر زائد للتوكيد مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.    ِبَضِننيٍ 
   )ضنني(: خرب )ما( جمرور لفظًا منصوب حماًل.

 ومجلة }ما هو...{ معطوفة على مجلة }رآه...{ ال حمل هلا من اإلعراب. 
 

 
 

 ( 25رَِجيٍم ) َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيطَانٍ 
 اإلعراب  الكلمة 

 َوَما
 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. 

)ما(: النافية احلجازية اليت تعمل عمل )ليس(، حرف مبين على السكون ال  
        حمل له من اإلعراب.

   ضمري برز منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع اسم )ما(. ُهوَ 

 )الباء(: حرف جر زائد للتوكيد مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. لِ ِبَقوْ 
  )قول(: خرب )ما( جمرور لفظًا منصوب حماًل، وهو مضاف.

     مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. َشْيطَانٍ 
   صفة لـ )شيطان( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة. رَِجيمٍ 

 ...{ معطوفة على مجلة }ما هو بضنني...{ ال حمل هلا من اإلعراب. ومجلة }ما هو
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 ( 26فَأَْيَن َتْذَهُبوَن )
 اإلعراب  الكلمة 

 )الفاء(: الفصيحة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. فَأَْينَ 
 )أين(: اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب على الظرفية املكانية.

 َتْذَهُبونَ 
من  ف ألنه  الضمة؛  عن  نيابة  النون  ثبوت  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  عل 

المسة. يف   األمثلة  السكون  على  مبين  متصل  برز  ضمري  اجلماعة(:  )واو 
 حمل رفع فاعل.

ومجلة }تذهبون...{ جواب شرط غّي جازم مقدَّر: )إذا تبنيَّ لكم أمر حممد والقرآن  
أو يف حمل جزم جواب شرط مقدَّر، أي: )إن  . فأين تذهبون...( ال حمل هلا من اإلعراب

 تبنيَّ لكم أمر حممد والقرآن فأين تذهبون...(.
 

 
 

 ( 27ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنَي )
 اإلعراب  الكلمة 
    حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإنْ 
    تدأ.ضمري برز منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مب  ُهوَ 
   حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإالَّ 
    خرب املبتدأ )هو( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ِذْكرٌ 

 لِْلَعاَلِمنيَ 
 )الالم(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  
ة عن الكسرة )العاملني(: اسم جمرور حبرف اجلر )الالم( وعالمة جره الياء نياب

      ألنه ملحق جبمع املذكر السامل.
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 وشبه اْلملة من اْلار واجملرور }للعاملني{ يتعلق ب  )ذكر( أو يتعلق ِبحذوف صفة له. 
...{ استئنافية ال حمل له من اإلعراب.   ومجلة }إن هو إالَّ
 أو تعليلية ملضمون النفي املقد م ال حمل هلا من اإلعراب. 

 
 ( 28ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم ) ِلَمْن َشاءَ 

 اإلعراب  الكلمة 

 ِلَمنْ 
 )الالم(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  

السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر   )َمْن(: اسم موصول مبين على 
    )الالم(، وهو بدل من )العاملني(.

        فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. َشاءَ 
        والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 ومجلة }شاء...{ صلة املوصول )من( ال حمل له من اإلعراب. 

 ِمْنُكمْ 
 )من(: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  

كاف الطاب جلمع الذكور )كم(: ضمري برز متصل مبين على السكون يف 
 اجلر )من(.  حمل جر اسم جمرور حبرف

 وشبه اْلملة من اْلار واجملرور }منكم{ يتعلق حبال من فاعل )شاء(.
 حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َأنْ 

 فعل مضارع منصوب بـ )أن املصدرية( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  َيْسَتِقيمَ 
       الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 ومجلة }يستقيم...{ صلة املوصول احلريف )أن املصدريَّة( ال حمل هلا من اإلعراب. 
 واملصدر املؤول من }أن يستقيم{ يف حمل نصب مفعول به للفعل )شاء(.
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ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي )  ( 29َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ
 اإلعراب  الكلمة 

   حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الواو(: حالية أو  َوَما
 )ما(: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  

 َتَشاُءونَ 
من   ألنه  الضمة؛  عن  نيابة  النون  ثبوت  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل 

المسة. يف   األمثلة  السكون  على  مبين  متصل  برز  ضمري  اجلماعة(:  )واو 
 ل.حمل رفع فاع 

 ومجلة }ما تشاؤون...{ يف حمل نصب حال إذا اعتربان الواو حالية. 
 أو مجلة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب إذا اعتربان الواو استئنافية.

 حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإالَّ 
 حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َأنْ 

 فعل مضارع منصوب بـ )أن املصدرية( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. َيَشاءَ 
 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اَّللَُّ 

 ومجلة }يشاء هللا...{ صلة املوصول احلريف )أن املصدريَّة( ال حمل هلا من اإلعراب. 
و الباء، وهو متعلق واملصدر املؤول من }أن يشاء..{ يف حمل جر حبرف جر حمذوف وه

 3ب  )تشاؤون(.

 َربُّ 
 بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. 

أو صفة لـ )اسم اجلالل هللا( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة، وهي  
   مضافة.

 

 وقت مشيئة هللا(. واملفعول به ة حبذف مضاف، أي: )إالَّ نصب على الظرفيَّ   جيوز أن يكون املصدر املؤول يف حمل ِ (  3)
)تشاؤون حم  ،(لـ  هللا(  )يشاء  لـ  احلو  على  )االستقامة  تقديره:  (ذوف  للصايف قِ  القرآن  إعراب  يف  ]اجلدول   .

(30/259.])                     
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مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه ملحق جبمع  اْلَعاَلِمنيَ 
 . املذكر السامل
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 :اْلامتة
 

، وننصحك بحلصول على الكتاب  لسورة التكويراإلعراب املفصل  مت كتاب  
الكرمي(  القرآن  من  جزء كامل  إعراب  ففيه  عمَّ  جلزء  املفصل  )اإلعراب  ، األساسي 

)مصر   يف  اآلن  موجود  األساسي    –العراق    –األردن    –السعودية    –والكتاب 
تتم    اإلمارات(،  –ائر  اجلز   –املغرب    –تركيا    –فلسطني   بنعمته  الذي  واحلمد هلل 

سجلة بلكامل على سبورة الصاحلات، كما مت من قبل تسجيل شرحه بفيديوهات م
 .إلكرتونية، والدورة تستطيع أن متتلكها مدى احلياة

 
 فما كان من توفيق فمن هللا، وما كان من زلل أو نسيان فمين. 

 كتب له القبول وأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب وأن يُ 
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