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  ت

 سة ممخص الدرا
الحمد هلل حمدنا كثيرنا طيبنا مباركنا فيو، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ، محمد 

 اليادم األميف، كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
تحميل جممة الّشرط وبيان لقد تـ بحمد اهلل كتكفيقو إعداد ىذه الدراسة التي ىدفت إلى 

 ف سكرة الجمعة إلى سكرة الناس(.دراسة تطبيقية عمى السكر )م أثرىا عمى المعنى الّتفسيري،
كقد اتبعتي في ىذه الدراسة المنيج اإلستقرائي الٌتحميمي كاالستنباطي، كاستيمت 
الدراسة بفصؿ تمييدم نظرم، تناكلت فيو التٌفسير كأنكاعو، كالنحك كاإلعراب كعبلقتيما 

و، كختمتيا بأىـ بالتٌفسير الٌتحميمي، ثـ أتبعت ذلؾ بالحديث عف الٌشرط، كأركانو، كأداكات
 األحكاـ المتعمقة بجممة الٌشرط.
األكؿ الذم تناكؿ استقراء مكاضع جمؿ الٌشرط بالفصؿ  ءنامبتدكجاء القسـ الٌتطبيقي 

في سكر )الجمعة كالمنافقكف كالٌتغابف كالطبلؽ كالٌتحريـ(، كتحميميا إعرابينا، كبياف أثرىا عمى 
 المعنى التٌفسيرم.

ناكلت فيو استقراء مكاطف جمؿ الٌشرط في الجزء التٌاسع ثـ الفصؿ الثاني الذم ت
 كالعشريف، كتحميؿ ىذه الجمؿ إعرابينا، ثـ بياف أثرىا عمى المعنى التٌفسيرم.

ثـ ختمت الجانب الٌتطبيقي بالفصؿ الثالث الذم تناكؿ استقراء الجمؿ الٌشرطية في 
 ىا عمى المعنى التٌفسيرم.الجزء الثبلثيف، كتحميؿ ىذه الجمؿ إعرابينا، كاستنباط أثر 

كقد سبؽ كؿ مبحث مف مباحث الدراسة تعريؼ عاـ بسكر الدراسة، كتخمؿ البحث 
بعض المطائؼ كالمبلحظات المتعمقة بالجمؿ الٌشرطية، التي ارتأيت اإلشارة إلييا بعد تدبر 

 اسة.كتأمؿ لآليات؛ ًلما أضافتو مف قيمة ببلغية جمالية في فيـ كتفسير اآليات مكضع الدر 
ىذا ككانت المحطة األخيرة ليذا البحث خاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج كالٌتكصيات، 

فيارس عامة لآليات القرآنية، ك  ،قائمة المراجع كالمصادركشممت الدراسة في نيايتيا، 
 .ث النبكية، كاألعبلـ المترجـ ليـكاألحادي

 



  ث

Abstract 

All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final 

Messenger, his family, and his Companions. 

It is the favor of Allah who guided me to complete this study entitled “The analysis 

of the conditional sentence and its impact on the meaning interpretation: An applied 

study on surat Al-Jumm’ah until surat Al-Nas”. 

In this study, the analytical inductive and deductive approaches were applied. The 

study began with a theoretical introductory chapter which clarified the concept and 

types of interpretation, tafsir, and the concept of grammar and inflection and their 

relationship with the analytical interpretation. This was followed by a discussion 

about the condition, its pillars, its tools, and finally the most important provisions 

related to the conditional sentence. 

The applied part of the study began with the first chapter, which included an 

induction study of the conditional sentences places in the suras of Al-Jumm’ah, Al-

Munafiqoun, Al-Taghabun, Al-Talaaq, and Al-Tahrim. These sentences were 

analyzed in terms of their syntax and its impact of the interpretational meaning. 

 

The second chapter included an induction study of the places of conditional 

sentences in the 29
th

 part of the Noble Quran. These sentences were analyzed in 

terms of their syntax and its impact of the interpretational meaning. 

Finally, the third chapter concluded the applied study by tracing the places of 

conditional sentences in the 30
th

 part of the Noble Quran These sentences were 

analyzed in terms of their syntax and its impact of the interpretational meaning. 

Each section of the study has been introduced by providing a background on the 

analyzed surah, and included several comments and observations related to the 

investigated conditional sentences. These comments were based on an in-depth 

analysis of the interpretation of these sentences and their aesthetic and rhetorical 

value in the understanding and interpretation of the related verses. 

The last part of this research was a conclusion that included the most important 

findings and recommendations. The study included at its end research references and 

bibliography, the general indexes of Quranic verses, hadiths, mentioned scholars.  
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 اقتباس
 
 
 

 

 

 [ڇ ڇ *چ چ *چ ڃ *ڃ]

 [4-1الرحمن:]   

  



  ح

 اإلىداء
 

.. إلى مف غرسا فٌي حب العمـ ... مىف أسأؿ اهلل أف يدخميما الجنة بغير حساب.
 أمي وأبي
 

إلى مف أىكاه بقمبي كركحي... مىف أسأؿ اهلل أف يرفع ذكره في الدنيا كاآلخرة... 
 زوجي الحبيب

 
 إلى ميجة القمب كفمذة الكبد... مىف أسأؿ اهلل أف ينبتيما نباتنا حسننا...

 نيالعزيزت يّ ابنت 

 

  أهدي بحثي هذا
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 شكر وتقدير 
كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، الميـ  الحمد هلل حؽ حمده، أحمدؾ ربنا

جنبني الشبية كاعصمني مف الزلؿ، كارزقني معرفة بؾ تيعمّْقيا قمبي، تكجب بيا الحياء منؾ، 
 كاإلنابة إليؾ، كاألنس بؾ، كالشكؽ إلى لقائؾ...

 أٌما بعد:

ليـ  كر، كعظيـ االمتناف إلى مف كافـ بكافر الشٌ فإني أتكجو في ىذه السطكر بالتقدٌ 
خراجيا بأجمؿ صكرة، كفي مقدمتيـ األستاذ الدكتكر عبد الٌسبلـ  الفضؿ بإتماـ ىذه الرسالة، كا 
حمداف المكح؛ لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذا البحث، كقراءتو كتقديـ الٌنصح، فمكال جيكده كصائب 

قيقنا التي ىي عمييا اآلف، كقد كاف د تكجيياتو، لما كانت ىذه الرسالة تخرج عمى ىذه الحاؿ
افيما قٌدمو لي مف تعميق  ...كريمنا بصبره عميٌ  مف عمـ، فيما زكدني بو ات، مخمصن

 كما كأشكر أستاذٌم الفاضميف:

 المناقش الداخمي.الدكتكر/ رياض محمكد قاسـ   األستاذ  فضيمة

 المناقش الخارجي. فضيمة الدكتكر/عبد اهلل عمي المبلحي        

 .ما عمى ما قدماه لي مف إرشاداتلتي، كأشكرىعمى تفضميما بقبكؿ مناقشة رسا

كال أنسى شكر زكجي الكريـ، عمى حبو كدعمو إلكماؿ ىذا العمؿ، كتذليمو لكؿ 
كنت العقبات كالصعاب، كأشكر ابنتي الكبيرة )فاطمة( التي لطالما حممت لي ىذه األكراؽ كمما 

ي )صفا(؛ ليبقى شكرىـ باؽو خالية اليديف؛ لتذكيرم بإنجاز ما يجب إنجازه، كلف أنسى صغيرت
 ما بقيت ىذه الصفحات. 

لكؿ مف أسدل لي لجامعتي اإلسبلمية العريقة كمدرسييا األفاضؿ، ك  كالشكر مكصكؿ
ني ألشكرىـ جميعنا، كأسأؿ اهلل أف يجعؿ ليـ  نصيحة صادقة، أك تذكرني بدعكة خالصة، كا 

 لساف صدؽ عند مميؾو مقتدر.  
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 المقدمة
في قمكبنا، أحمده تعالى الذم يٌسر كجٌممنا باإليماف كزٌينو  ،الحمد هلل الذم كٌرمنا بالعقؿ

اس النٌ رعٌي، كأفاض عمٌي بنعمو ظاىرة كباطنة، كأصمي كأسمـ عمى معمـ الشٌ لي طمب العمـ 
 .يو كسبلمو كعمى آلو كصحبو أجمعيفالخير محمد بف عبد اهلل قدكتنا كىادينا صمكات اهلل عم

 ا بعد:أمٌ 

ة، كأمُّ مكرمة أعظـ الدعجزتو الخفأمُّ عمـو أسمى كأشرؼ مف عمـ تعمؽ بكتاب اهلل كم
مف اإلبحار في كبلـ اهلل لكشؼ أسراره، كمحاكلة تفسيره مف خبلؿ لغتو التي اختارىا اهلل؛ 

. فبل مجاؿ لفيـ [28:الزمر] [ى ى ې ې ې ې ۉ]ليكتب ليا الخمكد بخمكده 
كمعرفة دالالتيا،  كبلـ اهلل كاستنباط أحكامو دكف إتقاف لغة القرآف التي نزؿ بيا، كفيـ أساليبيا

 ندثار كالضياع،القرآف المبلذ الحامي ليا مف اال فالمغة العربية كانت الكعاء الحاكم، ككاف
 .فالصمة بينيما كثيقة

رط بتحميؿ الشٌ المغة العربية، أال كىك تي ىذه جامعة ألسمكبو مف أساليب لذا جاءت دراس
براز أركانو، كبياف أثًر ذلؾ عمى المعنى ال  .راسةالدٌ تفسيرم لسكر جممتو، كا 

 راسة بعنكاف:الدٌ كقد جاءت 

 رط وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريالشّ تحميل جممة 

 اس(النّ : )من سورة الجمعة إلى سورة دراسة تطبيقية

يف الدٌ ىا قسـ التفسير بكمية أصكؿ راسة خاتمة لمسمسمة التي أقرٌ الدٌ كقد جاءت ىذه 
 مسمة.السٌ انية عشر حسب ترتيبيا في الثٌ راسة الدٌ بالجامعة اإلسبلمية بغزة، كىي 

ني ألسأؿ اهلل القبكؿ كاإلخبلص مسمة، كالحمد هلل في السٌ أف تككف مسؾ الختاـ ليذه ك  ،كا 
 األكلى كاآلخرة.

 ة الموضوع:: أىميّ أوًل 
 تأتي أىمية ىذا المكضكع مف عدة نكاحو منيا:

 مى سائر المكاضيع.ع اكشرفن  مما يكسبو فضبلن  ،تعمقو بالقرآف الكريـ -1

عمى  تأكيدو  زيدي ىك م ،طبيؽ العممي في القرآفرط كالتٌ الشٌ ظرية لجممة النٌ راسة الدٌ الجمع بيف  -2
 غة.حتاج إليو مف أحكاـ المٌ كؿ ما يي لاشتماؿ القرآف 
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كالتمتع  ،كتدبر معانيو ،لجانب التطبيقي لمسكر القرآنية يزيد مف فيـ القرآفعمى ااشتمالو  -3
 بقراءتو.

عنو لمدارسيف  ىكال غنن  ،لذم ىك سبيؿ لفيـ القرآفحك، االنٌ رطية جزء مف عمـ الشٌ الجممة  -4
 كالباحثيف كالمفسريف.

 : أسباب اختيار الموضوع:اثانيً  
عندما بدأت االطبلع ىذا المكضكع، فشرح اهلل صدرم، ك  قد استخرت اهلل في اختيار

، كزادت عزيمتي عمى خكض غمار ىذه لـ تكف قد الح اكالقراءة، فتح اهلل عمٌي أفقن  ت مف قبؿي
راسة الجادة، كرأيتيا تستحؽ بذؿ أقصى الجيد إلخراجيا بأبيى حمة، كتتمثؿ أسباب اختيارم الدٌ 

 راسة في عدة نقاط:الدٌ كتمسكي بيذه 

 أف أدخؿ في زمرة الذيف خدمكا القرآف الكريـ كاعتنكا بو. -1

؛ ألثرىا الكبير في فيـ ارط خصكصن الشٌ كأدكات  ،اكمن أىمية دراسة أدكات المغة العربية عم -2
 دالالت اآليات القرآنية.

رط  الشٌ كالفقو ب حك كالببلغةالنٌ فسير؛ لتكازم عناية أىؿ رط عند أىؿ التٌ الشٌ مزيد عناية بجممة  -3
 .اا كتصنيفن تأليفن 

ارسيف عمى الكصكؿ الدٌ رط في القرآف الكريـ كبياف دالالتيا، يعيف الشٌ استقراء كتحميؿ جممة  -4
 بل يغيب عنيـ شيءه منيا.، فإلييا بكؿ ييسر

 راسة:الدّ : أىداف ثالثًا
 لكتابو الكريـ. كاب مف اهلل خدمةن الثٌ نيؿ األجر ك  -1

 كبياف مدلكالتيا. ،الكقكؼ عمى فيـ عبارات المفسريف -2

 اس(.النٌ كر القرآنية )مف سكرة الجمعة إلى سكرة السٌ رط في الشٌ استقراء جممة  -3

 فسيرم لآليات.كأثرىا عمى المعنى التٌ  ،كبياف دالالتيا ،رطالشٌ تحميؿ جممة  -4

حك النٌ ة الذم ىك أصؿ أدلٌ  ،حميمي لسكر القرآف الكريـفسير التٌ تقديـ بحث تطبيقي في التٌ  -5
 غة.كالمٌ 

بعمكمو المختمفة،  اخريا الزٌ عيني كمى  ،غة العربيةالمٌ  اهلل العزيز ىك منبعي  كتابى  أكيد عمى أفٌ التٌ  -6
 غكم.كعميو ينكشؼ لنا نكع مف اإلعجاز الببلغي المٌ 
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 ابقة:السّ راسات الدّ : ارابعً 
 عت، فمنيا:رط في القرآف كتنكٌ الشٌ فات التي عينيت بجممة راسات كالمصنٌ الدٌ دت تعدٌ 

 رط بػ )إٍف( ك)إذا( في القرآف الكريـ(، بحث لمدكتكر عمي فكدة، كقد تكمـ عف بناءالشٌ ) -1
رط بػ)إذا( في القرآف الشٌ رط بػ)إٍف( ك الشٌ ، ثـ استقرأ (إذا)ك (إفٍ )ثـ فٌرؽ بيف  رط،الشٌ أسمكب 

 صفحة، كىك مع قمة حجمو إاٌل أنو بحث قٌيـ. 26الكريـ، كقد كقع ىذا البحث في 

األخضر : (، رسالة ماجستير، لمباحثرطية )في سكرة آؿ عمراف(الشٌ جممة نظاـ ال) -2
 غة العربية كآدابيا.سعداني، قسـ الم

 عبد العزيز عمي الصالح المعيبد. :رط في القرآف الكريـ( رسالة ماجستير، لمباحثالشٌ ) -3

محمد حسف  :رطي في القرآف الكريـ( رسالة دكتكراه، لمباحثالشٌ رط كالمنطؽ الشٌ )أدكات  -4
اسات تفسير لمدر )الجٌراح، كانت معمكمات الرسالة منشكرة ضمف قاعدة بيانات شبكة 

 بكة.الشٌ مع عمييا؛ ألنيا غير متاحة لمقراءة عمى لـ أطٌ  ،(اإلسبلمية

عبد اهلل آدـ، كمية المغة  :(، رسالة ماجستير، لمباحثرط في القرآف الكريـالشٌ )أساليب  -5
العربية كىي عبارة عف مجمديف، كانت معمكمات الرسالة منشكرة ضمف قاعدة بيانات 

ية، كلـ أتمكف مف االطبلع عمييا؛ ألنيا غير متاحة لمقراءة شبكة تفسير لمدراسات اإلسبلم
 ىي األخرل.

أحمد عبد العزيز  :(، رسالة دكتكراه، لمباحثرط كالقسـ في القرآف الكريـالشٌ ب )أسالي -6
 المييب.

ا يغمب عميو الجانب ف لي أف أغمبيراسات فقد تبيٌ الدٌ اطمعتي عميو مف ىذه  كمف خبلؿ ما
 رط.الشٌ نت جممة حميمي لآليات التي تضمٌ فسير التٌ ف التٌ ع اغكم بعيدن المُّ 

رط كبياف الشٌ تحميؿ جممة كف خاتمة لسمسمة قرآنية تتناكؿ )ا دراستي فقد جاءت لتكأمٌ 
فسير كعمكـ القرآف بكمية أصكؿ اىا قسـ التٌ ( تبنٌ فسيرم لمقرآف الكريـ كمومعنى التٌ أثرىا عمى ال

 يف.الدٌ 

كبياف  ،رطالشٌ ابقة في تعريؼ جممة السٌ راسات الدٌ غيره مف  فإف كاف ىذا المشركع يشابو
ة كالحداثة في تناكؿ تفسير اآليات المشتممة يا مف الجدٌ كاستقراء مكاضعيا، فإنٌ  ،أركانيا كأدكاتيا
فسيرم اإلجمالي، كاستنباط ، كبياف أثرىا عمى المعنى التٌ اا إعرابين ا تحميمين رط تفسيرن الشٌ عمى جممة 

 كيجدت. ة إفٍ بلغيٌ طائؼ البالمٌ 
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 راسة:الدّ : حدود اخامسً 
 ؿ في :كتتمثٌ 

 (.اسالنٌ ى سكرة رط )مف سكرة الجمعة إلالشٌ استقراء مكاضع جممة  -1

 (.رطالشٌ جكاب رط، الشٌ رط، فعؿ الشٌ رط )أداة الشٌ بياف أركاف جممة  -2

 .رط إعرابيناالشٌ تحميؿ جممة  -3

 .رمفسيط عمى المعنى التٌ ر الشٌ بياف أثر جممة  -4

 راسة:الدّ ة : منيجيّ اسادسً 
تككف ك ستقرائي التحميمي كاإلستنباطي، راسة عمى المنيج اإلالدٌ في ىذه  تعتمد الباحثة

 :الٌنحك اآلتيراسة عمى الدٌ 
 ظريالنّ : الجانب أوًل 

فسير إلى عمـ فصؿ تمييدم يحتكم عمى بياف معنى التفسير كبياف أنكاعو، كحاجة التٌ 
 رط، كبياف أركانو، كتناكؿ أدكاتو بمزيد بياف.الشٌ عريؼ حك كاإلعراب، ثـ تالنٌ 
 : الجانب التطبيقياثانيً 

راسة التي تحتكم عمى جممة الدٌ يشتمؿ البحث عمى ثبلثة فصكؿ، تتناكؿ جميع سكر 
مف خبلؿ  رط، ككؿ فصؿ يشتمؿ عمى عدة مباحث، ككؿ مبحث يحتكل عدة مطالب، كيتـٌ الشٌ 

 قسيـ ما يأتي:ىذا التٌ 

 راسة.الدٌ عريؼ العاـ بسكر التٌ  -1

 راسة.الدٌ رط في سكر الشٌ استقراء مكاضع جممة  -2

 .أجزائياذؼ مف ح ، كتقدير ماايتبعيا تحميؿ الجممة إعرابين  رط،الشٌ إبراز أركاف جممة  -3

 فسيرم لآلية.رطية عمى المعنى التٌ الشٌ بياف أثر الجممة  -4

 .رطية لممعنىالشٌ لجممة تي تثرييا افسيرية الطائؼ التٌ استنباط المٌ  -5
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 راسة:الدّ : إجراءات اسابعً 
 مة بركاية حفص عف عاصـ.ة مشكٌ كتابة اآليات القرآنيٌ  -1

 راسة.الدٌ كرقـ اآلية في متف  ،كرةالسٌ عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، بذكر اسـ -2

 الصحيحيف.، كنقؿ حكـ العمماء عمييا، عدا أحاديث عزك األحاديث إلى مصادرىا األصمٌية -3

 .البحث في حكاشي الصفحاتبياف معاني الكممات الغريبة الكاردة في  -4

 كحسب األصكؿ. ،ةكعزكىا إلى صاحبيا بما تقتضيو األمانة العمميٌ  ،نقؿ المعمكمة بتكثيقيا -5

 الكارد ذكرىـ في البحث. ألعبلـلبعض اعمؿ تراجـ  -6

 .سيكلة كييسريصؿ القارئ إلى بغيتو بعمؿ الفيارس البلزمة؛ ل-7

 راسة:الدّ ة : خطّ اثامنً 
تٌميا ة كخاتمة، ثـ أي مة، كفصؿ تمييدم، يميو ثبلثة فصكؿ تطبيقيٌ ة مف مقدٌ تتككف الخطٌ 

 .ةبالفيارس العامٌ 

 كبياف ذلؾ فيما يأتي:
 العناصر التالية: مة : وتضمّ المقدّ 

 ة المكضكع.يٌ : أىمٌ أكالن 

 : أسباب اختيار المكضكع.اثانين 

 راسة.الدٌ ؼ : أىداثالثنا

 ابقة.السٌ راسات الدٌ : ارابعن 

 راسة.الدٌ : حدكد اخامسن 

 راسة.الدٌ ة : منيجيٌ اسادسن 

 راسة.الدٌ : إجراءات اسابعن 

 راسة.الدٌ ة : خطٌ اثامنن 
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 راسةالدّ ظري من النّ الجانب 

 الفصل التمييدي

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 فسيرالتّ  : بين يديّ األّولالمبحث 

 كفيو ثبلثة مطالب:

 .افسير لغة كاصطبلحن تعريؼ التٌ  :األٌكؿمب المط

 فسير.اني: أنكاع التٌ الثٌ المطمب 

 حك كاإلعراب.النٌ حميمي إلى عمـ فسير التٌ : حاجة التٌ الثٌالثالمطمب 

 رط وأركانياالشّ : جممة انيالثّ المبحث 

 ة مطالب:أربع كفيو

 غة كاالصطبلح.رط في المٌ الشٌ : تعريؼ األٌكؿالمطمب 

 رط.الشٌ : أركاف جممة انيالثٌ المطمب 

 رط كأقساميا.الشٌ : أدكات الثٌالثالمطمب 

 رط.الشٌ ابع: أحكاـ جممة المطمب الرٌ 

 راسةالدّ الجانب التطبيقي من 

 األّولالفصل 
 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ  ،حريم(رط من سورة )الجمعة إلى سورة التّ الشّ تحميل جممة 

 كفيو مبحثاف:
 وبيان أثرىا ،(رط في سورتي )الجمعة والمنافقونالشّ ل جممة تحمي  :األّولالمبحث 

 كفيو بيف يدم المبحث كمطمباف:

 راسة.الدٌ بسكرتي  عاـ بيف يدم المبحث: تعريؼ

 كبياف أثرىا. (،الجمعة)رط في سكرة الشٌ : تحميؿ جممة األٌكؿالمطمب 

 ىا.كبياف أثر  (،المنافقكف)رط في سكرة الشٌ اني: تحميؿ جممة الثٌ المطمب 
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 وبيان أثرىا ،حريم(الق والتّ غابن والطّ التّ ) رط في سورالشّ تحميل جممة  :انيالثّ المبحث 

 كفيو بيف يدم المبحث، كثبلثة مطالب:

 راسة.الدٌ بسكر عاـ بيف يدم المبحث: تعريؼ 

 كبياف أثرىا. ،(غابفالتٌ )رط في سكرة الشٌ : تحميؿ جممة األٌكؿالمطمب 

 كبياف أثرىا. ،(بلؽالطٌ )رط في سكرة الشٌ  : تحميؿ جممةانيالثٌ المطمب 

 كبياف أثرىا. ،(حريـالتٌ )رط في سكرة الشٌ : تحميؿ جممة الثٌالثالمطمب 

 انيالثّ الفصل 

 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ  ،يناسع والعشر التّ ط في سور الجزء ر الشّ تحميل جممة 

 كفيو خمسة مباحث :
 .ثرىاوبيان أ ،سورتي )الممك والقمم( رط فيالشّ تحميل جممة  :األّولالمبحث 

 وبيان أثرىا. ،رط في سورتي )الحاقة والمعارج(الشّ تحميل جممة اني: الثّ المبحث 

 وبيان أثرىا. ،(رط في سورتي )نوح والجنّ الشّ جممة  : تحميلالثّالثالمبحث 

 وبيان أثرىا. ،ثر(مل والمدّ رط في سورتي )المزّ الشّ تحميل جممة  :ابعالمبحث الرّ 

 وبيان أثرىا. ،(اإلنسان والمرسالترط في سور )القيامة و الشّ جممة  تحميل :المبحث الخامس

 

 الثّالثالفصل 

 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ  ،نيالثالثّ الجزء  رط في سورالشّ تحميل جممة 

 كفيو أربعة مباحث :
 وبيان أثرىا. ،كوير(بأ إلى التّ النّ رط من سورة )الشّ تحميل جممة  :األّولالمبحث 

 وبيان أثرىا. ،ارق(رط من سورة )النفطار إلى الطّ الشّ تحميل جممة  اني:الثّ المبحث 

 وبيان أثرىا. ،حى(رط من سورة )األعمى إلى الضّ الشّ تحميل جممة  :الثّالثالمبحث 

 وبيان أثرىا. ،(اسالنّ رح إلى الشّ رط من سورة )الشّ تحميل جممة  المبحث الرابع:
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 الخاتمة:

 كصيات التي تكصمت إلييا الباحثة.تائج كالتٌ النٌ شمؿ أىـ كت
 الفيارس:

 المصادر كالمراجع. قائمة -

 فيرس اآليات القرآنية. -

 ة.فيرس أطراؼ األحاديث الٌنبكيٌ  -

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. -
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمييدي
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 المبحث األول
 بين يدي التفسير 

 

  ّولاأل المطمب 
 افسير لغًة واصطالحً التّ 

 : التفسير لغًة:أوًل 
يضاحو، كمف ذلؾ الفىٍسر،  يف كالراء كممة كاحدة تدؿٌ السٌ )فىسىر( الفاء ك  عمى بياف شيء كا 

كقاؿ ابف  .(1)فيورىة: نظر الطبيب إلى الماء كحكمو يء كفٌسرتيو. كالفىٍسر كالتٍَّفسً الشٌ يقاؿ: فىسىٍرت 
: :"(2)األعرابي  .(3)كشؼي ماغيطّْي"الفىٍسري

كبو جاء القرآف، كما قاؿ  يف في الماضي،السٌ ، بتشديد حرؼ ك)التَّفسير( مف فىسَّرى تفسيرنا
في  (4)، قاؿ مجاىد[33:الفرقاف][ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تعالى:

كشؼ المراد عف المفظ " :. كقاؿ بعضيـ التفسير(5)"بياننا :[پ پ]تفسير ىذه اآلية: "
   .(6)"المشكؿ

اكييط ، كىك راجع الفرس عرَّيتيو لينطمؽ عرية لبلنطبلؽ، تقكؿ: فىسٍَّرتي عمى التٌ  مؽ التفسير أيضن
 .(7)و كشؼ ظيره ليذا الذم يريده منو مف الجرملمعنى الكشؼ، فكأنٌ 

                                                           

 .(4/504(  يينظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج1)
مكالي بني ىاشـ، لو  محمد زياد، أبك عبد اهلل، المعركؼ بابف األعرابي، الككفي، إماـ المغة، كىك مف (2)

ينظر: ابف خمكاف، كفيات  ىػ.231، تكفي سنة (تفسير األمثاؿ)مصنفات كثيرة منيا: )تاريخ القبائؿ(، 
 (.6/131(؛ كالزركمي، األعبلـ )ج4/308)جاألعياف 

 .(12/282(  األزىرم، تيذيب المغة )ج3)
فسريف، تابعي ركل عف ابف عباس فأكثر مجاىد بف جبر، أبك الحجاج، المكٌي، األسكد، شيخ القراء كالم (4)

الذىبي، ػ كبمغ ثبلث كثمانيف سنة. ينظر: ،ق104كأطاب، كعنو أخذ القرآف، كالتفسير، كالفقو، تكفي سنة 
 (.2/462)ج معجـ المفسريف (؛ كنكييض،4/449)ج سير أعبلـ الٌنببلء

 .(19/267ج(  الطبرم، جامع البياف )5)
 .(12/283(  األزىرم، تيذيب المغة )ج6)
 .(1/26(  ينظر: أبك حياف، البحر المحيط في التفسير )ج7)
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) ا كذىب آخركف إلى أف )فىسىرى (، كمعناه أيضن لكشؼ، يقاؿ: سىفىرت ا مقمكب مف )سىفىرى
ير السٌ ح أضاء، كليذا سيٌمي برىا عف كجييا كىي سافرة، كأسفىرى الصٌ ، إذا ألقت خماالمرأة سفكرنا

 .(1)و يظير عف أخبلؽ الرجاؿ؛ ألنٌ سفرنا

 )فىسىر( مقمكب )سىفىر( قكؿ غير دقيؽ؛ ألفٌ  القكؿ بأفٌ  أفٌ  يارمساعد الطٌ الشيخ  كيرل
 (3)لكسياآليو ذىب إل ما ، مؤكدنا(2)عمى صحتيا مف لغة العرب يدؿٌ  تحتاج إلى ما ،دعكل القمب

 .(4)فر مما ال يسفر لو كجو"السٌ "كالقكؿ بأنو مقمكب  :في خطبة تفسيره
 وخالصة القول مما سبق ىي:

التَّفسير مف الفىٍسر، كبيني عمى التفعيؿ لممبالغة، كأصؿ مادتو المغكية تدؿُّ عمى بياف 
يضاحو. كمنو فٌسر الكبلـ: أم أباف معناه كأظيره، فيك إخراج الشٌ  يء مف مقاـ الخفاء لشٌ ايء كا 

 .(5)إلى مقاـ التجمي

بأنيما يتقارب "في مقدمتو:  (6)اغب األصفيانيذكره الرٌ  ما ،ٍفرالسٌ كأدؽ ماقيؿ في الفىٍسر ك 
فر إلبراز السٌ معناىما كتقارب لفظييما، كلكف جعؿ الفسر إلظيار المعنى المعقكؿ، كجعؿ 

 .(7)"األعياف لؤلبصار

 

                                                           

(؛ 19الكافيجي، التيسير في قكاعد التفسير )ص(؛ ك 2/147ركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج(  ينظر: الز 1)
 .(173)ص مقدمتاف في عمـك القرآفك 

ألصًؿ، لمزيد بياف ينظر كتابيو: ( كأضاؼ أٌف األصؿى أف يككف لمفظًة ترتيبييا، كدعكل القمًب خبلؼي ا2)
 .(19ص)التفسير المغكم (؛ كالطيار، 53ص) مفيـك التفسير كالتأكيؿالطيار، 

محمكد بف عبد اهلل، شياب الديف، أبك الثناء، اآللكسي، نسبتو إلى جزيرة آلكس في كسط نير الفرات، (  3)
و تصانيؼ أشيرىا: )ركح المعاني في شيخ عمماء العراؽ في عصره، مفٌسر، محٌدث، فقيو، أديب، لغكم، ل

 (. 2/665ق. ينظر: نكييض، معجـ المفسريف )ج1270تفسير القرآف كالسبع المثاني(، تكفي سنة 
 .(1/4(  األلكسي، ركح المعاني )ج4)
 .(1/12(  ينظر: ابف الجكزم، زاد المسير )ج5)
ياني(، المعركؼ بالراغب، أديب مف (  الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ، األصفياني )أك األصب6)

جامع ) الحكماء العمماء، لغكم مفسر مف أىؿ أصبياف، سكف بغداد كاشتير، لو تصانيؼ كثيرة منيا:
ىػ. ينظر: الزركمي، األعبلـ 502، تكفي سنة (المفردات في غريب القرآف)طبعت مقدمتو،  (التفاسير

 (.2/255)ج
 .(47ص)مقدمة جامع التفاسير األصفياني، (  7)
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 :افسير اصطالحً : التّ ثانًيا
، كاختمفت أساليبيـ في تعريفو، احن دت أقكاؿ العمماء في معنى التفسير اصطبللقد تعدٌ 

فمف العمماء مف يرل: أف التفسير ليس مف العمكـ التي يتكمؼ ليا حد؛ ألنو ليس قكاعد أك 
كتفى يا أف تشبو العمكـ العقمية، كيي ممكات ناشئة مف مزاكلة القكاعد كغيره مف العمكـ التي أمكف ل

 ي إيضاح التفسير بأنو بياف كبلـ اهلل، أك أنو المبٌيف أللفاظ القرآف كمفيكماتيا.ف

كالبعض اآلخر يرل: أف التفسير مف قبيؿ المسائؿ الجزئية أك القكاعد الكمية، أك الممكات 
أخرل ييحتاج إلييا في فيـ  ااشئة مف مزاكلة القكاعد، فيتكٌمؼ لو التعريؼ، فيذكر في ذلؾ عمكمن النٌ 
 كمف ىذه التعريفات: ،(1)قرآفال
  :(2)تعريف ابن ُجَزي -

 بما كاإلفصاح معناه، كبياف القرآف شرح: التفسير فقد قاؿ في مقدمة تفسيره: "كمعنى 
 .(3)فحكاه" أك إشارتو أك بنصو يقتضيو

 :(4)تعريف أبي حيان -

ف كيفية التفسير عمـ يبحث فيو ع" التفسير في البحر المحيط بقكلو:عٌرؼ أبك حٌياف 
طؽ بألفاظ القرآف، كمدلكالتيا، كأحكاميا اإلفرادية كالتركيبية، كمعانييا التي تحمؿ عمييا حالة النٌ 

 .(5)"التركيب، كتتمات لذلؾ

 

 

 
                                                           

 (.1/12(  ينظر: الذىبي، التفسير كالمفسركف )ج1)
محمد بف أحمد، ابف جزم الكمبي، أبك القاسـ، فقيو مف العمماء باألصكؿ كالمغة، مف أىؿ غرناطة، مف (  2)

ق. 741ؿ بطريؼ عاـ كتبو: )تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ(، )التسييؿ لعمـك التنزيؿ( في التفسير، قيت
 (.5/89، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة )جينظر: ابف حجر

 .(1/15)ج التسييؿ لعمـك التنزيؿابف جزم، (  3)
( محمد بف يكسؼ بف حياف، اإلماـ أثير الٌديف أبك حياف، األندلسي، الغرناطي، نحكم، لغكم، مقرئ، 4)

تحفة األريب بما في ) ،(البحر المحيط في التفسير) كاشتيرت تصانيفو في حياتو كقرئت عميو، منيا:
 (.2/288ىػ. ينظر: الداككدم، طبقات المفسريف )ج745، تكفي بالقاىرة سنة (القرآف مف الغريب

 .(1/26)جالبحر المحيط ، أبك حياف(  5)
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 : (1)تعريف الزركشي -

أحدىما كالزركشي عٌرؼ التفسير بتعريفيف مختمفيف في مكضعيف مف كتابو البرىاف، 
ف ـ كتاب اهلل المنزؿ عمى نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ كبياالتفسير عمـ يعرؼ بو فيقكلو: "

 .(2)معانيو كاستخراج أحكامو كحكمو"

 ،ازلة فيياالنٌ كاإلشارات  ،ىك عمـ نزكؿ اآلية كسكرتيا كأقاصيصيا" و:عريؼ اآلخر بأنٌ كالتٌ 
طمقيا كم ،كخاصيا كعاميا ،كناسخيا كمنسكخيا ،كمحكميا كمتشابييا ،ثـ ترتيب مكييا كمدنييا

 .(3)كمجمميا كمفسرىا" ،كمقيدىا
 :(4)تعريف الَفَناري -

عمـ التفسير معرفة أحكاؿ كبلـ اهلل سبحانو كتعالى مف حيث القرآنية، كمف حيث داللتو عمى "
 .(5)و مراد اهلل تعالى بقدر الطاقة اإلنسانية"ظف أنٌ عمـ أك يي مايي 

 ف بشيءو مف التصٌرؼ بقكلو:لعرفافي مناىؿ ا (6)رقانيعريؼ الزٌ كقد ذكر ىذا التٌ 
كالتفسير في االصطبلح عمـ يبحث فيو عف القرآف الكريـ مف حيث داللتو عمى مراد اهلل تعالى "

 .(7)بقدر الطاقة البشرية"

                                                           

محمد بف عبد اهلل بف بيادر، بدر الٌديف، أبك عبد اهلل الزركشي، الٌشافعي، كاف فقيينا أصكلينا مفسرنا أديبنا،   (1)
البحر في ) ،(القكاعد في الفقو)، (البرىاف في عمـك القرآف)، (شرح البخارم)ؼ تصانيؼ كثيرة منيا: كأل

 (.1/437)جف المحاضرة ىػ. ينظر: السيكطي، حس794، تكفي في مصر سنة (األصكؿ
 .(1/13)جالبرىاف الزركشي، (  2)
 .2/148ج، ؽ(  المرجع الٌساب3)
ٌديف، الفنارم )أك الفىنىرم(، الركمي، قاض، مفسر، عالـ بالمنطؽ محمد بف حمزة بف محمد، شمس ال  (4)

ىػ شكرنا هلل عمى إعادة بصره إليو، ككاف قد أشرؼ عمى العمى، أك عمي كشفي، 833كاألصكؿ، حٌج سنة 
، الزركميىػ. ينظر: 834مف كتبو: )عيف األعياف في تفسير القرآف( كىك )تفسير الفاتحة(، كتكفي سنة 

 (.2/524(؛ كنكييض، معجـ المفسريف )ج6/110األعبلـ )ج
 (.1/338القنكجي، أبجد العمـك )ج(  5)
رقاني، مف عمماء األزىر بمصر، تخرج بكمية أصكؿ الٌديف، كعمؿ بيا مدرسنا لعمـك  ( 6) محمد عبد العظيـ الزُّ

الزركمي، ىػ. ينظر: 1367القرآف كالحديث، مف كتبو: )مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف(، كتكفي سنة 
 (.6/210األعبلـ )ج

 .(2/3)جمناىؿ العرفاف الزرقاني، (  7)
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 ،ؼ األخيرعريفسير، تميؿ الباحثة إلى التٌ ابقة لمتٌ السٌ عريفات أمؿ في التٌ ظر كالتٌ النٌ كبعد 
اقة بقدر الطٌ  ،مف حيث داللتو عمى مراد اهلل تعالى ،عف القرآف عمـ يبحث فيو) فسير:التٌ  أفٌ  كىك

 يتكقؼ عميو فيـ المعنى، كبياف المراد. عريؼ شامؿ لكؿ ماالبشرية(، فيذا التٌ 

غكم عريفات، نستطيع أف نبلحظ المناسبة الظاىرة بيف المعنى المُّ كمف خبلؿ ىذه التٌ       
كضيح، كالتٌ  بييفعريفات تدكر حكؿ معنى التٌ التٌ  فسير، كالمعنى االصطبلحي؛ فيذهلكممة التٌ 

 .د الخفاءيكر بعكالظٌ 

 

*** 
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 انيالثّ المطمب 
 فسيرأنواع التّ 

 

ظر النٌ ، كيككف ىذا االعتبار ب(1)فسير أنكاع كأقساـ عٌدة، كؿ قسـ مبني عمى اعتبارلمتٌ 
 و أربعة أنكاع، كىي:فسير باعتبار أساليبفسير، كأنكاع التٌ إلى جية مف جيات التٌ 

 حميمي :فسير التّ التّ  :األّول وعالنّ 
 ،األسمكب الذم يتتبع فيو المفٌسر اآلياتو: "حميمي بأنٌ فسير التٌ كيمكف تعريؼ أسمكب التٌ 

أك القرآف  ،أك سكرة كاممة ،سكاء تناكؿ جممة مف اآليات متتابعة ،حسب ترتيب المصحؼ
 ،كأسباب نزكليا ،مف معاني ألفاظيا، ككجكه الببلغة فييا آية ؽ بكؿٌ يتعمٌ  و، كيبٌيف ماالكريـ كمٌ 
 .(2)كنحك ذلؾ" ،كمعناىا ،كأحكاميا

كعميو تعتمد بقيتيا، فقد كاف  ،فسيرأقدـ كأسبؽ أساليب التٌ  كييعٌد التفسير التحميمي ىك
ظر نٌ الفاسير بفسير في نشأتو األكلى يتناكؿ اآليات المتتابعة، كىك األسمكب الغالب عمى التٌ التٌ 

 ة.فاسير كمافييا مف المادة العمميٌ إلى كتب التٌ 
مخازف، لباب التأكيؿ لمطبرم، حميمي: جامع البياف لفسير التٌ كمف أمثمة مؤلفات التٌ 

 بف عاشكر.المحرر الكجيز البف عطية، كالتحرير كالتنكير الك  عمبي،مثٌ الكشؼ كالبياف لك 

 فسير اإلجمالي:اني: التّ الثّ وع النّ 
كرة إلى السٌ و يقسـ إال أنٌ  ،ظـ القرآني سكرة سكرةالنٌ ـ المفسر بتسمسؿ كىك أف يمتز 

، مبرزنايتناكؿ كؿ مجمك  ،مجمكعات مف اآليات مقاصدىا  عة بتفسير كتكضيح معانييا إجماالن
 .(3)حميؿأك تطكيؿ في التٌ  ،أك تفصيؿ ،بدكف تكسع

يمتـز المترجـ فييا باأللفاظ،  التي ال )الترجمة المعنكٌية(فسير اإلجمالي أشبو مايككف بػكالتٌ 
نما يقصد إلى بياف المعنى العاـ، كأكثر مف يستعمؿ ىذا األسمكب مف التٌ  المتحدثكف  ،فسيركا 

 .(4)اسالنٌ لمناسبتو لمدارؾ عامة  ؛في اإلذاعة كالتمفاز

                                                           

( مف ىذه االعتبارات: اعتبار معرفة الٌناس لو، كاعتبار طريؽ الكصكؿ إليو، كاعتبار أساليبو، كاعتبار 1)
 (.28اتجاىات المفسريف فيو، كغيرىا. ينظر: الطيار، فصكؿ في أصكؿ التفسير )ص

 (.57صكؿ التفسير كمناىجو  )صالركمي، بحكث في أ ( 2)
(؛ كالخالدم، التفسير المكضكعي بيف 3/862ينظر: الركمي، اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر )ج  (3)

 (.31الٌنظرية كالتطبيؽ )ص
 (.60(  ينظر: الركمي، بحكث في أصكؿ التفسير )ص4)
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تيسير الكريـ الرحمف فسير: الكجيز لمكاحدم، كمف أمثمة المؤلفات بيذا األسمكب مف التٌ 
فسير فاسير ألبي بكر الجزائرم، التٌ اف لعبد الرحمف بف سعدم، أيسر التٌ ر كبلـ المنٌ تفسيفي 

 الكاضح لمحمكد حجازم.

 فسير المقارن:: التّ الثّالثوع النّ 
جممة مف اآليات، ليستطمع آراء المفسريف  كأكىك الذم يتتبع فيو المفسر آية مف القرآف، 

ف الراجح، كينقض المرجكح، كيستخمص ، كيبيٌ كيكازف بيف أقكاليـ، كيستعرض األدلة ،فييا
 .(1)تائجالنٌ 

 فسير الموضوعي:ابع: التّ وع الرّ النّ 
فسير المكضكعي تفاكتت عبارات العمماء كالباحثيف الذيف اشتغمكا بتكضيح المراد مف التٌ 

مف ، كأختار (2)لمقرآف الكريـ، كعٌرؼ عدة تعريفات تارة باعتبار المنيج، كتارة باعتبار المفيكـ
 ،كحبلـ المٌ السٌ عبد  كشيخي أ.د.أستاذم تعريؼ ىك  ،أظنو أجمعيا كأحصرىا ما عريفاتىذه التٌ 

ا كاحدنا"جمع اآليات التي تتناكؿ  و:بأنٌ  ، أك االقتصار عمى اآليات مكضكعنا كاحدنا، أك مصطمحن
 .(3)أىدافو"يبرز كحدة المكضكع، كيحقؽ مقاصد القرآف ك  كرة الكاحدة، كيفٌسر ذلؾ تفسيرناالسٌ في 

 فسير المكضكعي لممصطمح القرآني.التٌ  -1فسير المكضكعي ثبلثة: كألكاف التٌ 

 فسير المكضكعي لممكضكع القرآني.التٌ  -2                          

 كرة القرآنية.فسير المكضكعي لمسٌ التٌ  -3                          

ة في األرض( ألحمد حسف فرحات، )الخبلف :كعالنٌ لمؤلفات التي ألفت في ىذا كمف ا
ألبي  كاألنبياء في ضكء القرآف الكريـ( بكةالنٌ القرآف الكريـ( ليكسؼ القرضاكم، )الصبر في )

 دكم.النٌ الحسف 

*** 

                                                           

خؿ إلى التفسير المكضكعي السعيد، المد؛ ك (60ص) بحكث في أصكؿ التفسير ،ركميينظر: ال  (1)
 (.17)ص

شكاني، في كتابو: منيج التفسير المكضكعي لمقرآف ر (  ذكر ىذه التعريفات بتكٌسع كعٌقب عمييا، د.سامر 2)
 (.40الكريـ دراسة نقدية )ص

 (.8(  المكح، كالدىشاف، مباحث في التفسير المكضكعي، نظرية كتطبيقنا )ص3)
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 الثّالثالمطمب 
 حو واإلعرابالنّ حميمي إلى عمم فسير التّ حاجة التّ 

 

حك، كظاىرة النٌ لكريـ، عمـ بالقرآف ا العمكـ التي نشأت مرتبطة ارتباطنا كثيقناعمى رأس 
مف تعريؼ عمـ  فكاف بداية ال بدٌ  خصائص المغة كأبرز سماتيا، عد أخٌص اإلعراب التي تي 

 حك كاإلعراب، ثـ بياف عبلقتيما بالتفسير التحميمي.النٌ 

 حو:النّ : تعريف عمم أولّ 
 حو لغًة:النّ 

حك كذكر لمنٌ  .(1)القصد :حكالنٌ ك  حٍك: الطريؽ كالجية، يقاؿ: )نحك فبلف( أم جيتو.النٌ 
: القصد كالجية: ٍكتي نىٍحكى البيت، كالًمثٍ  لغةن ستة معافو :كىنىحى : كزيده نحكى عٍمرك، كالمقداري  ؿي

 ، مكة، كأظيرىا السٌ ـ: كيذا عمى خمسة أنحاء، كالبعض: كأكمتي نحك سٍ كالقى كعندم نحكى ألؼو
 .(2)األٌكؿ استعماالن  كأكثرىا

 :حو اصطالًحاالنّ 
 :ىك انتحاء سىٍمت كبلـ العرب في تصرفو مف إعراب كغيرهبقكلو: " (3)ف جٌنيعٌرفو اب

 .(4)كغير ذلؾ" ،سب كالتركيبالنٌ كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير كاإلضافة ك 
حك: صناعة عممية يعرؼ بيا أحكاؿ كبلـ العرب، مف جية مايصح كيفسد في النٌ كقيؿ: "

 .(5)التأليؼ؛ ليعرؼ الصحيح مف الفاسد"
"العمـ المستنبط باالستقراء، أك القياس مف كتاب اهلل تعالى، كالكبلـ  :ىككقيؿ 

 .(6)الفصيح"
                                                           

 (.40/41ج(  ينظر: الزبيدم، تاج العركس )1)
 .(1/10)ج (  ينظر: حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ2)
في عمـ المغة، لو تصانيؼ مفيدة في الٌنحك  المكصمي الٌنحكم المشيكر، إماـ (  عثماف بف ًجٌني، أبك الفتح،3)

ينظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف  ق.392تكفي سنة  (،الصناعة سرٌ )، (الخصائص)منيا: 
 (.3/248)ج

 (.1/34ف جني، الخصائص )ج(  اب4)
 (.24ص)االقتراح في أصكؿ الٌنحك السيكطي، ينظر: . (  نقمو الٌسيكطي عف صاحب البديع5)
 .(1/80(  السيكطي، معجـ مقاليد العمـك في الحدكد كالرسـك )ج6)
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اؿ حك النٌ فإف : "حكالنٌ ف مف خبللو غاية كمقصد عمـ ، الذم بيٌ (1)كأختـ بتعريؼ ابف فضَّ
عمـ يعرؼ بو حقائؽ المعاني، كيكقؼ بو عمى معرفة األصكؿ كالمباني، كيحتاج إليو في معرفة 

ألحكاـ، كيستدؿ بو عمى الفرؽ بيف الحبلؿ كالحراـ، كيتكصؿ بمعرفتو إلى معاني الكتاب، ا
 .(2)كمافيو مف الحكمة كفصؿ الخطاب"

 ا: تعريف عمم اإلعراب:ثانيً 
 اإلعراب لغًة:

أباف  :كعٌرب أم ،عريب معناىما كاحد، كىك اإلبانة، يقاؿ: أعرب عنو لسانواإلعراب كالتٌ 
 .(3)كأفصح

مف اإلبانة كاإلفصاح،  :األّولمقاييس المغة: العيف كالراء كالباء أصكؿ ثبلثة: ككرد في 
فس، النٌ شاط كطيب النٌ  اني:الثّ و  فصح.، أم تي (4)ب عن نفسيا(عرِ ّيب تُ الثّ ) : بيالنٌ كمنو قكؿ 

 [ہ ہ]تعالى:  العيريب في قكلو فس، كىفالنٌ كمنو المرأة العركب: الضحاكة الطيبة 
الفساد، كمنو قكليـ:  :الثّالثو  .بات إلى أزكاجيفٌ فسير: ىف المتحبٌ قاؿ أىؿ الت، [37: الكاقعة]

 .(5))عربت معدتو(، إذا فسدت

 :ًحااإلعراب اصطال

ب إلى ككنو لفظينا، كمنيـ مف ذىب حاة لئلعراب تعاريؼ عديدة، منيـ مف ذىالنٌ كضع 
 حك، كلكفالنٌ كتب اإلعراب ك  ، كال أريد الخكض في ىذه التفاصيؿ؛ ألف محٌمياإلى ككنو معنكينا
ا تفسير يكضح معنى اإلعراب مف ىذه التعريفات، كأخمص بعد ذلؾ إلى  أختار بعضن
 كمقصكده:

                                                           

كتابنا  في الٌنحك كالمغة كالتصريؼ كالتفسير، صنؼ غالب، أبك الحسف المجاشعي، إماـعمي بف فٌضاؿ بف  ( 1)
صناعة األدب( في الٌنحك،  يفي التفسير )البرىاف العميدم( في عشريف مجمدنا، ككتاب )إكسير الذىب ف

 (.4/1835ق. ينظر: الحمكم، معجـ األدباء )ج479كغيرىا، تكفي سنة 
 (.37ابف فضاؿ، شرح عيكف اإلعراب )ص  (2)
 (.2/219ينظر: األزىرم، تيذيب المغة )ج  (3)
. [1872 حديث: رقـ ال1/602، بباب استئمار البكر كالثٌي /كتاب الٌنكاح، سنف ابف ماجو ]ابف ماجة: (4)

 .(األلباني: صحيح )حكـ
 (.4/301(  ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج5)
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يجميو العامؿ في آخر االسـ المتمكف  ،راإلعراب أثر ظاىر أك مقدٌ : "(1)تعريؼ ابف ىشاـ -1
 .(2)كالفعؿ المضارع"

 .(3)"أك تقديرنا اخمة عمييا لفظناالدٌ ؿ متغيير أكاخر الكمـ الختبلؼ العكا: "كقيؿ ىك -2

اإلعراب: اإلبانة عف المعاني باختبلؼ أكاخر الكمـ، لتعاقب العكامؿ : "(4)تعريؼ ابف يعيش -3
 .(5)في أكليا"

 اإلعراب: بياف مابقكلو: " (6)كتفسير ىذه التعريفات كغيرىا، ماذىب إليو المخزكمي
إليو، أك  ة، كككنيا مسندنا إليو، أك مضافناقيمة نحكي أك مف لمكممة أك لمجممة مف كظيفة لغكية،

، أك حاالن  ، أك مفعكالن ، أك غير ذلؾ مف الكظائؼ التي تؤدييا الكممات في ثنايا الجمؿ، فاعبلن
 .(7)ا"كتؤدييا الجمؿ في ثنايا الكبلـ أيضن 

 الخالصة:

إذ بو ييعرؼ حك، كأنو مف أعظـ عمكـ المغة، النٌ مف خبلؿ ماسبؽ يتضح لنا أىمية عمـ 
أبرز  حك، بؿ ىي مفالنٌ اب مسألة مف مسائؿ عمـ أحكاؿ الكبلـ، ككيفية تركيبو، كظاىرة اإلعر 

كال  ،، إذف فالكبلـ ال يستقيـ (8)"اإلبانة عف المعاني باأللفاظ" :ظكاىره، كقد اعتبره البعض بأنو
 ،فيو مف اإلعرابحك النٌ التي ىي دالالت عمى المقاصد إال بمراعاة أحكاـ  ؿ منافعو،تتحص

 كالترتيب الخاص.

                                                           

عبد اهلل بف يكسؼ، جماؿ الٌديف، ابف ىشاـ، مف أئمة العربية، مكلده ككفاتو بمصر، مف تصانيفو: )مغني   (1)
 (.4/147ق. ينظر: الزركمي، األعبلـ )ج567)شذكر الذىب(، )قطر الٌندل(، تكفي سنة المبيب(، 

 .(41ص)شرح شذكر الذىب الجكجرم،   (2)
 (.1/41)ج شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ. األشمكني، كثيركف، كىك ظاىر مذىب سيبكيوالاختاره   (3)
ف كبار العمماء بالعربية، مكلده ككفاتو في حمب، مف مكفؽ الٌديف، يعيش بف عمي بف يعيش، أبك البقاء، م  (4)

 كفيات األعيافابف خمكاف، ق. ينظر: 643كتبو: )شرح المفصؿ(، )شرح التصريؼ الممككي(، تكفي سنة 
 (.7/46)ج

 (.1/196ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  (5)
ـ، عمؿ مدرسنا في 1910ىك ميدم بف الٌشيخ محمد صالح، الٌشيير بالمخزكمي، كلد في الٌنجؼ سنة  ( 6)

جامعة بغداد كالرياض، لو العديد مف المقاالت كاألبحاث، مف كتبو: )مدرسة الككفة كمنيجيا(، )أعبلـ في 
 ميدم المخزكمي حياة كأثر.السكاد، ـ. ينظر: 1993الٌنحك(، تكفي سنة 

 .(67ص)في الٌنحك العربي نقد كتكجيو المخزكمي،   (7)
 (.1/35ابف جني، الخصائص )ج  (8)
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 حو واإلعراب:النّ حميمي بعمم فسير التّ : عالقة التّ ثالثًا
العبلقة بيف عمـ المغة كبيف التفسير عبلقة كطيدة، ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر، 

 اتج ىك ركحو.النٌ لتفسير، كالمعنى كال يكجد فاصؿ زمني بيف العمميف، فالمغة ىي جسـ ا

كمعرفة ىذا ذا ماذىب إليو الزركشي حيف قاؿ: "المغة كعمكميا ضركرم، كىإذف فالعمـ ب
ال فبل يحؿٌ  ،الفف لممفسر ضركرم  .(1)لو اإلقداـ عمى تفسير كتاب اهلل" كا 

االنٌ كتبرز أىمية عمكـ المغة عمكمنا، كعمـ  سبة لمتفسير النٌ ، بحك كاإلعراب خصكصن
 ة أمكر، أذكر منيا:مي مف خبلؿ عدٌ التحمي

 فسير: حو واإلعراب أداة من أدوات التّ النّ م عم -1

 ص القرآني كبيانيا؛ ألفٌ غكية لمنٌ اللة المٌ الدٌ فسير البحث عف مف المياـ المكككلة لعمـ التٌ 
قد نزؿ عميو القرآف، ، بي النٌ لمقرآف الكريـ ىك  األٌكؿفسير يعني الكشؼ كالبياف، كالمفسر التٌ 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]و تعالى: حكامو، لقكلؼ ببياف معانيو، كأمٌ ككي 

يا أداتيـ غة كاإلعراب؛ ألنٌ العمماء بقكاعد المٌ  . لذلؾ فقد اىتـٌ [44:حؿالنٌ ][ ڦ ڤ
سمؾ في الكقكؼ عمى معاني القرآف، كأقكـ طريؽ يي  كدالالتيا،المباشرة لمعرفة معاني األلفاظ 

 .(2)كمغزاه، ىك معرفة اإلعراب تكصؿ بو إلى تبيف أغراضوكيي 
 شرط رئيس من شروط المفسر: ،غة وعموميابالمّ العمم  -2

 ـ بحقائؽ المغة كمكضكعاتياعٌدة، فكاف العم ر كتاب اهلل شركطناالعمماء في مفسٌ اشترط 
عامؿ فقد أكجب الزركشي العمـ بالقكاعد اإلعرابية عمى كؿ مت، في تفسير القرآف شرطنا أساسينا

 لممعنى، كجب عمى ف اختبلفو محيبلن كأما اإلعراب فما كامع الذكر الحكيـ، حيث قاؿ: "
 . (3)حف"ر إلى معرفة الحكـ، كيسمـ القارئ مف المٌ ؿ المفسٌ ر كالقارئ تعممو؛ ليتكصٌ المفسٌ 

                                                           

 .(1/292)جالبرىاف  الزركشي،  (1)
 .(1/1)ج التبياف في إعراب القرآف ،ينظر: العكبرم  (2)
 (.2/165)جالبرىاف الزركشي،  ( 3)
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لييا لمعمـك التي يحتاج إ يجكز تفسير القرآف لمف كاف جامعنا: "(1)يكطيالسٌ كيقكؿ 
ا  : المفٌسر، كىي خمسة عشر عممن

 كمدلكالتيا بحسب الكضع. ،مفردات األلفاظ أحدىا: المغة؛ ألنو تعرؼ بيا شرح

 حك؛ ألف المعنى يتغير كيختمؼ باختبلؼ اإلعراب، فبل بد مف اعتباره.النٌ اني: الثٌ 
 .(2): التصريؼ؛ ألف بو تعرؼ األبنية كالصيغ..."الثٌالث

 حاة في التصنيف والتأليف في مجال تفسير القرآن:النّ  سبقُ  -3

فسير، ماداـ ارسيف الذيف لفتكا إلى االعتماد عمى المغة في التٌ لدٌ احاة كانكا مف أكائؿ النٌ  إفٌ 
حاة كانكا يحرصكف عمى جانب المعنى النٌ غكييف ك غة، كمف الكاضح أف المٌ القرآف نزؿ بيذه المٌ 
غة ناعة، كمف ىنا كاف التقاء أصحاب المٌ كانكا يحرصكف عمى جانب الصٌ  لكتاب اهلل، بقدر ما

اصطمح عمى تسميتو  حاة في تفسير القرآف، ماـ لمنٌ أكؿ عمؿ منظٌ  فسير، فكافمع أصحاب التٌ 
فش معاني القرآف لؤلخك معاني القرآف لمفراء، ك عاني، مثؿ: مجاز القرآف ألبي عبيدة، كتب الم
 معاني القرآف لمزجاج.ك األكسط، 

غكم، كال تخمك مف ذكر حكم، كالبحث المٌ النٌ قكـ عمى البحث كمكضكعات ىذه الكتب ت
 .(3)زكؿ، كأقكاؿ المفسريف، كلكف اإلعراب ىك األكثرالنٌ أسباب 

 ب إعراب القرآن، وىي عمى قسمين:حوية التي اعتنت بتفسير القرآن، كتالنّ فات ومن المصنّ 

عراب ثبلثيف سكرة مف ك مثؿ: إعراب القرآف لمنحاس،  كتب مستقمة باسـ إعراب القرآف، :األّول ا 
 اب القرآف لمعكبرم، كغيرىا.ي إعر التبياف فك القرآف البف خالكيو، 

كتب تضمنت إعراب القرآف، كبعض كتب التفسير، ككتب االحتجاج بالقراءات، ككتب  اني:الثّ 
مف أمثمتيا: ك الكقؼ كاالبتداء. كمايعنينا ىنا ىك كتب التفسير التي تضمنت إعراب القرآف، 

 .(4)كغيرىالمزمخشرم، الكشاؼ ك ركح المعاني لآللكسي، ك بي حياف، البحر المحيط أل

                                                           

عبد الرحمف بف اليماـ الجبلؿ األسيكطي، الٌشافعي، مف خيرة العمماء المجتيديف، كالمصنفيف المكثريف،  (1)
لباب الٌنقكؿ في )، (اإلتقاف في عمـك القرآف)مياديف، مف مصنفاتو: بمغت كتبو نحك الٌثبلثمائة في مختمؼ ال

 (.1/335)ج  حسف الحاضرةالسيكطي، ق. ينظر: 911تكفي سنة  ،(األشباه كالٌنظائر)، (أسباب الٌنزكؿ
 .(4/213)ج اإلتقاف في عمـك القرآف السيكطي، ( 2)
 .(264ص) التفسير المغكمالطيار، ينظر:   (3)
 .(34ص) أنكاع التصنيؼ المتعمقة بتفسير القرآفيار، الطينظر:   (4)
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 الخالصة:

ر؛ لتدبر كتاب اهلل عز كجؿ، ذلؾ أف حك ىك مف العمكـ التي يحتاج إلييا المفسٌ النٌ عمـ 
ف يريد الخكض في كتاب المعنى يتغير كيختمؼ باختبلؼ العكامؿ اإلعرابية، لذلؾ يجب عمى م

ال فكيؼ يتسنٌ النٌ ، العمـ كاإللماـ باهلل مفسنرا حك كاإلعراب النٌ ىؿ بى لمجاحك كقكاعد اإلعراب؛ كا 
حك النٌ األمثمة عمى أىمية العمـ ب ف أدؿٌ كمً  القرآف، كيستنبط المعاني الصحيحة،أف يفٌسر 
، فإف في تقديـ المفعكؿ [28:فاطر][ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]، قكلو تعالى: كاإلعراب

يقكؿ  ر فييا،خٌ نى الذم تفيده اآلية لك أي في ىذه اآلية داللة عمى معنى يختمؼ عف المع
: : "(1)مخشرمالز  فإف قمت: ىؿ يختمؼ المعنى إذا قدـ المفعكؿ في ىذا الكبلـ أك أخر؟ قمتي

كاف المعنى: إف الذيف يخشكف اهلل مف  ،البد مف ذلؾ، فإنؾ إذا قدمت اسـ اهلل كأخرت العمماء
ذا عممت عمى العكس انقمب المعنى إلى أنيـ اليخ شكف إاٌل عباده ىـ العمماء دكف غيرىـ. كا 

 .(2)"كىما معنياف مختمفاف ،[39:األحزاب] [ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]قكلو تعالى: اهلل. ك

*** 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           

محمكد بف عمر بف محمد، أبك القاسـ، المعتزلي، كاف ممف ييضرب بو المثؿ في عمـ األدب كالٌنحك كالمغة،  (1)
إنباه القفطي، ق. ينظر: 538مف تصانيفو: )الكشاؼ في التفسير(، )المفصؿ في الٌنحك(، تكفي سنة 

 (.3/265)ج الركاة
 .(3/611الزمخشرم، الكشاؼ )ج  (2)
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 انيالثّ المبحث 
 رط وأركانياالشّ جممة 

 

 األّول المطمب
 واصطالًحا لغةً رط الشّ تعريف 

 

 :رط لغةً الشّ : تعريف أوًل 
مى  كما ،مىـ كعىبلمىةعمى عى  يدؿٌ  )شىرىط( أصؿه غة: م  رط في الالشّ  ، (1)ـقارب ذلؾ مف عى

 [مئ حئ جئ] كمنو قكلو تعالى: ،، كالجمع أشراطرىط(: بفتح الراء العبلمةالشٌ ك)
: أكائمو[18:محمد] اس: أشرافيـ أك أراذليـ، كىي مف النٌ . كقيؿ أشراط (2)، كقيؿى أشراط كؿ شيءو

 . (3)األضداد

ي ، كف، كالجمع شركط(4)يء كالتزامو في البيع كنحكهالشٌ ٍرط( بسككف الراء: إلزاـ الشٌ ك)
 .(5))ل يجوز شرطان في بيع(الحديث: 

 رط اصطالًحا:الشّ ثانًيا: تعريف 
يتكقؼ  ما رط في العرؼ العاـ:الشٌ ؿ عمـ، فرط باختبلؼ أىؿ كالشٌ تعٌددت تعريفات 

يء، الشٌ  في داخبلن كاليككف  ،يءالشٌ يء، كفي اصطبلح المتكمميف: مايتكقؼ عميو الشٌ عميو كجكد 

                                                           

 (.3/260)ج مغةينظر: ابف فارس، مقاييس ال  (1)
 (.2/185ينظر: أبك مكسى، المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث )ج  (2)
 (.3/1136، الصحاح تاج المغة )ججكىرمينظر: ال  (3)
 (.7/329)جب ينظر: ابػف مػنػظكر، لساف العر   (4)
، ذكر اإلخبار عف كيفية الكتابة لممكاتب -باب الكتابة /كتاب العتؽ ف، ح ابف حباصحي حباف: ]ابف (5)

عميقات الحساف عمى التاأللباني، ينظر:  (،األلباني: صحيح لغيره )حكـ .[4321: رقـ الحديث 10/161
 (.6/362)ج صحيح ابف حباف
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 يكجد أف يمـز كال عدمو، مع المشركط يكجد ال رط عند األصكلييف ىك: ماشٌ ال، ك (1)فيو اكال مؤثرن 
 .(2)كجكده عند

تعريؼو  حاة القدامى لـ ييتمكا بتقديـالنٌ ف: حكييفالنٌ رط عند الشٌ ييمنا ىك تعريؼ  كما
يء الشٌ ىك كقكع بقكلو: " (3)اىتمكا بدراسة أركانو كعمؿ أدكاتو، فعٌرفو المبرد كاؼو لمٌشرط، بقدر ما

كجد  األٌكؿرط تعميؽ شيء بشيء، بحيث إذا كجد الشٌ "عريفات: ، كفي التٌ (4)لكقكع غيره"
ة األدكات مف شىٍيء دخمو مىارط: "الشٌ ات ، كقاؿ صاحب الكميٌ (5)"انيالثٌ   عمى الَّةالدٌ  اٍلمىٍخصيكصى

 .(6)لمثَّاًني" األٌكؿ سىبىًبيَّة

رط، الشٌ بط، كعدـ بياف أركاف أداة الرٌ اني عدـ ذكر الثٌ ك  األٌكؿعريفيف كنمحظ عمى التٌ 
ف أركاف الجممة ببية، كلـ يبيٌ السٌ رط عمى الشٌ فقد قصر العبلقة بيف جممتي  الثٌالثعريؼ ا التٌ كأمٌ 

 رط.الشٌ التي دخمت عمييا أداة 

 رط، كقٌدمت لو تعريفات منيا:الشٌ غكية كفي العصر الحديث تناكلت المباحث المٌ 
ببية، بحيث يككف السٌ ط ى حدث، كبعبارة أخرل، ىك: ربط حدثيف برابرط ىك تعميؽ حدثو عمالشٌ "

رط الشٌ بقكلو: " ،كلو ميدم المخزكمي، كتنا(7)"األٌكؿعف  اني مسببناالثٌ ني، كيككف لمثا سببنا األٌكؿ
اني منزؿ منزلة الثٌ بب، ك السٌ منزؿ منزلة  األٌكؿحميؿ عمى جزأيف، أسمكب لغكم، ينبني بالتٌ 

اني معمؽ الثٌ كجكد  ، ألفٌ األٌكؿاني إذا انعدـ الثٌ ، كينعدـ األٌكؿاني إذا تحقؽ لثٌ االمسبب، يتحقؽ 
 .(8)"األٌكؿعمى كجكد 

 

 
                                                           

 (.1/279ينظر: التفتازاني، شرح التمكيح عمى التكضيح )ج  (1)
 (.1/179ر: المقدسي، ركضة الٌناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو )جينظ  (2)
أبك العباس، محمد بف يزيد بف عبد األكبر، الٌثمالي، شيخ أىؿ الٌنحك كالعربية، كلو مف التصانيؼ:   (3)

ىػ. ينظر: التنكخي، تاريخ العمماء الٌنحكييف 286، المقتضب، تكفي سنة (الكامؿ)، (معاني القرآف)
 (.59)ص

 .(2/46)ج المقتضبالمبرد،   (4)
 (.125)ص الجرجاني، التعريفات ( 5)
 (.531)ص ، الكمياتالكفكم ( 6)
 (.2/53األنطاكي، المحيط في أصكات العربية كنحكىا كصرفيا )ج ( 7)
 .(284ص)في الٌنحك العربي  المخزكمي، ( 8)
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 الخالصة:

رط أسمكب لغكم يتركب مف الشٌ نمحظ أف ىذه التعريفات تيجمع عمى فكرة كاحدة، ىي أف 
رط تعريفنا الشٌ  جزأيف مرتبطيف ال يستغنى أحدىما عف اآلخر، كيمكف مف خبلؿ ماسبؽ تعريؼ

أو جزاًء،  اني جواًباالثّ و  شرًطا األّوليقوم عمى جزأين، يسمى ىو أسموب لغوي، )، فأقكؿ: كافينا
، اني مسبًباالثّ و  سبًبا األّولصل، وفي األغمب يكون وىذان الجزءان يكونان متالزمين في األ

 .رط(الشّ يربط بينيما أداة من أدوات و 

 

*** 
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 انيلثّ االمطمب 
 رطالشّ ة مان جمكأر 

 

  رط من ثالثة أركان أساسية، وىي:الشّ تتكون جممة 

 رط.الشٌ عمى معنى  رط كالجزاء، لتدؿٌ الشٌ كىي التي تدخؿ عمى جممة رط: الشّ أداة  -1

، كعميو عمى المستقبؿ لفظنا أك معننى رط يدؿٌ الشٌ مف جممة  األٌكؿىك الجزء  رط:الشّ فعل  -2
 .(1)أف يككف جممة فعمية يتكقؼ الجزاء، كيجب

رط، كقد الشٌ رط، يتكٌقؼ عمى فعؿ الشٌ اني مف جممة الثٌ ىك الجزء رط )الجزاء(: الشّ جواب  -3
 .(2)يككف الجكاب جممة فعمٌية أك اسمٌية

  رط:الشّ العالقة بين جزأي جممة 

كابو ما يستحؽ جرط إنٌ الشٌ ، بمعنى أف األٌكؿاني عمى الثٌ رط كالجزاء أف يتكقؼ الشٌ أصؿ 
، (4)رط إذف "تتألؼ مف عبارتيف ال استقبلؿ ألحداىما عف األخرل"الشٌ ، فجممة (3)بكقكعو ىك نفسو

ببية السٌ ببية بيف الحدثيف، كتارة أخرل يقكـ عمى نفي السٌ رطي يقكـ تارةن عمى بياف الشٌ كالتركيب 
  .(5)ببيةالسٌ ة يقكـ عمى ربطيما بغير رابط الثٌ بينيما، كتارة ث

 الّشرط:فعل مة شروط جم 

"اعمـ أف جميع الٌشركط مختٌصة باألفعاؿ؛ ألٌنيا تتجٌدد كاألفعاؿ متجددة، فبل جـر ناسب 
فعمية، كالبد ليا مف  الشرط جممة جممة تككف أف ، لذلؾ كجب(6)معناىا الفعؿ فاختصت بو"

 شركط كاآلتي:

 .(7)ـ الجزاء عمى فعؿ الٌشرطالٌترتيب، فبل يتقٌدـ فعؿ الٌشرط عمى أداة الٌشرط، كال يجكز تقد -1
                                                           

 (2/354ركشي، البرىاف في عمـك القرآف )جينظر: الز   (1)
 (.3/121األبيارم، المكسكعة القرآنية )ج ينظر:  (2)
 .3/121ج، المرجع الٌسابؽينظر:   (3)
 (.284المخزكمي، في الٌنحك العربي، نقد كتكجيو )ص  (4)
 (.2/53ينظر: األنطاكي، المحيط في أصكات العربية )ج  (5)
 (.3/298العمكم، الطراز المتضمف ألسرار الببلغة )ج  (6)
 (.4/444الكافي )ج ، الٌنحكحسفينظر:   (7)
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 .(1)ال يككف الفعؿ ماضي المعنى حقيقة، كقكلؾ: إف ىطؿ المطر أمس يشرب الٌنبات -2

 .(2)ال يككف فعبلن جامدنا، كنعـ أك بئس -3

 .(3)ال يككف فعؿ الٌشرط طمبينا، فبل يصح: إف اصفىٍح عف المسيء يجتنب اإلساءة -4

، أك بشيءو لو الٌصدارة كأدكات االستفياـ أاٌل يقترف فعؿ الٌشرط بحرؼ است -5 ، أك بقسـو قباؿو
 .(4)ماعدا االستفياـ باليمزة فيجكز

 .(5)ال يككف مقركننا ب)قد(، أك)إٌنما(، أك)رٌبما(، فبل يقاؿ: إف قد قاـ زيد قمت -6

 .(6)أاٌل يقترف بحرؼ نفي سكل )لـ، ال(، فبل يقاؿ: إٍف ما قاـ زيد أقـ -7

ألحكاـ في فعؿ الٌشرط، ككانت األداة عاممة؛ كجب جزمو لفظنا إف كاف فإذا تكافرت ىذه ا
 مضارعنا، كمحبلن إف كاف ماضينا.

 والجواب الّشرطفعل  تيلت جممحا: 

جممة جكاب الشرط إٌما أف تككف جممة فعمية أك اسمية، فإذا كانت جممة اسمية كجب 
ذا كانت جممة ف(7)اقترانيا بالفاء أك إذا الفجائية عف  الجكابرط كفعؿ الشٌ عمية فبل يخرج فعؿ ، كا 

 :(8)أربعة حاالت

 [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ]أف يككف الفعبلف مضارعيف: نحك قكلو تعالى:  -1
 .[148:البقرة]

  [.8:اإلسراء] [پ پ پ]أف يككف الفعبلف ماضييف: نحك قكلو تعالى:  -2

                                                           

 (.2/190ينظر: ابف السراج، األصكؿ في الٌنحك )ج  (1)
 (.2/600ينظر: الجكجرم، شرح شذكر الذىب )ج  (2)
 .2/600ج، المرجع الٌسابؽينظر:   (3)
 (.4/75ينظر: ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج  (4)
 (.2/77ينظر: األنطاكي، المحيط في أصكات العربية )ج  (5)
 (.4/74ابف مالؾ، شرح التسييؿ )جينظر:   (6)
 (.133دعككر، القكاعد التطبيقية في المغة العربية )ص ينظر:  (7)
 (.4/33ينظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ )ج  (8)
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 ىئ ېئ ېئ ېئ]ى: ا: كمنو قكلو تعالا، كالجكاب ماضين أف يككف فعؿ الٌشرط مضارعن  -3

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]كقكلو تعالى: [، 15:القمـ] [ی ىئ ىئ

فيككف  ،معطكؼ عمى الجكاب فعؿ ماضو  :ت()فظمٌ  [،4:الٌشعراء] [ٹ ٹ ٹ
 .(1)اجكابن 

 ڳ ڳ ڳ گ]ا: نحك قكلو تعالى: ا، كالجكاب مضارعن أف يككف فعؿ الٌشرط ماضين  -4

 .[20:الٌشكرل] [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

*** 
 

  

                                                           

 (.2/276ينظر: الفراء، معاني القرآف )ج  (1)
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 الثّالثالمطمب 
  رط وأقسامياالشّ وات أد

 رطالشّ  أدوات: 

بيف أك الكممة التي تربط بيف جزئي الجممة، أك بينيما كبيف الفىٍضمة،  ييراد بيا: ،األداة 
 رط أك االستفياـ.الشٌ ، مثؿ أدكات جممة كجممة

فعؿو آخر، يراد بيا: الكممات التي تفيد تعميؽ حدكث فعؿو عمى حدكث  رط،الشّ وأدوات 
ـ رط منيا مايجز الشٌ كأدكات ، [2:الطبلؽ][ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] الكريمة: كما في اآلية

 .(1)فعميف مضارعيف كمنيا ماال يجـز

 رط إلى قسميف:الشٌ كتنقسـ أدكات  -

  :الجازمة رطالشّ  أدوات: األّول القسم
، ميما، ما، مىفٍ ، إفٍ ) :ىي األساسية رطالشٌ  أدكات أف حكيةالنٌ  المباحث أغمب في جاء

ا أيف، أٌياف، أمٌ   .(2)الجازمة رطيةالشٌ  األدكات اعميي كيطمؽ (،كأٌنى، حيثما، إٍذمى

رط الجازمة مف حيث نكع الكممة العربية، تنقسـ إلى قسميف: حركؼ، الشٌ كأدكات 
 .(3)كأسماء

 رط الجازمين:الشّ : حرفا أوًل 

 .(4)االتجاه المشيكر كىما )إٍف( ك)إٍذما(، األداة األكلى مف الحركؼ باتفاؽ الٌنحاة، كالثٌانية عمى

، نحك)إْن(:  -1 ، كىي مف أكثر أدكات الٌشرط استعماالن  ڍ ڇ ڇ ڇ]: حرؼ شرط جاـز

كذىب أىؿ المعاني، أٌنيا تستعمؿ مع  ،[284:البقرة] [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ُـّ أدكات كتسمٌ  ،(5)والمشككؾ في كقكع كغيرىا مف  ،أنيا حرؼه  :أحدىمارط لكجييف: الشٌ ى أ

                                                           

 (.47ينظر: عبادة، معجـ مصطمحات الٌنحك )ص  (1)
 (.85قطر الٌندل )صشرح (؛ كابف ىشاـ، 693ح ألفية مالؾ )صر: ابف الناظـ، شر ظين  (2)
 (.4/22ينظر: ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج  (3)
 .(381ص) الٌنحك المصفىعيد،  ينظر: ( 4)
 .(2/117)جاإليضاح في عمـك الببلغة ، قزكينيالينظر:   (5)
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 ،رطالشٌ يا تستعمؿ في جميع صكر أنٌ  اني:الثّ و ؿ في إفادة المعاني الحركؼ. كاألص ،أدكاتو اسـ
)مٍف( لمف يعقؿ، ك)ما( لما ال يعقؿ، ككذلؾ باقييا كؿ مثؿ: كغيرىا يخيصُّ بعض المكاضع، 

 .(1)منيا ينفرد بمعنى ك)إٍف( مفردة تصمح لمجميع

، كال تؤدم)إْذما(:  -2 لحقت بيا )ما(، ك)ما( تجعؿ أي رط إال إذا الشٌ معنى  حرؼ شرط جاـز
ة عمى االستقباؿ بعد أف كانت دالة عمى المضي، رط، دالٌ بعد أف تمحؽ بيا متمٌحضة لمشٌ  ()إذ

ف كاف بعضيـ عٌدىا ظرفية. كىي مثؿ رط الشٌ ة عمى حاة دالٌ النٌ كقد صنفيا معظـ  حرفية، كا 
ا)إٍف( مف حي يا تختمؼ ستقباؿ، غير أنٌ اللة عمى االالدٌ في  ث التصنيؼ )الحرفية( كمثميا أيضن

 .(2)تأتني آتؾما إذٍ  نحك:، دث الذم يككف احتماؿ كقكعو كبيرناعمى الح عنيا في ككنيا تدؿٌ 
 :الجازمة رطالشّ : أسماء ثانًيا

ة خبلؼ في اعتبار )كيفما( كىي )مف، ما، ميما، حيثما، أٌياف، أٌنى، أيف، متى، أم(، كثمٌ 
تناكؿ ىذه كسن ،(3)ذىب ككفي، ممنكع عند البصرييفرط، كالجـز بيا مالشٌ أداة مف أدكات 

 فصيؿ، كما يأتي:األسماء بشيء مف التٌ 

 ڦ]نحك: قكلو تعالى:  رط،الشٌ كىي في األصؿ لمف يعقؿ، ثـ تضمنت معنى : (َمنْ ) -1

 . (4)[123:ساءالنٌ ][ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ٻ] :تعالى لوقك  نحك، زمانية غير رطية نكعاف:الشٌ كناية عف غير العاقؿ، ك)ما( : (ما) -2

  .[106:البقرة] [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

أم:  ، [7:التكبة][ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]قكلو تعالى: زمانية، كىك ظاىر في 
 .(5)مدة استقامتيـ لكـ ،استقيمكا ليـ

                                                           

 (.2/50العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب )ج ينظر: ( 1)
 (.4/29ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )جظر: ين ( 2)
 (.57ينظر: قاسـ، حاشية اآلجركمية )ص  (3)
 .(3/1020)جمعجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ الشريؼ، ينظر:   (4)
 (.398ينظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص  (5)



31 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]ماف المستقبؿ، نحك: قكلو تعالى: عمى الزٌ  اسـ شرط يدؿٌ : (ميما) -3

 .[132:األعراؼ] [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

اللة )ما( كتضاؼ إلييا )ما( لمدٌ  حاة في تركيب )ميما( فمنيـ مف اعتبرىا مركبة مفالنٌ ؼ كاختم 
اللة عمى األمر نفسو، رط، كىناؾ مف اعتبرىا مركبة مف )مو( ألحقت بيا )ما( لمدٌ الشٌ عمى 

 .(1)كمنيـ مف اعتبرىا بسيطة غير مركبة

لحرفية، فصارتا كممة كاحدة، أداة شرط، مككنة مف )حيث( الظرفية، ك)ما( ا: (حيثما) -4
 ، [ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ]نحك: قكلو تعالى: عرفت بأنيا اسـ شرط جاـز

 .(2)[144:البقرة]
 اعر: الشٌ ٌزماف المستقبؿ، مثؿ قكؿ اسـ شرط يدؿ عمى ال: (أّيان) -5

ذا  ـ تدرٍؾ األمفى مٌنا لـ تزؿ حذرنال     أٌياف نؤمٍنؾ تأمىٍف غيرنا، كا 
(3). 

 .(4)أجمٍس رط، مثؿ: أٌنى تجمٍس الشٌ ضمف معنى كىي اسـ مكاف ت حقيا )ما(كال تم :(أّنى) -6

 ۈ]نحك: قكلو تعالى:  ،(5)رط، كيكثر اقترانو بػ)ما(الشٌ اسـ مكاف تضمف معنى  :(أين) -7

 . [78:ساءالنٌ ][ ۋ ۋ ٴۇ

نحك: متى تأتني  رط، تستعمؿ في الماضي كالمستقبؿ،الشٌ اسـ زماف يدؿ عمى  :(متى) -8
 .(6)أكرمؾ

مثؿ: ، ليو، فإف أضيؼ لعاقؿ فيي بمنزلة )مىٍف(اسـ شرط يأخذ معناه مما يضاؼ إ: (أيّ ) -9
ف  أمُّ مثؿ:  ( ك)ميما(،ماأضيفت لغير عاقؿ، كانت بمنزلة )أمُّ رجؿ يجتيد ينجح، كا 

 .(7)شيءو تزرع تحصد، كىكذا

                                                           

 (.4/68ابف مالؾ، شرح تسييؿ الفكائد )ج ينظر:  (1)
 (.3/630كؼ المعاني في القرآف الكريـ )جينظر: الشريؼ، معجـ حر   (2)
 (.2/54ينظر: العكبرم، المباب )ج  (3)
 (.2/68ينظر: األنطاكي، المحيط في أصكات العربية كنحكىا كصرفيا )ج  (4)
 (.2/546ينظر: السيكطي، ىمع اليكامع )ج  (5)
 .(216ص) المفصؿ في صنعة اإلعرابالزمخشرم، ينظر:   (6)
 .(2/68)ج المحيط في أصكات العربية األنطاكي،ينظر:   (7)
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 رط غير الجازمة:الشّ اني: أدوات الثّ القسم 
بالربط بيف شيئيف أحدىما يترتب عمى اآلخر، كتستدعي ىي تمؾ األدكات التي تقـك 

 .(1)رط كال في الجكابالشٌ جممة شرطية كاممة، لكف ىذه األدكات التجـز األفعاؿ ال في 
 رط غير الجازمة:الشّ حروف أوًل: 

رط، يدؿ عمى ذلؾ دخكؿ الفاء في جكابيا، كذلؾ الشٌ حرؼ تفصيؿ تضمف معنى )أّما(:  -1
 .(2)مؽه، معناه: ميما يكف مف شيء فزيده منطمؽه نحك:أما زيده فمنط

 ہ ہ]حرؼ شرط ألمر يقع بكقكع غيره، بمعنى حيف، كقكلو تعالى: )لّما(:  -2

 .(3)أم حيف آسفكنا ،[55:الزخرؼ][ ھ ھ

جكابيا ممتنع حدكثو المتناع حدكث  عمى امتناع المتناع، أم إفٌ  حرؼ شرط يدؿٌ )لو(:  -3
 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ]تعالى:  ، نحك: قكلو(4)رطالشٌ فعؿ ا

 .[23:األنفاؿ] [﮸

 رط،الشٌ رط لكجكد الشٌ تنع حدكث جكاب عمى امتناع لكجكد، أم يم حرؼ شرط يدؿٌ )لول(:  -4
امتنع ، [83:ساءالنٌ ][ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] قكلو تعالى: :نحك

 .(5)يطاف لكجكد فضؿ اهلل كرحمتو عميكـالشٌ اتباع 

د، يختص باألسماء، كيرتفع االسـ بعده باالبتداء. نحك: لكما زيد حرؼ امتناع لكجك )لوما(:  -5
 .(6)ألكرمتؾ

 

 

                                                           

 .(390ص) الٌنحك المصفىعيد ينظر:   (1)
 .(5/124ج) شرح المفصؿابف يعيش، ينظر:   (2)
 .(11ص) حركؼ المعاني كالصفاتالزجاجي، ينظر:   (3)
 .(216ص)ينظر: البياتي، أدكات اإلعراب   (4)
 .220ص، المرجع الٌسابؽينظر:   (5)
 .(609ص)الجنى الٌداني في الحركؼ كالمعاني  المرادم،ينظر:   (6)
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 رط غير الجازمة:الشّ أسماء  ثانًيا:

كممة مركبة مف)كؿ( ك)ما(، كتفيد التكرار كتقتضي الجكاب كىي منصكبة؛ ألنيا ما(: )كمّ  -1
 ڎ ڎ ڌ ڌ]ى: . نحك: قكلو تعال(1)رطالشٌ ظرؼ زماف، كاقتضاؤىا الجكاب يجعميا تفيد 

 أم أف المشي يتكرر بتكرار اإلضاءة. ، [20:البقرة][ ڈ

"ظرؼ لمزماف المستقبمي، كتأتي إذا الزمة اإلضافة إلى الجممة الفعمية بعدىا،  )إذا(: -2
. نحك: (2)رط"الشٌ كتشترط أف تككف الجممة بعدىا فعمية كتجرىا باإلضافة، كتتعمؽ إذا بجكاب 

 .[78:غافر] [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]قكلو تعالى: 

 تانظحمال: 

رط، بناءن عمى االعتبارات التي اعتمدكىا، كاإلسمية الشٌ حاة في تصنيؼ أدكات النٌ اختمؼ  -
 رط.الشٌ اللة عمى الدٌ حكم، ك النٌ كالحرفية، كالبساطة كالتركيب، كالعمؿ 

نى رط ذكرت في القرآف الكريـ، ماعدا: )إذما(، كبعضيا ذيكر بغير معالشٌ أغمب أدكات  -
 . (3)رط، مثؿ: )أٌياف(، ك)متى(، ك)أٌنى(، ك)لكما(الشٌ 

*** 
 

  

                                                           

 .(4/324)ج البرىافالزركشي، ينظر:   (1)
 .(18ص)البياتي، أدكات اإلعراب   (2)
 .(3/198)ج دراسات ألسمكب القرآف الكريـعضيمة، ينظر:   (3)
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 عباالمطمب الرّ 
 رطالشّ ة مأحكام جم

 

 رط ليا أحكاـ كثيرة البيد مف العمـ بيا، كمف أىـ ىذه األحكاـ مايأتي:الشٌ جممة 

 رط:الشّ : ربط الجواب باألّولالحكم 
االشٌ ركيب التٌ  ذا ال يصمح أف رط كالجزاء، لالشٌ بيف  رطي تركيب تبلزمي يحقؽ تعميقنا قائمن

اٌل خالشٌ دكف رابط يربطو ب يككف الجكاب كبلمنا مبتدءنا  رج عف الجزاء، كالجكاب يككف معمقنارط، كا 
مٌ -كىك األصؿ-ا بالفعؿ كحرؼ الجزاءرط إمٌ الشٌ ب ىك )الفاء(،  ا برابط ال يككف مبتدأ أبدنا، كا 

 .(1)ة(أك)إذا الفجائيٌ 
 :(2)رط بالفاءلشّ امواضع ربط جواب  -أ

[ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]قكلو تعالى:  :نحك ة،إذا كاف الجكاب جممة اسميٌ  -1

 .[17:األنعاـ]

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]قكلو تعالى:  :نحك ة،ة طمبيٌ إذا كاف الجكاب جممة فعميٌ  -2

 . [31:عمراف آؿ][ ڄ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ]...قكلو تعالى: )عسى( في نحك  ؼ،غير متصرٌ  إذا كاف فعبلن  -3

 .[40-39:الكيؼ]...[ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ *ڳ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]قكلو تعالى:  :نحك  مقركننا بحرؼ تنفيس،إذا كاف فعبلن  -4

 .[28:التكبة][ ڄ ڄ ڄ

[ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]نحكقكلو تعالى:  ،)قد(ػب إذا كاف فعبل مقركننا -5

 .[77:يكسؼ]

                                                           

 .(3/63)ج الكتابسيبكيو، ينظر:   (1)
 .  (93ص) شرح قطر الٌندل كبؿ الصدل ،(؛ كابف ىشاـ67ص) الجنى الٌدانيالمرادم، ينظر:   (2)
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[ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ]، نحك قكلو تعالى: إذا كاف فعبلن منفينا -6

 .[97:اإلسراء]

 أك نداءن، نحك: إف تكرمف فكاهلل ألكرمنؾ. إذا كاف قسمنا -7

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ]قكلو تعالى:  :ب)رٌبما(، أك)كأٌنما(، نحك إذا كاف مقركننا -8

 .[31:الحج] [ڀ

كىذه الفاء ال تفيد معنى إال عقد الصمة كمجرد الربط المعنكم بيف جممة الجكاب كجممة 
رط، أك فاء الربط؛ لربطيا الجكاب الشٌ ء الجكاب؛ لكقكعيا في جكاب ، فتسمى: "فا(1)رطالشٌ 
  .(2)رط"الشٌ ب

 رط بإذا الفجائية:الشّ ربط جواب  -ب

يا "أشبيت الفاء في في الربط ألسباب، منيا: أنٌ  (الفاء)الفجائية عف  (إذا)يجكز أف تغني 
نما جاز إلذا ىذه أف يجاب ، كيقكؿ ابف (4)المفاجأة تعقيب" "ألفٌ ، ك(3)ييبتدأ بيا" ككنيا ال جني: "كا 

اب، كذلؾ أف معناىا المفاجأة كالبد ىناؾ مف بيا الشرط لما فييا مف المعنى المطابؽ لمجك 
بد لمشرط كجكابو مف فعميف، حتى إذا صادفو ككافقو كانت المفاجأة مسببة بينيما، عمميف، كما ال
 .(5)حادثة عنيما"

ذا( مف أدكات الشٌ ة عمى جممة جكاب الفجائيٌ  (إذا)كتدؿ   :(6)رط، كليا شركطالشٌ رط )إف كا 

 ة.أف تككف الجممة اسميٌ  -1

 ة.أف تككف الجممة مثبتة غير منفيٌ  -2

 ة.ة غير طمبيٌ أف تككف الجممة خبريٌ  -3

 ة(.التككيديٌ  تككف غير مقركنة ب)إفٌ  -4

                                                           

 .(4/459، الٌنحك الكافي )جحسفينظر:   (1)
 .(2/191الغبلييني، جامع الٌدركس العربية )ج  (2)
 .(2/407)ج شرح التصريح عمى التكضيحالجرجاكم،   (3)
 .(2/59)ج المباب في عمؿ البناء كاإلعرابالعكبرم،   (4)
 (.1/265)جابف جني، سر صناعة اإلعراب   (5)
 (.3/153جينظر: السامرائي، معاني الٌنحك )  (6)
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 رط أو الجواب:الشّ اني: العطف عمى الثّ الحكم 
رط، فيجكز فيو حالتاف الشٌ أك الكاك بعد فعؿ  بالفاء مقترننا إذا جاء الفعؿ المضارع :أوًل 

 :(1)إعرابيتاف

ـ معطكؼ عمى فعؿ شرط ك المضارع بعدىما مجز  :اعتبار الفاء أك الكاك حرؼ عطؼ -1
 ڱ]مجزكـ أك في محؿ جـز إذا كاف فعؿ ماضو أك جممة اسمية. نحك قكلو تعالى: 

 .[90:يكسؼ] [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

رط منصكب ب)أف( الشٌ لفاء أك الكاك حرؼ نصب فرعي: المضارع بعد اعتبار ا -2
 ، كالجممة معطكفة عمى ماقبميا.االمضمرة كجكبن 

بالفاء أك الكاك بعد جممة الجكاب، فيجكز فييا ثبلث حاالت  إذا جاء الفعؿ المضارع مقترننا :اثانيً 
 :(2)ةإعرابيٌ 

 ى ى ې ې ې ې ۉ]تعالى: اعتبار الفاء أك الكاك حرؼ استئناؼ: نحك قكلو  -1

 جممة )يذرىـ( استئنافية. ،[186:األعراؼ] [ەئ ەئ ائ ائ

اعتبار الفاء أك الكاك حرؼ نصب فرعي: المضارع بعدىما منصكب ب)أف( مضمرة  -2
.اكجكبن   ، كالجممة معطكفة عمى جممة الجكاب في محؿ جـز

ى جكاب اعتبار الفاء أك الكاك حرؼ عطؼ: المضارع بعدىما مجزكـ معطكؼ عم -3

 ۈ ۆ ۆ ۇ]، نحك قكلو تعالى: أك محبلن  ارط المجزكـ لفظن الشٌ 

 .[37:محمد][ ٴۇ ۈ

 

 

 
                                                           

 .(466)ص شرح ألفية ابف مالؾالدحداح، ينظر:   (1)
 (.2/625ينظر: الجكجرم، شرح شذكر الذىب )ج  (2)
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 رط والقسم:الشّ : اجتماع الثّالثالحكم 
االشٌ حد مف كؿ كا رط كالقسـ اكتفى الشٌ بو، فإذا اجتمع  رط كالقسـ يستدعي جكابنا خاصن
 ، كىذا الجكاب يأخذ أحد األكضاع اآلتية: (1)بجكاب كاحد

 عميو بجكاب اآلخر. أف يحذؼ جكاب أحدىما مدلكالن  -1"

 لآلخر. أف يككف أحدىما مع جكابو جكابنا -2

 .(2)لآلخر" أف يككف أحدىما كحده جكابنا -3

رط مطمقنا، أك مف نصيب القسـ الشٌ بلـ قد يككف مف نصيب كىذا الجكاب المذككر في الك
 :(3)ابؽ منيما، كتفصيؿ ذلؾالسٌ ، أك مف نصيب مطمقنا

 سكاء تقدـ عمى القسـ، أـ تأخر عنو، كيككف ذلؾ في حالتيف:: الجواب لمشرط مطمًقا -1

، نحك:  لكال المطر كاهلل ليمؾ الزرع، كنحك: كاهلل لكال المطر امتناعينا رطالشٌ أف يككف  -أ
 ليمؾ الزرع.

 رط كالقسـ مبتدأ يحتاج إلى خبر، نحك: زيد إف جاء كاهلل فأنا أكرمو،الشٌ أف يسبؽ  -ب
 هلل إف جاء فأنا أكرمو.اكنحك: زيد ك 

رط غير االمتناعي كاقترف بالفاء، الشٌ كذلؾ إذا تأٌخر القسـ عمى : الجواب لمقسم مطمًقا -2
 نحك: إف جاء زيد فكاهلل ألكرمتو.

رط فأخذ الشٌ تقدـ فيو  ابقة، فمثاؿ ماالسٌ كذلؾ في غير الحاالت ابق منيما: الجواب لمسّ  -3
إف جاء  كاهللو القسـ فأخذ الجكاب: )تقدـ في ، كمثاؿ ما(كاهلل أكرمتؾإف جئتني )الجكاب: 
 .(وزيد ألكرمنٌ 

 

 
                                                           

 .(502)صشرح ابف الٌناظـ عمى ألفية ابف مالؾ ابف الناظـ، ينظر:   (1)
 (.2/87األنطاكي، المحيط في أصكات العربية )ج ( 2)
 ، شرح ألفية ابف مالؾ(؛ كالدحداح4/118جالسامرائي، معاني الٌنحك )؛ ك 2/87ج، المرجع السابؽينظر:  ( 3)

 .(468)ص
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 رط:الشّ الحكم الرابع: الحذف في جممة 
 رطية، كتفصيؿ ذلؾ فيما يأتي :الشٌ قد يقع الحذؼ في الجممة 

 رط:الشّ : حذف أداة أوًل 

ف غيرىا مف أدكات ( دك رط كحده، كجٌكز بعضيـ حذؼ )إفٍ الشٌ أجاز البعض حذؼ أداة 
رطية فيحذفيا مف المتف كيذكرىا الشٌ ، "كقد كقع لشيخ اإلسبلـ في شرح منيجو تقدير لك (1)رطالشٌ 
 .(3)رط )إف( أك غيرىاالشٌ ائع عند العمماء عدـ جكاز حذؼ أداة الشٌ ، كلكف (2)رح"الشٌ في 
 رط وحده:الشّ : حذف فعل اثانيً 

 :(4)ف، كلو حالتاعميو رط مع كجكد مايدؿٌ الشٌ قد يحذؼ فعؿ 

يفسره المرفكع المذككر،  : فيككف الفعؿ محذكفنا(5)حذؼ الفعؿ كحده مع بقاء فاعمو -1
ماء: فاعؿ مرفكع لفعؿ محذكؼ، السٌ ف، [1:االنفطار] [ٻ ٻ ٱ]نحك: 

 ماء انفطرت.السٌ كالتقدير: إذا انفطرت 

في  بي النٌ حك: قكؿ )ال(، نػرط بالشٌ : كذلؾ إذا اقترنت أداة حذؼ الفعؿ كفاعمو معنا -2
ل  ، وعّرفيا سنة،(7)، ووكاءىا(6)عفاصيا اعرف) :حديث المُّقىطىة فإن اعترفت وا 

ل فاخمطيا اىدالشٌ ك ، (8)فاخمطيا بمالك( ٍف لـ تعترؼ فاخمطيا)كالتقدير: ، ()وا   .(كا 

 

 

                                                           

 (.2/563ينظر: السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع )ج  (1)
 (.4/38األشمكني، حاشية الصباف )ج  (2)
 (.3/249)ج ينظر: السيكطي، األشباه كالٌنظائر في الٌنحك  (3)
 (.4/448، الٌنحك الكافي )جكحسف(؛ 467ينظر: الدحداح، شرح ألفية ابف مالؾ )ص  (4)
ا، فالمراد   (5) ٌنما يرفع اسمن ا مف الٌنكاسخ لـ يرفع فاعبلن كال نائبنا، كا  ا، فإف كاف ناقصن أك نائبو، إف كاف الفعؿ تامن

 (.4/446افي )ج، الٌنحك الك حسفمايرفعو الفعؿ مف فاعؿ أك غيره. ينظر: 
ذلؾ. ينظر: ابف األثير، النياية في غريب  غير أك ًخٍرقىة أك جمد مف الٌنفقة فيو تككف الذم الًكعاء: الًعفىاص (6)

 (.3/263الحديث كاألثر )ج
رَّة بو تشدٌ  الذم الخيط: الًككىاء (7)  .5/222، جينظر: المرجع السابؽ .كغيرىما كالكيس، الصُّ
 [.5292رقـ الحديث : 7/50، باب حكـ المفقكد في أىمو كمالو /ؽكتاب الطبل ،لبخارمصحيح ا]البخارم:  (8)
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 :رط وفعميا مًعاالشّ : حذف أداة ثالثًا
يي، أك النٌ لؤلمر، أك  كاف الفعؿ جكابناإذا  :األولىرط كاألداة في حالتيف: الشٌ يحذؼ 

 ڦ ڦ ڦ]، نحك: قكلو تعالى: (1)االستفياـ، أك التمني، أك العرض، كقصد معنى الجزاء

 قدير: إذارط مع األداة، كالتٌ الشٌ (، حذؼ فالجكاب: )فاتخذكه عدكنا، [6:فاطر] [ڄ ڄ ڄ
عرفتـ أنو عدك لكـ فاتخذكه عدكنا
االشٌ عمى كجكد قرينة تدؿ  انية:الثّ . (2) في  رط، كأاٌل يذكر صريحن

 ،[17:األنفاؿ] [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]، نحك: قكلو تعالى: (3)يفسرىا الكبلـ بعدىا ما
 .(4)بيا عمى المحذكؼ، كتقديره: إف افتخرتـ بقتميـ فمـ تقتمكىـ اهلل قتميـ(، يستدؿٌ  كالقرينة: )كلكفٌ 

 رط:الشّ : حذف جواب رابًعا

 ماف:رط، كفي ذلؾ حكالشٌ قد يحذؼ جكاب 

 رط:الشّ : وجوب حذف جواب األّولالحكم 
رط ماضينا لفظنا كمعنى، أك الشٌ أحدىما أف يككف فعؿ  رط بشرطيف،الشٌ يجب حذؼ جكاب 

. كىذا (5)عمى الجكاب لكبلـ دليبلن كالمضارع المنفي بمـ(، كاآلخر يككف في ا) معنى فقط ماضينا
 ليؿ لو ثبلث حاالت:الدٌ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]، نحك قكلو تعالى: (6)رط كفعمياالشٌ اة ليؿ أدالدٌ ا أف يتقدـ إمٌ  -1

اه قدير: إف كنتـ إيٌ رط، كالتٌ الشٌ ليؿ )اشكركا هلل( جممة الدٌ ـ فتقدٌ ، [172:البقرة][ ژ
 تعبدكف فاشكركا هلل.

مٌ  -2 ، نحك قكلو (7)ليؿالدٌ رط كاألداة بيف أجزاء الشٌ رط، فيتكسط الشٌ ليؿ جممة الدٌ ا أف يكتنؼ كا 
ليؿ كىما المبتدأ الدٌ رط الشٌ طت جممة ، فتكسٌ [70:البقرة][ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]تعالى: 

 لميتدكف. فإٌنا اهلل شاء إف: قديرلميتدكف(، كالتٌ  –كالخبر )إٌنا 
                                                           

 (.135ر: ابف جني، الممع في العربية )صينظ  (1)
 (.23/373)ج (  ينظر: اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف2)
 (.4/448، الٌنحك الكافي )جحسف(  ينظر: 3)
 (.3/53)ج رار التأكيؿ(  ينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأس4)
 (.4/54(  ينظر: النجار، ضياء الٌسالؾ إلى أكضح المسالؾ )ج5)
 .(2/195بلييني، جامع الٌدركس العربية )ج(  ينظر: الغ6)
 (.3/208(  ينظر: عضيمة، دراسات في أسمكب القرآف )ج7)
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مٌ  -3  رط الشٌ ، كيتأتى ذلؾ عند اجتماع (1)رط كيأتي بعدىاالشٌ ليؿي عف جممة الدٌ ا أف يتأخر كا 
 ارط ىك جكاب القسـ، كىك أيضن الشٌ ب بعد رط، فيككف الجكالمشٌ  كالقسـ كيككف القسـ سابقنا

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]رط المحذكؼ، نحك قكلو تعالى: الشٌ ليؿ المتأخر لجكاب الدٌ 

 ،[88:اإلسراء][ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
لئف )رط محذكؼ دٌؿ عميو جكاب القسـ، كتقديره: الشٌ فجممة )اليأتكف( جكاب القسـ، كجكاب 

 .(ف بمثموفبل يأتك  اجتمعت اإلنس كالجفٌ 
 اني: جواز حذف الجواب:الثّ الحكم 

رط الشٌ بأف يفيـ الجكاب مف  األولى:ف، رط، كلو في ذلؾ صكرتاالشٌ يجكز حذؼ جكاب 

 ى ى]نحك قكلو تعالى: ، (2)ابدكف كجكد دليؿ، كلـ يكف في الكبلـ مايصمح ألف يككف جكابن 

در إلى العمؿ فالجكاب محذكؼ، تقديره: فميبا، [5:العنكبكت] [ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .(3)الصالح

، نحك: )أترشد الغريب؟ فتجيب: إٍف (4)لسؤاؿ رط جكابناالشٌ أف تقع جممة  انية:الثّ ورة والصّ 
 قدير: إف رأيتو أرشده.رأيتو.(، كالتٌ 

 :(5)ارط والجواب معً الشّ : حذف اخامسً 

أك غيرىا  كتبقى األداة كحدىا إف دٌؿ عمييا دليؿ، في )إٍف( رط كالجكاب معناالشٌ قد يحذؼ 
 رط )إٍف(:الشٌ عر، مع أداة الشٌ ثر، مثالو في النٌ عر أك في الشٌ رط، كقد يقع ذلؾ في الشٌ مف أدكات 

ْن  " نْ  قـالـت: كــان فقيـرًا معدًما     قـالت بنات العـم ياسممى وا   .(6)"وا 

ا ف كاف فقيرنا معدمن  فقد رضيتو. أم: كا 

                                                           

 (.2/196بلييني، جامع الٌدركس العربية )ج(  ينظر: الغ1)
 .2/195جابؽ، المرجع السينظر: ( 2)
 (.2/722ينظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج (3)
 (.4/456، الٌنحك الكافي )جحسفينظر:  (4)
 (.467ينظر: الدحداح، شرح ألفية ابف مالؾ )ص (5)
  (.188ديكاف رؤبة بف العجاج )ص ابف العجاج،( 6)
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ٍف سٌمـ عميؾ فسٌمـ عميو، كمف ال فبل، تقديره: رط )مىٍف(: مى الشٌ ثر، مع أداة النٌ كمثالو في 
 كمف ال ييسٌمـ فبل تيسمـ. 

 حظتانمال: 

ا، أك ممتبسنا عميو الحذؼ بأنكاعو يجب أف يدؿٌ  -  .دليؿ؛ حتى ال يككف المعنى غامضن

فخيـ اللة عمى التٌ الدٌ ة عظيمة: كاإليجاز، ك ة ببلغيٌ رطية لو أىميٌ الشٌ الحذؼ في الجممة  -
 بلكةالطٌ  مف أكالن  عميو كاف ما يناسب ال غثٌ  شيء إلى الكبلـ صار أيظير ك"متىعظيـ، كالتٌ 

 .(1)كالحيسف"

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2/220( ابف األثير، المثؿ الٌسائر في أدب الكاتب كالٌشاعر )ج1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 :راسةالدّ الجانب التطبيقي من 
 
 :األّولالفصل 

رط من سورة )الجمعة إلى سورة الشّ تحميل جممة 
 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ حريم(، التّ 
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 األّول مبحثال
  والمنافقون( رط من سورة )الجمعةالشّ حميل جممة ت

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

 (الجمعة والمنافقون)عريف عام بسورتي ت
 بسورة الجمعة:عام : تعريف أوًل 
  ورة:السّ أسماء 

 ؼفسير )سكرة الجمعة(، كال ييعر نة، كالتٌ السٌ عند الصحابة، كفي كتب "كرة السٌ يت ىذه سمٌ 
، فأنزلت عميو سورة بي النّ عند  ا)كنا جموسً . فعف أبي ىريرة قاؿ: (1)"ليا اسـ غير ذلؾ

 .(2)الجمعة(

[ پ پ پ پ ٻ ٻ]كقكع لفظ الجمعة في قكلو تعالى:  :(3)سبب تسميتيا

 .[9:الجمعة]
 .(4)كليس فييا اختبلؼ ،عند الجميعة، آية ككفيٌ  ةإحدل عشر  عدد آياتيا:

  ورة:السّ زمان نزول 

عنو  كر، فإسبلمو رضي اهللة، يدٌؿ عمى ذلؾ، حديث أبي ىريرة آنؼ الذٌ سكرة الجمعة مدنيٌ 
لـ  نتو،كرة، ككذا أمر الييكد الذم تضمٌ السٌ ثت عنو كاف بعد اليجرة، كأمر االنفضاض الذم تحدٌ 

 .(5)يكف إاٌل في المدينة

 

 
                                                           

 (.4/323عاشكر، التحرير كالتنكير )ج ابف (1)
 : رقـ الحديث6/151، {كآخريف لما يمحقكا بيـ: }باب قكلو/ كتاب تفسير القرآف ،صحيح البخارم]البخارم:  (2)

4897]. 
 (.4/323ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (3)
 (.246ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص (4)
 (.14/287، ركح المعاني )جينظر: األلكسي (5)
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  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

  ورة:السّ محور  -

بككنو  ، كتشريؼ العرباء، محمد يسؿ كاألنبخاتـ الرٌ  ةبياف بعث حكؿرة ك السٌ محكر  دكري
 .(1)صفاتيـكبياف التحذير مف الييكد، منيـ، ك 

 ورة: السّ أىداف أىّم  -

  كتقديسو سبحانو كتعالى.تنزيو اهلل -1

 سالة إلييـ.تشريؼ العرب بانتقاؿ الرٌ  -2

 حذير مف عدـ العمؿ بالعمـ الذم نحممو.التٌ  -3

 يـ أكلياء اهلل.بياف كذب الييكد، كفساد زعميـ بأنٌ  -4

ليـ كما  الفكز مضمكفه  جاء، فبل يتكىمكف أفٌ شأف المؤمنيف أف يككنكا بيف الخكؼ كالرٌ  -5
 ـ الييكد.تكىٌ 

 ، لبلستماع إلى الخطبة كأداء فريضة الجمعة.النداء عي لمف سمعالسٌ كجكب  -6

 اني.الثٌ األذاف  ا شرع المؤذف فيكسائر العقكد إذراء، الشٌ حرمة البيع ك  -7

 .مى اإلنساف أف يأخذ بأسباب الكسبكع ،الرزؽ بيد اهلل -8

 .(2)نيا عف تجارة اآلخرةالدٌ نشغاؿ بتجارة عدـ اال -9

 

*** 
 

 

 

                                                           

 (.3/377(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج1)
(؛ كنخبة مف العمماء، التفسير المكضكعي لسكر القرآف 5/351ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج (2)

 (.8/153)ج
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 بسورة المنافقون: عام : تعريفثانًيا
  ورة:السّ أسماء 

 لحديثيا عف أحكاؿ ؛لؾكقيفي، كسيٌميت بذإاٌل اسـ كاحد كىك التٌ  (المنافقكف)ليس لسكرة 
 .(1)المنافقيف كصفاتيـ

 .(2)ليس فيو اختبلؼ ،عند الجميعإحدل عشرة آية  عدد آياتيا:
  ورة:السّ زمان نزول 

غزكة بني  يا نزلت فياجح أنٌ سكرة مدنية، نزلت في المدينة في قكؿ الجميع، كالرٌ 
 .(3)المصطمؽ

  ورة وأىم أىدافيا:السّ محور 
 ورة:السّ محور  -

 يـ ككذبيـ، كتحذير المؤمنيف مفؿ تقريع المنافقيف، كفضح مخازييـ، كبياف ذلٌ يدكر حك 
 .(4)ميمةخصاليـ الذٌ 

 ورة:السّ أىداف أىّم  -
 الكذب كالخديعة كالجبف مف صفات المنافقيف، كطباعيـ. -1
 ككجكب االحتراز منيـ. ،بياف خطر المنافقيف عمى المجتمعات -2
ساف، كحبلكة المنطؽ، مع ٌتسـى كثير مف المنافقيف بعذكبة المٌ عدـ االغترار بالمظاىر، فقد ا -3

 قبح نفكسيـ كقمكبيـ.
 فاؽ كالمنافقيف.النٌ مف  ،عصمة ككقاية يفالدٌ العمـ كالفقو في  -4
 نيا الزائمة.الدٌ التحذير مف االنصراؼ عف العمؿ الصالح بحطاـ  -5
 .(5)كاف كانتياء اآلجاؿالترغيب في اإلنفاؽ في جميع كجكه الخير، قبؿ فكات األ -6

                                                           

 (.28/231(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 (.247القرآف )ص(  ينظر: الداني، البياف في عد آم 2)
 (.8/127(  ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج3)
 (.1/465(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج4)
(؛ كنخبة مف العمماء، التفسير المكضكعي لسكر القرآف 28/219( ينظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج5)

 (.8/163)ج
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  األّولالمطمب 
 فسيري، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ (الجمعة)رط في سورة الشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ ة، كبيانيا عمى جمؿ شرطيٌ  نة ستمسائؿ، متضمٌ  أربعكرة السٌ ىذه  تضـٌ 

 :ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] المسألة األولى: قال تعالى 

 .[6:الجمعة][ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ تنتظـ في ىذه المسألة جممتاف شرطيتاف، كبيانيما عمى 

 .[ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]: الجممة األولى -

، مبني عمى  رط )إْن(:الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط جاـز

 :رط، كالتاءالشٌ ككف، في محؿ جـز فعؿ السٌ فعؿ ماضو مبني عمى رط )زعمتم(: الشّ فعل  -2
 .(1)المذكر لمجمع :ميـفي محؿ رفع فاعؿ، كال ،ضمير متصؿ مبني عمى الضـٌ 

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا الشٌ جكاب كاقعة في الفاء: رابطة  رط )فتمّنوا(:الشّ جواب  -3
ف األفعاؿ الخمسة، مضارعو م كف؛ ألفٌ النٌ مف اإلعراب، تمٌنكا: فعؿ أمر، مبني عمى حذؼ 

ككف في محؿ رفع فاعؿ، المكت: مفعكؿ بو السٌ كالكاك: ضمير متصؿ، مبني عمى 
 .(2)رطالشٌ كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )فتمنكا( في محؿ جـز جكاب  ،منصكب

 .[ٺ ٺ ٺ] انية:الثّ الجممة  -

، مبني عمى  رط )إْن(:الشّ أداة  -1  ب.ككف، المحؿ لو مف اإلعراالسٌ حرؼ شرط جاـز

رط، الشٌ ككف، في محؿ جـز فعؿ السٌ فعؿ ماضو ناسخ مبني عمى  رط )كنتم(:الشّ فعل  -2
، المذكر لمجمع :كالتاء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ رفع اسـ كاف، كالميـ

 .(3)ألنو جمع مذكر سالـ ؛كصادقيف: خبر كاف منصكب، كعبلمة نصبو الياء

                                                           

 (.28/247)ج(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب 1)
 (.3/342(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
 .3/342ج، المرجع السابؽ(  ينظر: 3)
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 .(1)(إف كنتـ صادقيف فتمٌنكا المكت)قٌدـ، تقديره: ت مقدر، دٌؿ عميو ما رط:الشّ جواب  -3

 رط:الشّ  فسيري لجممتي: األثر التّ ثانًيا

يـ أكلياء اهلل كأصحاب الحظكة عمى مزاعميـ، فقد زعمكا أنٌ  لمييكد كرده  في اآلية تحد  
لى لديو، فإذا كانكا صادقيف في زعميـ فميتمنٌ  في  عيـ الخالصالنٌ كا المكت، الذم يقربيـ إليو كا 

 .(2)ار اآلخرةالدٌ 

قد زعمكا أنيـ  يـرطية التي تستعمؿ مع المعاني المشككؾ فييا، مع أنٌ الشٌ  (إفٍ )كجيء ب
ف كانكا قد كرٌ  ،، لئلشعار بأف زعميـ ىذاأكلياء اهلل فعبلن  باىي بو، فيك غير طؽ كالتٌ النٌ ركا كا 

فترض يء الذم يي الشٌ  حة كالكاقع، كبكضكح ذلؾ "صار بمنزلةكليس لو أساس مف الصٌ  ،حقيقيٌ 
ا  . (3)كبيخ ليـ"عمى سبيؿ التٌ  كقكعو افتراضن

*** 
  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 .[8الجمعة:][ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(. رط: الشّ أداة  -1

إف فررتـ مف المكت فإنو )قٌدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: مرط: الشّ فعل  -2
 .(4)(مبلقيكـ

محؿ ليا مف  فصيحة مبنية عمى الفتح، الال :الفاءو مالقيكم(: رط )فإنّ الشّ جواب  -3
: اإلعراب، إٌنو: حرؼ تككيد كنصب مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب، كالياء

ي محؿ نصب اسـ إٌف، مبلقيكـ: مبلقي:خبر إف ف ،مبني عمى الضـٌ  ضمير متصؿ
ضمير متصؿ مبني  :، كالكاؼقؿالثٌ منع مف ظيكرىا  كعبلمة رفعو الضمة المقدرة ،مرفكع

                                                           

 (.9/4670ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج (1)
 (.7/332ينظر: دركزة، التفسير الحديث )ج (2)
 (.14/384الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج (3)
 (.5/269ينظر: الشككاني، فتح القدير )ج (4)
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كجممة )فإنو مبلقيكـ( في  ،المذكر : لمجمعفي محؿ جر مضاؼ إليو، كالميـ ،عمى الضـٌ 
 .(1)(بلقيكـإٍف فررتـ مف المكت فإنو م)محؿ جـز جكاب لشرط محذكؼ، تقديره: 

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

أف   اهلل نبيىو رى بعد ظيكر كذب الييكد، في زعميـ أنيـ أكلياء اهلل، كدحض دعكاىـ، أمى 
يقكؿ ليـ: إف المكت الذم تيربكف منو كتخافكنو، فإنو مبلقيكـ ال محالة، إذ كؿ شيء ىالؾ إال 

الذم اليخفى عميو منكـ خافية، فيخبركـ  ،يادةالشٌ الغيب ك  يا الييكد إلى عالـكجيو، ثـ تردكف أيٌ 
 . (2)كيجازيكـ عميو ،كضبلؿ بما كنتـ تعممكف مف مكرو 

لى عدـ كجكد شرط في ىذه اآلية، عمى (3)ذىب بعض العمماء إلى أف الفاء استئنافيةك  ، كا 
 في المكت.  أك لـ يفٌركا، فالفرار ليس سببنا اعتبار أف المكت مدركيـ سكاء فٌركا منو،

ىذا  الفاء أفصحت عف كجكد شرط في اآلية كفٌسركا ذلؾ بأفٌ  أفٌ  إلى كذىب آخركف
اللة الدٌ ، أك يككف مبالغةن في (4)كا أف الفرار ينجييـإذ ظنٌ  ،رط كالجزاء عمى جية الرٌد عمييـالشٌ 

عتبار رط باالشٌ ف االسـ معنى الفاء لتضمٌ " ، كقاؿ بعضيـ:(5)و ال ينفع الفرار منوعمى أنٌ 
 الفرار ، كمف أجمؿ ماكقفت عميو في بياف ذلؾ، "إف(6)الكصؼ، كأف فرارىـ يسرع لحكقو بيـ"

 كجية قدامكـ مف كيأتيكـ منو كفتفرٌ  الذم المكت أم المكت، مبلقاة في سبب المكت مف
 اليارب يدرؾ الذم ألف مدرككـ، وفإنٌ  يقؿ لـ وفإنٌ  كلذلؾ تفركف، فإليو منو فررتـ فإذا كجكىكـ،

، االن رط المقدرة في ىذه اآلية أضفت عمييا معافو زادتيا جمالشٌ . فجممة (7)خمفو" مف فيو يأتي
ٌمة.  كبرز إعجاز الكممة كاألسمكب في أبيى حي

*** 

                                                           

 (.6/150لفريد في إعراب القرآف المجيد )ج(  ينظر: المنتجب اليمذاني، ا1)
 (.3/674(  ينظر: الحجازم، التفسير الكاضح )ج2)
 (.19/78(؛ كالنعماني، المباب في عمـك الكتاب )ج4/531(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج3)
 (.30/540الرازم، مفاتيح الغيب )جفخر الديف (  ينظر: 4)
 (.18/96ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج(  5)
 (.5/212(  البيضاكم، أنكار التنزيؿ )ج6)
 (.4/229(  ابف عرفة، تفسير ابف عرفة )ج7)
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  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

 .[9الجمعة:] [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 ه المسألة جممتيف شرطيتيف، كبيانيما كاآلتي:ىذ تضـٌ 

 .[ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ]الجممة األولى:  -

ككف، السٌ رط، مبني عمى الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، رط )إذا(: الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو ،خافض لشرطو

 ،نائب فاعمو محذكؼك ى الفتح، مبني عم لـ يسـٌ فاعمو،فعؿ ماضو  رط )نودي(:الشّ فعل  -2
)المصمكف(، لمصبلة: جار كمجركر متعمؽ بنائب الفاعؿ المحذكؼ، كجممة )نكًدم(  :تقديره

 .(1)في محؿ جر بإضافة إذا إلييا
مبنية عمى الفتح، المحؿ ليا  ،رطالشٌ جكاب في  كاقعة رابطة :الفاء رط )فاسعوا(:الشّ جواب  -3

كف؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ النٌ ي عمى حذؼ حرؼ مف اإلعراب، اسعكا: فعؿ أمر مبن
ككف في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )فاسعكا( السٌ الخمسة، كالكاك ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(2)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،جكاب لشرط غير جاـز

 .[ٹ ٿ ٿ] انية:الثّ الجممة  -

، شرط حرؼ رط )إْن(:الشّ أداة  -1  .اإلعراب فم لو المحؿ ككف،السٌ  عمى مبني جاـز

 رط،الشٌ  فعؿ جـز محؿ في ككف،السٌ  عمى مبني ناسخ ماضو  فعؿ(: كنتم) رطالشّ  فعل -2
 ،المذكر لمجمع :كالميـ كاف، اسـ رفع محؿ في الضـ، عمى مبني متصؿ ضمير: كالتاء

كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: النٌ كتعممكف: فعؿ مضارع مرفكع كعبلمة رفعو ثبكت 
 .(3)بني في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )تعممكف( في محؿ نصب خبر كنتـضمير متصؿ م

                                                           

 (.10/93(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.9/4672(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.12/13تاب اهلل المرتؿ )ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ لك3)
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 .(1)(تعممكف فامتثمكا أمر اهلل كنتـ إف): تقديره تقٌدـ، ما عميو دؿٌ  مقدر، :رطالشّ  جواب -3

 رط:الشّ  فسيري لجممتي: األثر التّ ثانًيا
الفئة  مف الحديث عف الييكد الذيف بٌدلكا شرعو، ككذبكا رسكلو، إلى  ينتقؿ اهلل

أىؿ اإليماف، إذا نادل  ليـ يا االمؤمنة التي آمنت كصدقت برسكلو، كامتثمت لشرعو، مخاطبن 
المؤذف لمصبلة مف يكـ الجمعة، فاسعكا إلى المساجد لحضكر الخطبة كالصبلة، كاترككا البيع؛ 

معة، د األذاف لصبلة الجعي كترؾ البيع بعالسٌ لئبل يشغمكـ عف الطاعة، فذلؾ المأمكر بو مف 
 .(2)أمركـ اهلل بو فامتثمكا ما ،إف كنتـ تعممكف ذلؾف خيره لكـ،
رط كأداتيا )إذا( المستعممة في الشٌ بينتو جممة  ،ؽأمر متحقٌ  داء لصبلة الجمعةالنٌ ف

، الجمعة، استكجب تحقؽ جكابو جزمنا داء لصبلةالنٌ رط كىك الشٌ المعاني المتحققة، فإذا كقع فعؿ 
يمكف أف يشغؿ عنيا مف بيعو كنحكه، فناسب  د مع قطع كؿ ماغير تردٌ عي لمصبلة، مف السٌ كىك 

 .(3)يةالنٌ عي بالقمكب ك السٌ عي(؛ ألف السٌ ىذا الجـز كالتحقؽ التعبير عنو ب)
)إف( التي تستعمؿ في المعاني المشككؾ  انية مصٌدرة بأداة شرطياالثٌ كجاءت الجممة 

عي ألدائيا كترؾ االنشغاؿ السٌ   يكجب جزمنابفضؿ صبلة الجمعة، ال فييا؛ لبياف أف تحقؽ العمـ
، فترل البعض عٌز كجؿٌ  عنيا، فيناؾ مف يعمـ ذلؾ الفضؿ كالخير العظيـ كال يمتثؿ ألمر اهلل

، دراىـ معدكدة، أك دنيا فانية يعيش ضيعيا ألجؿ كسبو زىيديحكميا كخيرىا، لمع عممو 
 .ألجميا

*** 
 :ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]:قال تعالى المسألة الرابعة 

 .[10الجمعة:] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

الفاء: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  رط )فإذا(:الشّ أداة  -1
خافض لشرطو، ككف، السٌ رط، مبني عمى الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو
                                                           

 (.4/1320في مشكؿ إعراب القرآف )ج ى(  ينظر: الخراط، المجتب1)
 (.554(  ينظر: جماعة مف عمماء التفسير، المختصر في تفسير القرآف )ص2)
 (.20/65(  ينظر: البقاعي، نظـ الٌدرر )ج3)
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، كالتاء: تاء التأنيث عمى الفتح مبني لـ يسـٌ فاعمو،فعؿ ماضو ضيِت(: رط )قُ الشّ فعل  -2
كعبلمة رفعو الضمة. كجممة  ،اللتقاء ساكنيف، الصبلة: نائب فاعؿ مرفكع ؛اكنة كسرتالسٌ 

 .(1))قضيت الصبلة( في محؿ جر مضاؼ إليو

مى الفتح، ال محؿ رط، مبنية عالشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطةرط )فانتشروا(: الشّ جواب  -3
كف؛ ألف مضارعو مف النٌ ليا مف اإلعراب، انتشركا: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ 

ككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة السٌ األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى 
 .(2)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،)فانتشركا( جكاب لشرط غير جاـز

 ط:ر الشّ فسيري لجممة : األثر التّ نًياثا

داء، كأمرىـ باالجتماع ألداء النٌ صرؼ بعد التٌ البيع ك  عمييـسبحانو ا حجر اهلل لمٌ 
بطمب الرزؽ، كابتغاء الفضؿ مف اهلل بالتجارة  مف الصبلة الجمعة، أذف ليـ كشرع بعد الفراغ

ـ عف الذم ينفعك إذف نياالدٌ تشغمكـ  راء، كاألخذ كالعطاء، فبلالشٌ كغيرىا، كذكر اهلل حاؿ البيع ك 
 .(3)ار اآلخرةالدٌ في 

ا ترتب مٌ مرط كىك انقضاء الصبلة كالفراغ منيا، الشٌ ؽ فعؿ كتصدرت اآلية ب)إذا( لتحقٌ 
 بلة.أثناء الصٌ  كاإلذف بفعؿ ماكاف ممنكعنا ،األرض كىك االنتشار في ،ؽ كقكع الجكابتحقٌ  عميو

*** 
 :مالحظة  

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] :قال تعالى -

 [.11]الجمعة: [ک ڑ ڑ

، -فيما اطمعت عميو-ذىب مف تناكؿ إعراب ىذه اآلية مف أصحاب كتب إعراب القرآف 
أف )إذا( ىنا ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمف معنى الشرط، ك)رأكا( فعؿ الشرط، كجممة 

                                                           

 .(10/4673(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
عرابو كبيانو )ج(  ينظر: ال2)  (.9/705درة، تفسير القرآف كا 
 (.8/122(  ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج3)
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، فقد (2)، كلكف بالنظر في سبب نزكؿ اآلية، كبعد الرجكع إلى كتب التفسير(1))انفضكا( جكابو
 عنو، اهلل رضي عف جابرتبيف لي أف )إذا( ىنا ظرؼ لمزماف الماضي المجرد عف الشرط، ف

 حتى إلييا فالتفتوا طعاما، تحمل عير الّشأم من أقبمت إذ  الّنبي مع نصمي نحن )بينما: قاؿ
فيؤكد  ،(3)([ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]: فنزلت ،رجاًل  عشر اثنا إل  الّنبي مع بقي ما

، كأف يخطب كىك انفض مف عنو انفض أف بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسكؿ عمى نزلت اآلية ىذه أفٌ  الحديث
 الرؤية المقصكدة كاالنفضاض قد حدث كانقضى قبؿ نزكؿ اآلية.

*** 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ كالخراط، المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف 28/250صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف )ج ينظر:  (1)
صالح، ؛ ك (9/4674؛ كياقكت، إعراب القرآف )ج(3/343الدعاس، إعراب القرآف )ج(؛ ك 4/1321)ج

عرابو 10/94؛ كدركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج(12/15اإلعراب المفصؿ )ج (؛ كالدرة، تفسير القرآف كا 
(؛ كاليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف 554(؛ كاإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص9/708)ج
 (. 29/311)ج

 (.14/390التفسير الكسيط )ج(؛ كالطنطاكم، 28/211الزحيمي، التفسير المنير )ج ينظر:  (2)
ذا } قكلو: باب /كتاب البيكع، صحيح البخارم]البخارم:  (3) رقـ  :3/55 ،{رأكا تجارة أك ليكا انفضكا إليياكا 

 .[2085 الحديث
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  انيالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  وبيان أثرىا (،نرط في سورة )المنافقوالشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ جمؿ شرطية، كبيانيا عمى  تسع نتكرة ست مسائؿ، تضمٌ السٌ تضـٌ ىذه 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] :المسألة األولى: قال تعالى 

 .[1:المنافقكف] [ڻ ڻ ں ں ڱ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

ككف، السٌ رط، مبني عمى الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف،  (:إذارط )الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼابومنصكب بجك  ،خافض لشرطو

، كالكاؼ ضمير متصؿ مبني عمى عمى الفتح فعؿ ماضو مبنيرط )جاءك(: الشّ فعل  -2
فعو الكاك؛ ألنو جمع في محؿ نصب مفعكؿ بو، المنافقكف: فاعؿ مرفكع كعبلمة ر  ،الفتح

 .(1)( في محؿ جر مضاؼ إليورط )جاءؾالشٌ فعؿ مذكر سالـ، كجممة 
مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير  فعؿ ماضو  رط )قالوا(:الشّ جواب  -3

، ال ككف، في محؿ رفع فاعؿ،السٌ بني عمى متصؿ م  كجممة )قالكا( جكاب لشرط غير جاـز
 .(2)ليا مف اإلعراب محؿٌ 

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ًياثان

د إذا يا محمٌ  لو: كخبث نكاياىـ ، فقاؿ ،ا كذب المنافقيفمبينن  و نبيٌ  هلالج لجخاطب اهلل 
ؾ رسكؿ اهلل، فما قالكه صدؽ كرياءن أنٌ  نتيـ نفاقناالسٌ مجمسؾ، شيدكا ب أتاؾ المنافقكف، كحضركا

ليس في قمكبيـ، فيـ  نتيـ ماالسٌ فأنت رسكؿ اهلل، كلكف حاليـ مخالؼ لما شيدكا بو، يقكلكف ب
 . (3)كاذبكف مخادعكف

قة، لتقرير كاقع في المعاني المتحقٌ  رط كأداتو )إذا(، المستعممةالشٌ صدير بجممة كالتٌ 
رط بشيادتيـ المتكررة الشٌ ؽ جكاب رط، كتحقٌ الشٌ كىك فعؿ  بي النٌ مجيء ىؤالء المنافقيف إلى 

                                                           

 (.10/96(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.12/17(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج2)
 (.3/362التفاسير )ج (  ينظر: الصابكني، صفكة3)
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نما تخفيناقة المتكررة منييادة المتحقٌ الشٌ رسكؿ اهلل، كىذه  دنامحمٌ  أفٌ  بيا  ـ، ليست لصدؽ حاليـ، كا 
 كتييتؾ أستارىـ.  ، تيكشؼ أسرارىـلئبٌل 

*** 
  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 .[4:المنافقكف] [ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 :رطالشّ  جممة تحميل: أوًل 

 :حك اآلتيالنٌ ا عمى اشتممت ىذه المسألة عمى ثبلث جمؿ شرطية، كتفصيمي

 .[ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]الجممة األولى:  -

ذارط )الشّ أداة  -1 : حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، المحؿ لو مف اإلعراب، إذا: الكاك (:وا 
ككف، خافض لشرطو السٌ رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمف معنى 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو

، (أنت)تقديره:  ،فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتررط )رأيتيم(: الشّ فعل  -2
 . كجممةالمذكر لمجمع :في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ كالياء: ضمير متصؿ مبني

 .(1))رأيتيـ( في محؿ جر مضاؼ إليو
فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالكاؼ: ضمير متصؿ رط )تعجُبك(: الشّ جواب  -3

اعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، مبني عمى الفتح، في محؿ نصب مفعكؿ بو، أجساميـ: ف
 :في محؿ جر مضاؼ إليو، كالميـ عمى الضـٌ، ضمير متصؿ مبنيمضاؼ، كالياء:  كىك
، ال محؿ ليا مف . كجممة )تعجبؾ أجساميـ( المذكر جمعلم جكاب لشرط غير جاـز

 .(2)اإلعراب

 .[ې ې ې ې]انية: الثّ الجممة  -

نْ رط )الشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، المحؿ لو مف اإلعراب، إف:  (:وا 
،جا شرط حرؼ  .اإلعراب مف لو المحؿ ككف،السٌ  عمى مبني ـز

                                                           

 (.8/201(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف )ج1)
 (.554(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف االميسر )ص2)
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كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ رط، الشٌ كىك فعؿ  ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )يقولوا(:الشّ فعل  -2
ككف، في محؿ رفع السٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاكالنٌ 

 .(1)فاعؿ

ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ ب كىك جكا ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )تسمْع(:الشّ جواب  -3
بي النٌ )أنت( يعكد عمى  :تقديره ،ضمير مستتر كالفاعؿ

(2) . 

 .[ۈئ ۆئ ۆئ] :الثّالثةالجممة  -

 محذكفة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رط: الشّ أداة  -1

مف  محذكؼ، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كاف ذلؾ حاصبلن  رط:الشّ فعل  -2
 .(3)المنافقيف، فاحذرىـ(

اإلعراب،  مف ليا محؿ ال الفصيحة، مبنٌية عمى الفتح، :الفاء رط )فاحذرىم(:الشّ جواب  -3
ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )أنت( يعكد عمى السٌ احذرىـ: فعؿ أمر مبني عمى 

ـ: ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـٌ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميمحمد 
، ال محؿ ليا مف  لمجمع المذكر. كالجممة الفعمية )فاحذرىـ(، جكاب لشرط غير جاـز

 .(4)اإلعراب

 رط:الشّ  فسير لجمل: األثر التّ ثانًيا

مازاؿ سياؽ اآليات في كشؼ صفات المنافقيف، كفضح خباياىـ، فيصفيـ اهلل، بأف 
ذا سمعيـ  لببلغتيـ، كىـ مع ذلؾ  امع يصغي إلى قكليـالسٌ أشكاليـ حسنة، ذكم فصاحة، كا 

أشباح ببل أركاح؛ لخمك قمكبيـ مف اإليماف كالخير. فكمما كقع أمر اعتقدكا بسبب خكفيـ، 
 .(5)كيجب الحذر منيـ ،كجبنيـ، أنو نازؿ بيـ، فبل ينخدع بيـ مؤمف، فيؤالء أعداء اهلل

قة، تحقٌ رط، أف األكلى مصدرة ب)إذا( التي تستعمؿ في المعاني المالشٌ يتضح مف جممتي 
 يا.كمناظرىـ عند رؤيتيا؛ لحسنيا كضخامت ،ؽ اإلعجاب بييئاتيـلتحقٌ 

                                                           

 (.10/98(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
عرابو كبيانو )ج2)  (.9/719(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف الكريـ كا 
 .9/721ج، المرجع السابؽ(  ينظر: 3)
 (.3/345(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج4)
 (.10/5931(  ينظر: حكل، األساس في التفسير )ج5)
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ليس و رة ب)إف(، التي تستعمؿ مع المعاني المشككؾ فييا، لتظير أنٌ انية مصدٌ الثٌ كالجممة 
صغاء لككنيـ صكرنا، يكك كؿ ماينطؽ بو ىؤالء المنافقكف خالية مف العمـ  ف محط إعجابو كا 

 ظر.النٌ ك 

كانت العداكة عف أداة شرط كفعميا مقٌدريف، تقديرىما: إذا  الثٌالثةفي الجممة  كأفصحت الفاء
، كتصدرت الجممة المقدرة باألداة )إذا( لكجكب الحذر مف المنافقيف فاحذرىـ يامحمدحاصمة مف 

رط كىك ثبكت العداكة منيـ قد تحقؽ بإخبار اهلل عز كجؿ عنيـ الشٌ ىؤالء المنافقيف، كألف فعؿ 
 .نبيو ككصفيـ ل

*** 
  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

 .[5:المنافقكف] [ٺ ڀ ڀ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :حك اآلتيالنٌ ، كبيانيما عمى جممتيف شرطيتيف تضٌمنت ىذه المسألة

 .[ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]الجممة األولى:  -

ذارط )الشّ أداة  -1 محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  ي عمى الفتح، الالكاك: حرؼ عطؼ، مبن (:وا 
 ،خافض لشرطوككف، السٌ رط، مبني عمى الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو

مبني عمى الفتح، ليـ: جار كمجركر متعمؽ فعؿ ماضو لـ يسـٌ فاعمو،  رط )قيل(:الشّ فعل  -2
ضمير متصؿ في محؿ : كف، كالكاكالنٌ عمى حذؼ )قيؿ(، تعالكا: فعؿ أمر مبني الفعؿ ب

 .(1)رفع فاعؿ. كجممة )تعالكا( مقكؿ القكؿ في محؿ رفع نائب فاعؿ)قيؿ(
المقٌدر عمى األلؼ المحذكفة، كالكاك:  فعؿ ماضو مبني عمى الضـٌ  رط )لّووا(:الشّ جواب  -3

بو ، كعبلمة نصضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ، رءكسيـ: مفعكؿ بو منصكب
عمى الضـٌ، في محؿ جر مضاؼ إليو،  مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني الفتحة، كىك

                                                           

 (.12/21(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج1)
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محؿ ليا مف  ال ،كجممة )لككا رءكسيـ( جكاب لشرط غير جاـز كالميـ: لمجمع المذكر،
 .(1)اإلعراب

 .[پ پ پ ٻ ٻ]انية: الثّ الجممة  -

 .(إفٍ )، تقديرىا: فعؿ الطمب محذكفة، دٌؿ عمييا رط:الشّ أداة  -1

 .(2)(إٍف تقبمكا يستغفٍر )، تقديره: ياؽالسٌ عميو  محذكؼ، دؿٌ  رط:الشّ فعل  -2

ككف، السٌ كعبلمة جزمو  الطمب، ؛ ألنو جكابفعؿ مضارع مجزكـرط )يستغفْر(: الشّ جواب  -3
كعبلمة رفعو الضمة،  ،)يستغفر(، رسكؿ: فاعؿ مرفكعالفعؿ لكـ: جار كمجركر متعمؽ ب

. كعبلمة جره الكسرة -مع التعظيـ– لة مضاؼ إليو مجركراهلل: لفظ الجبل، مضاؼ كىك
 .(3)شرط مقدر غير مقترنة بالفاء، ال محؿ ليا مف اإلعرابلكالجممة الفعمية جكاب 

 رط:الشّ  فسيري لجممتيّ : األثر التّ ثانًيا

؛ ا يثبت كذبيـ كنفاقيـ مف األفعاؿ، أنيـ إذا طيمب منيـ أف يتقدمكا إلى رسكؿ اهلل كممٌ 
 فر ليـ عمى مافرط منيـ مف الذنكب، أمالكا رءكسيـ، كىزكىا استيزاءن بالرسكؿ ليستغ

 .(4)ا، كأنفة أف يفعمكاكباستغفاره، كأعرضكا استكبارن 

رط في اآلية الكاحدة، ففي الجممة األكلى الشٌ ة القرآف كببلغتو في اختيار أدكات كتظير دقٌ 
رط بدعكة المؤمنيف الشٌ قة، فقد تحقؽ حقٌ تعاني المرط باألداة )إذا(، التي تستعمؿ في المالشٌ ر تصدٌ 

 ؽ الجكاب بإعراض المنافقيف كرغبتيـ عنيا.؛ ليستغفر ليـ، كتحقٌ لممنافقيف أف يأتكا رسكؿ اهلل 

رت تقديرىا: )إف أقبمتـ يستغفٍر لكـ(، فتصدٌ  ،رط محذكفةالشٌ انية فجممة الثٌ بينما في الجممة 
ٍف حدثى كأقبمكا، الجممة بأداة )إف( التي تستعمؿ ف ي المشككؾ فيو، فإقباليـ أمره مشككؾه فيو، كا 

ده بعد ذلؾ، قكلو أكٌ  بقبكؿ ىذا االستغفار كجدكاه مف جية اهلل تعالى، كىذا ما ب مشككؾه فالجكا
 .[6المنافقكف:][ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]تعالى: 

*** 
                                                           

 (.4685(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
  (.28/255(  ينظر: صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف )ج2)
 .28/255ج، ابؽالسٌ  المرجعينظر: (  3)
 (.28/111(  ينظر: المراغي، تفسير المراغي )ج4)
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 :گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]المسألة الرابعة: قال تعالى 

 .[8:المنافقكف][ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 ،، مبنية عمى الفتحالبلـ: مكطئة لقسـ مقٌدر، تقديره: )كاهلل لئف...( (:لئنْ رط )الشّ أداة  -1
، مبني عمى  ال محؿ لو مف  ،ككفالسٌ المحؿ ليا مف اإلعراب، إٍف: حرؼ شرط جاـز

 اإلعراب.
عميف، في محؿ جـز ككف؛ التصالو بنا الفاالسٌ عمى  فعؿ ماضو مبني رط )رجعنا(:الشّ فعل  -2

 .(1)في محؿ رفع فاعؿ ككف،السٌ عمى  : ضمير متصؿ مبنيرط، كناالشٌ فعؿ 
ب القسـ جكا رط، فسدٌ الشٌ ؛ لسبؽ جممة القسـ عمى جممة ؼ كجكبنامحذك  رط:الشّ جواب  -3

  .(2)مسٌده، كىك: )ليخرجف األعز(
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

ديد لمفئة المؤمنة، فسبب الشٌ كىذا قكؿه آخر مف أقكاليـ القبيحة، التي تثبت نفاقيـ، كبغضيـ 
 من رجل (3)فكسع غزاة في كنا): قال ، اهلل عبد بف جابر نزكؿ ىذه اآلية، عف

 لممياجرين، يا: المياجري وقال لألنصار، يا: األنصاري فقال األنصار، من رجاًل  المياجرين
 األنصار، من رجاًل  المياجرين من رجل كسع فقالوا ىذا؟(، )ما: قال  رسولو هللا فسمعيا

 فإنيا )دعوىا:  بيالنّ  فقال لممياجرين، يا: المياجري وقال لألنصار، يا األنصاري: فقال
 عبد فقال بعد، المياجرون كثر ثم أكثر، بي النّ  قدم حين األنصار وكانت: جابر قال منتنة(،

 بن عمر فقال األذل، منيا األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن واهلل فعموا، قد أو :أبي بن اهلل
 يتحدث ل )دعو:  بيالنّ  قال المنافق، ىذا عنق أضرب اهلل رسول يا دعني:  الخطاب

نتيـ، بأف السٌ ، كقد رٌد اهلل عمى مقالتيـ الباطمة بما يخرس (4)(أصحابو( يقتل محمًدا أن اسالنّ 

                                                           

 (.10/102(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.4688(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.5/1632ضربو برجمو أك بيده عمى دبره. ينظر: اليركم، الغريبيف في القرآف كالحديث )ج(  3)
رقـ  : 6/154 ،{يقكلكف لئف رجعنا إلى المدينة}باب قكلو:  /كتاب تفسير القرآفم، صحيح البخار ]البخارم: ( 4)

 .[4907الحديث 



59 

كلمف أفاضيا عمييـ مف المؤمنيف الصادقيف، كلكف المنافقيف ال يعممكف   كلرسكلو ة هللالعزٌ 
 .(1)ذلؾ؛ الستيبلء الجيؿ كالغباء عمييـ

ؾ في الشٌ رط )إف(، التي تفيد الشٌ رة ببلـ القسـ، كحرؼ رط في ىذه اآلية المصدٌ الشٌ فجممة 
أقسـ عميو  بكقكع ما -ي سمكؿعبد اهلل بف أب-اعتقاد المتكمـ، تبيف عدـ جـز ذلؾ المنافؽ 

كاهلل معيـ يتمٌنعكف  ،ى لو ذلؾكالمؤمنيف مف المدينة، ككيؼ يتأتٌ  بي النٌ كاشترطو، كىك إخراج 
 بقكتو، كيستعٌزكف بعٌزتو.

*** 
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]:المسألة الخامسة: قال تعالى 

 .[9:المنافقكف] [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

ال محؿ ليا مف اإلعراب، مف: اسـ  ،، مبنية عمى الفتحالكاك: ابتدائية (:ومنْ رط )الشّ داة أ -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ. السٌ شرط جاـز

،  رط )يفعْل(:الشّ فعل  -2 ككف، السٌ كعبلمة جزمو رط، الشٌ كىك فعؿ فعؿ مضارع مجزـك
 .(2)(، تقديره: )ىك( يعكد عمى )مىفٍ كالفاعؿ: ضمير مستتر

رط، مبنية عمى الفتح ال الشٌ الفاء: رابطة لجكاب رط )فأولئك ىم الخاسرون(: الشّ جواب  -3
، محؿ ليا مف اإلعراب، أكلئؾ: اسـ اشارة مبني عمى الكسر في محؿ رفع مبتدأ أكؿ

، ىـ: ضمير منفصؿ كالكاؼ: حرؼ لمخطاب مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب
 ،مرفكعاني)ىـ( الثٌ خاسركف: خبر المبتدأ محؿ رفع مبتدأ ثاف، الفي  ،ككفالسٌ مبني عمى 

ر كعبلمة رفعو الكاك؛ ألنو جمع مذكر سالـ. كجممة )ىـ الخاسركف( في محؿ رفع خب
رط. كفعؿ الشٌ أكلئؾ ىـ الخاسركف( في محؿ جـز جكاب )أكلئؾ(. كجممة )األٌكؿالمبتدأ 

مىٍف(في محؿ رفع خبر المبتدأ ) ابجك جممة الرط ك الشٌ 
(3). 

 

                                                           

 (.14/410(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج1)
عرابو كبيانو )ج2)  (.9/703(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف الكريـ كا 
 (.12/27(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج3)
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

صدؽ نكاياىـ  لمنافقيف، بخطاب اإليماف مستثيرنار اهلل المؤمنيف عف التشبو بايحذٌ 
مقتضى اإليماف أف ال  نيا كمتاعيا، عف ذكر اهلل، فإفٌ الدٌ ب ة إيمانيـ، بأاٌل يشغميـ االرتباطكحقيق

نيا كحرماف الدٌ زة اهلل، كمف يفعؿ ذلؾ ىـ المغبكنكف بذىاب يبالي المؤمف بعزة الماؿ كالكلد، مع ع
 .(1)اآلخرة

رط المصدرة ب)مف( التي تستعمؿ لمف يعقؿ، تخاطب العقبلء الذيف يؤثركف الشٌ فجممة 
نيا الدٌ ف محبة ك الزائمة، بغمبة حب اهلل عمى محبة كؿ شيء، فبل تكعادة السٌ ائمة عمى الدٌ عادة السٌ 

 نيا كاآلخرة.الدٌ حتى ال يخسركا  مكاؿ غالبة في قمكبيـ؛مف أكالد كأبما فييا 

*** 
  [ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]قال تعالى: ادسة:السّ المسألة 

 .[11:المنافقكف]
 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 ككف،السٌ رط، مبني عمى الشٌ تضمف معنى  ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، (:إذارط )الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼجكابومنصكب ب ،خافض لشرطو

اعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، أجميا: فرط )جاء(: الشّ فعل  -2
)جاء أجميا(  في محؿ جر مضاؼ إليو. كجممة ،مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني كىك

 .(2)في محؿ جر بإضافة إذا إلييا
 .(3)(جاء أجميا فمف يؤخرىا اهللإذا )محذكؼ دٌؿ عميو ماقبمو، تقديره: رط: الشّ جواب  -3

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ اثانيً 

ا السبيؿ إليو، كأنو ىاجـه ال محالة، كأف اهلل تأخير المكت عف كقتو ممٌ  فإنكـ إذا عممتـ أفٌ 
 عميـه بأعمالكـ، فمجازيكـ بيا، المحسف بإحسانو، كالمسيء بإساءتو، فإذا عممتـ ذلؾ، لـ يبؽى إال 

 
                                                           

 (.9/240ينظر: القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج  (1)
 (.10/4691(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.12/30عراب المفصؿ )جاإل(  ينظر: صالح، 3)
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 .(1)كاالستعداد لمقاء اهلل ،اعاتعة لعمؿ الطٌ المسار 

قة، تؤكد أف مجيء األجؿ رة ب)إذا( التي تستعمؿ في المعاني المحقٌ رط المصدٌ الشٌ كجممة 
رط، كىك عدـ تأخير األجؿ إذا الشٌ يترتب عميو تحقيؽ جكاب ك رط، الشٌ قادـ ال محالة، كىك فعؿ 

 ة.حضر كانقضت المدٌ 

*** 
 

  

                                                           

 (.4/545(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
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 انيالثّ المبحث 
 حريم(، الق والتّ غابن والطّ )التّ  رط في سورالشّ ل جممة تحمي

 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ 
 

 (حريمالق والتّ غابن والطّ التّ )تعريف عام بسور 
 :غابنتّ بسورة العام : تعريف أوًل 
  ورة:السّ أسماء 

 لقكلو سـ؛بيذا اال كسٌميت، (1)غابف، كال تعرؼ بغير ىذا االسـسكرة التٌ كرة السٌ يت ىذه سمٌ 
  .(2)[9:التغابف] [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] :فييا تعالى

 .(3)ليس فييا اختبلؼ عند الجميعثماني عشرة آية،  عدد آياتيا:

  ورة:السّ زمان نزول 

ة، كذىب آخركف إلى كرة فذىب بعضيـ إلى أنيا مكيٌ السٌ اختمؼ العمماء في زماف نزكؿ 
كذىب األكثركف إلى أنيا مدنية نزلت  ة،أنيا مكية إال آخر ثبلث آيات منيا فيي مدنيٌ 

 األكلى الفقرات بأسمكب تأثرنا مكية اعتبارىا إلى أميؿ ككدت، كيقكؿ صاحب الظبلؿ: "(4)بالمدينة
 تككف أف يمنع ما ليس وألنٌ  -فييا الراجح الرأم مع -مدنية اعتبارىا أبقيت يكلكنٌ  ىا،كجكّْ  فييا

. المدينة مف القريبيف الكفار أـ مكة كفار كانكا سكاء يجرةال بعد لمكفار خطابنا فييا األكلى الفقرات
يضاح العقيدة، أسس جبلء األحياف بعض في المدني القرآف يستيدؼ أف يمنع ما ليس أنو كما  كا 

 .(5)المكي" القرآف أسمكب عمى الغالب األسمكب بيذا اإلسبلمي، التصكر
 

 

                                                           

 (.28/258(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 (.1/467التمييز )ج(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم 2)
 (.248(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص3)
 (.4/291(  ينظر: ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج4)
 (.6/3583)ج ، في ظبلؿ القرآف(  قطب5)
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  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

غابف كصكره، كسبؿ كرة حكؿ التغابف كالمغبكنيف، كأسباب التٌ السٌ ىذه حديث  ورة:السّ محور  -
 .(1)الكقاية منو

 ورة: السّ أىداف  أىمّ  -

تسبيح اهلل تعالى كتنزييو عف كؿ ماال يميؽ بذاتو، فيك تعالى المتفرد بالممؾ المستكجب  -1
 الحمد.

 ريؽ كمجازيو بعممو.اس في ىذه الحياة صنفاف: مؤمف ككافر كاهلل مطمع عمى كؿ فالنٌ  -2

 كالحياء تعالى اهلل بر عند نزكؿ المصيبة، كمراقبةكجكب اإليماف بالقضاء كالقدر، كالصٌ  -3
 .الصدكر بذات عميـ ألنو ؛منو

ىي اإلببلغ، أما اليداية فيي مف اهلل، يمٌف بيا عمى مف يشاء مف عباده،  ميمة الرسكؿ  -4
 في تحصيميا. دَّ ممف سمؾ طريقيا كجى 

 الماؿ كيحذر فتنة يحذر ذلؾ، أف المؤمف فعمى عدكه  كاألكالد الزكجات بعض أفٌ  افبي -5
 .كمالو بكلده المرء ييمؾ ال حتى ؛كالكلد

 .ظمـ أك أساء لمف ،كالمغفرة كالصفح العفك في رغيبالتٌ  -6

 .البشرية اقةالطٌ  حدكد في المنييات كترؾ ،الكاجبات بفعؿ ،اهلل تقكل كجكب -7

 .(2)خطير داء وفإنٌ  حالشٌ  مف حذيركالتٌ  تعالى، اهلل سبيؿ في اإلنفاؽ في رغيبالتٌ  -8

*** 
 بسورة الّطالق: عام ثانًيا: تعريف

  ورة:السّ أسماء 

كرة حكؿ أحكاـ السٌ كىذا ىك االسـ المشيكر لمسكرة؛ حيث دارت معظـ آيات سورة الّطالق:  -1
 .(3)الطبلؽ

                                                           

 (.9/189)ج سير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ(  ينظر: نخبة مف العمماء، التف1)
 (.371-5/361، أيسر التفاسير )ج(  ينظر: الجزائرم2)
 (.1/469(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج3)
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المتكفى عنيا عندما سيئؿ في  ، بف مسعكد سٌماىا بذلؾ عبد اهلل ساء القصرى:النّ سورة  -2
أتجعمون عمييا التغميظ، ول تجعمون ليا الرخصة، لنزلت ): زكجيا كىي حامؿ؟ فقاؿ 

ساء القصرل؛ الشتماليا عمى النٌ سكرة ، كسميت (1)(ساء القصرى بعد الطولىالنّ سورة 
نصافيا ليفالنٌ بعض أحكاـ   .(2)ساء، كا 

  :عدد آياتيا 

حدل مشقي،الدٌ ك  كالككفي الحجازم عند عشرة اثنتا  عند عشرة كثبلث البصرم، عند عشرة كا 
 .(3)الحمصي

  ورة:السّ زمان نزول 

 .(4)سكرة الطبلؽ مدنية باتفاؽ الجميع
  ورة وأىم أىدافيا:السّ محور 

 ،األحكاـ تقرير ىذه مع ،اعميي يترتب كما الطبلؽ أحكاـ كرة حكؿالسٌ تدكر ورة: السّ محور  -
 .(5)ليا كاالمتثاؿ ،لتقبميا فسنٌ ال كتييئة

 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 كآدابو. رعالشٌ  ضكابط فيو تمتـز أف عمى اإلسبلـ، في مشركع جائز الطبلؽ -1
نة في الطبلؽ أف يككف في طير لـ تمٌس فيو المرأة، كالطبلؽ في حاؿ الحيض كفي السٌ  -2

 الطير الذم كقع فيو جماع بدعة.

 دة، لما يترتب عمى انقضائيا مف أحكاـ.الحث عمى إحصاء الع -3

 إال الخركج ليا يجكز كال العدة، في دامت ما الزكاج مسكف مف المعتدة إخراج لمزكج ليس -4
 ظاىرة. لضركرة

                                                           

ا...قكلو: }باب  ف/كتاب تفسير القرآ، صحيح البخارم]البخارم: (  1)  ،{الذيف يتكفكف منكـ كيذركف أزكاجن
 .[4532 الحديث رقـ :6/30

 (.20/139(  ينظر: البقاعي، نظـ الٌدرر )ج2)
 (.182مكسى، مرشد الخبلف إلى معرفة عد آم القرآف )ص (  ينظر:3)
 (.18/147(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج4)
 (.8/213(  ينظر: نخبة مف العمماء، التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ )ج5)
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بياف عدة المرأة المطمقة اآليسة مف الحيض، كالتي لـ تحض كىي ثبلثة أشير، كانقضاء  -5
 بكضع الحمؿ.  عدة الحامؿ المطمقة أك المتكفى عنيا زكجيا

 اهلل يجعؿ كنحكىا، كاإلشياد كالعدة الطبلؽ في ريعةالشٌ  أحكاـ تطبيؽ في اهلل يتقي مف كؿ -6
 .آتاه فيما لو كيبارؾ الحسف كابالثٌ  كيرزقو كضيؽ، شدة كؿ مف امخرجن  لو

كنى، كاألجرة عمى السٌ فقة ك النٌ مراعاة اإلسبلـ لحقكؽ األميات كاألطفاؿ، كمف ذلؾ فرض  -7
 ضاع.الر 

التحذير مف عاقبة المعطميف لشرع اهلل تعالى، المتجاكزيف لحدكده، كمف تجاكزىا فقد ظمـ  -8
 .(1)نفسو، كأكردىا مكرد اليبلؾ

*** 
 بسورة الّتحريم: عام : تعريفثالثًا
  ورة:السّ أسماء 

 العتاب مع لو، اهلل أحؿ ، ما^ بيالنٌ  تحريـ فييا ذكر ألنو حريـ؛التٌ  سكرة يتكسمٌ الّتحريم:  -1
 .(2)عميو

 اهلل لو. ؛ ألنو حٌرـ عمى نفسو ما أحؿٌ ^بي النٌ نسبة إلى  :(3)المتحّرم -2

كرة بمفتتحيا؛ لقكلو تعالى: السٌ كالتسميتاف مف قبيؿ تسمية  لم تحّرم، وسورة )الّمم تحّرم(: -3
 ، كجٍعميا[ٻ ٻ] جممة: حكاية عمى : بتشديد البلـ،)الّمم تحّرم(كتسمية ، [ٻ ٻ]
دخاؿ االسـ، لةبمنز  دغاـ المفظ، ذلؾ عمى العيد تعريؼ الـ كا   .(4)البلميف كا 

 

                                                           

لسكر القرآف الكريـ نخبة مف العمماء، التفسير المكضكعي  ؛(28/272(  ينظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج1)
 (.8/226)ج

 (.29/453(  ينظر: اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف )ج2)
 (.1/476(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج3)
 (.343/ 28ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج؛ ك (1/195(  ينظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج4)
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كزكج،  ^بي النٌ كتعرضت إلى  ،[ٻ ٱ]كسميت بذلؾ؛ ألنيا ابتدأت بقكلو: بي: النّ  -4
لى بعض ماحدث مف زكجاتو  .(1)كا 

   :(2)اختبلؼ فييا ليس ،عند الجميع آية، عشرة اثنتاعدد آياتيا. 

  (3)ة التحريـ مدنية باتفاؽ الجميعسكر  ورة:السّ زمان نزول. 

  ورة: السّ سبب نزول 
 صدر نزكؿ سبب أف الركايات بعض ركرة، فتذكي السٌ اختمؼ العمماء في سبب نزكؿ 

 زينب، فعف عائشة رضي اهلل عنيا: عند نفسو عمى العسؿ، شرب ^ تحريمو التحريـ، ىك سكرة
وحفصة  أنا فتواصيت عساًل  اعندى ويشرب جحش، ابنة زينب عند يمكث كان ^ بيالنّ  )أن
فدخل. مغافير أكمت ،(4)مغافير ريح منكَ  ألجد إني: ، فمتقل^ بيالنّ  عمييا دخل أّيُتنا ، أن 

 ولن جحش ابنة زينب عند عساًل  شربت بأس )ل: ^فقال  ذلك(، لو فقالت إحداىما، عمى
 .(5)(الو، وقد حمفت، ل تخبري بذلك أحدً  أعود

القبطية،  مارية نفسو عمى ^ تحريمو حادثة زكؿ، ىكالنٌ  سبب أف تذكر ركايات كىناؾ
 حرميا حتى وحفصة عائشة بو تزل فمم يطؤىا أمة لو ، كانت^ بيالنّ )أن : فعف أنس 

ن ،اأحدً  تحدثي )ل :قال لحفصة ^بي النّ أن  ،كعف ابف عمر ، (6)نفسو( عمى  أم وا 
 حتى يقربيا فمم أقربيا، ل فواهلل: لقا لك؟ اهلل أحل ما أتحرم: فقالت حرام، عمي إبراىيم
 .(7)([...ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]:اهلل فأنزل عائشة، أخبرت

                                                           

 (.3/700حجازم، التفسير الكاضح  )ج(؛ ك 4/562(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
 (.250(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص2)
 (.3/99(  ينظر: البقاعي، مصاعد الٌنظر لئلشراؼ عمى مقاصد الٌسكر )ج3)
العرفط. ينظر: ابف األثير، (  )مغافير(: جمع مغفكر، كىك صمغ حمك لو رائحة كريية، ينضجو شجر يسمى 4)

 (.3/374)ج الٌنياية في غريب الحديث كاألثر
... يا} باب: /كتاب تفسير القرآف ،صحيح البخارم]البخارم: ( 5) رقـ الحديث  :156/ 6 ،{أييا الٌنبي لـ تحـر

4912]. 
. )حكـ [3959يث رقـ الحد :7/71 ،باب الغيرة /كتاب عشرة الٌنساء ،الٌسنف الصغرل لمنسائي]النسائي: ( 6)

 صحيح(.: األلباني
 ( ينظر: المقدسي، المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما7)

 )إسناده صحيح(.قاؿ محٌقؽ الكتاب: (. 1/300)ج
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 ، قد^ بيالنٌ  يككف أف حتمؿيمكف الجمع بينيما، بأنو يي عميو ، ك (1)ببيف صحيحالسٌ ككبل 
 العسؿ، ـفحرٌ  قالت، ما لو فقالت حفصة، إلى كجاء عادتو، ىك كما زينب عند عسبلن  شرب
قاؿ،  ما لحفصة كقاؿ مارية، ^ بعيده، فحـر أك ذلؾ قبيؿ جاريتو مارية،ماحدث مع  ككاف

 .(2)القصتيف بعد اآلية كنزلت كاف، ما منيا فكاف ذلؾ، كاستكتميا

  ورة وأىم أىدافيا:السّ محور 

ما أحؿ اهلل لو، بامتناعو عف ىذا الحبلؿ؛ مرضاةن  ^بي النٌ حادثة تحريـ  ورة:السّ محور  -
 .(3)ألزكاجو

 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 ، مصدر تشريع لؤلمة.^التأكيد عمى أف أقكاؿ كأفعاؿ الرسكؿ  -1

 .هلالج لج ، ككرامتو عند ربو^ بيالنٌ بياف عظيـ مكانة  -2

 .صديؽ أك زكجة مف ،إليو تركف مف إلى باألسرار اإلباحة مف مانع ال أنو -3

 يكتمو، كعدـ جكاز إفشاء األسرار. أف الحديث استكتـ مف عمى يجب -4

محافظة المؤمنيف عمى أسرىـ، كتربية أبنائيـ كبناتيـ، تربية صالحة؛ ألف األسرة ىي قكاـ  -5
 المجتمع. 

 صكح مف كؿ ذنب كمعصية.النٌ ضركرة اإلسراع إلى اهلل، بالتكبة  -6

 بالمساف. كالمنافقيف يؼ،السٌ ب جياد الكفار كجكب -7

القرابة  كانت بالكافر، حتى كلك يتضرر ال القيامة، كالمؤمف يكـ بالمؤمف ينتفع الكافر ال -8
 .(4) بينيـ قكية

                                                           

 (.218(  ينظر: الكادعي، الصحيح المسند مف أسباب الٌنزكؿ )ص1)
 ؛(14/346األلكسي، ركح المعاني )ج (؛8/657صحيح البخارم )ج ابف حجر، فتح البارم شرح (  ينظر:2)

 (.5/300الشككاني، فتح القدير )جك 
 (.1/471(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج3)
(؛ 3/452الباز، التفسير التربكم لمقرآف الكريـ )جك (؛ 28/158( ينظر: المراغي، تفسير المراغي )ج4)

 (.5/392ر )جكالجزائرم، أيسر التفاسي
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 األّولالمطمب 
 فسيريغابن، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ رط في سورة التّ الشّ تحميل جممة  

 

حك النٌ نت ثمانيى جمؿو شرطية، كبيانيا عمى مسائؿ، تضمٌ  عمى ست كرةالسٌ اشتممت ىذه    
 اآلتي:

 :ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] قال تعالى: المسألة األولى 

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 .  [9:التغابف][ خت

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، )مف(: اسـ الكاك ابتدائيةرط )ومْن(: الشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ شرط مبني عمى 

ككف، السٌ كعبلمة جزمو  رط،الشٌ كىك فعؿ  ،ضارع مجزكـفعؿ م رط )يؤمن(:الشّ فعل  -2
الفعؿ ، باهلل: جار كمجركر متعمؽ ب( يعكد عمى )مىٍف(ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

 .(1))يؤمف(
ككف، السٌ كعبلمة جزمو  رط،الشٌ  كىك جكاب ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )ُيكّفر(:الشّ جواب  -3

الفعؿ ، عنو: جار كمجركر متعمؽ ب(اهلل)كد عمى يع ، تقديره: )ىك(كالفاعؿ ضمير مستتر
مع بألؼ كتاء )ييكٌفر(، سيئاتو: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة  كىك:، نصبو الكسرة؛ ألنو جي

في محؿ جر مضاؼ إليو. كفعؿ  عمى الكسر، ضمير متصؿ مبني :كالياء ،مضاؼ
ٍف(الشٌ  رط كجكابو، في محؿ رفع خبر المبتدأ )مى

(2). 

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 يـك ىك اليكـ كذلؾ كالجزاء، لمحساب إليو كيحشركـ قبكركـ، مف اهلل يبعثكـ القيامة يكـ
 كصاركا صفقتيـ، فخسرت باآلخرة، نياالدٌ  الحياة اشتركا كافريف: فريقيف اسالنٌ  يككف إذ التغابف،

 نعيـ إلى كصاركا قتيـ،صف فربحت بالجنة، كأمكاليـ أنفسيـ باعكا كمؤمنيف ار،النٌ  عذاب إلى
                                                           

 (.28/270(  ينظر: صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ )ج1)
 (.10/111(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
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 عيـالنٌ  باعكا يـأنٌ  ركفالمقصٌ  الكافركف يجد حينما اليكـ، ذلؾ في الغبف مف أعظـ غبف فبل الجنة،
 لو كيغفر سيئاتو، عنو اهلل ريكفٌ  بطاعتو، كيعمؿ باهلل يؤمف كمف .زائمة قميمة ةبمذٌ  ائـ،الدٌ  الدالخ

الظفر  ىك كذلؾ ،أبدنا نعيميا في االدن خ يبقىك  جنباتيا، في األنيار تجرم اتجنٌ  كيدخمو ذنكبو،
 .(1)الذم اليساكيو ظفر

الذيف  العقبلء تخاطب يعقؿ، لمف تستعمؿ التي( مف)ب المصدرة رطالشٌ  فجممة
 جنات كيدخميـ ،ذنكبيـ اهلل عنيـ فيؤالء يمحي  نييو،ب كينتيكف ،بطاعتو كيعممكف ،باهلل يصدقكف
 ال الذم الفكز ىك كذلؾ منيا، يخرجكف كال يمكتكف ال أبدنا، فييا البثيف األنيار تحتيا مف تجرم
 المخاطر. كأجؿ ،الميالؾ أعظـ مف جاةالنٌ  عمى النطكائو بعده؛ فكز

*** 
  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة 

 .[11:التغابف] [ڦ ڦ ڤ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، )مف(: اسـ ك ابتدائيةالكا رط )ومْن(:الشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ شرط مبني عمى 

ككف، السٌ كعبلمة جزمو  رط،الشٌ ، كىك فعؿ فعؿ مضارع مجزكـ رط )يؤمْن(:الشّ فعل  -2
فعؿ ال، باهلل: جار كمجركر متعمؽ ب( يعكد عمى )مىٍف(ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

 .(2)ف()يؤم

كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ  رط،الشٌ ، كىك جكاب فعؿ مضارع مجزكـ رط )ييِد(:الشّ جواب  -3
، قمبو: مفعكؿ بو (اهلل)يعكد عمى  ، تقديره: )ىك(،، كالفاعؿ ضمير مستتر)الياء( العمة

 عمى الضـٌ، ضمير متصؿ مبني :مضاؼ، كالياء ، كىككعبلمة نصبو الفتحة ،منصكب
رط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ الشٌ ، كالجممة مف فعؿ اؼ إليوفي محؿ جر مض

)مىٍف(
(3). 

                                                           

 (.3/1401(  ينظر: حكمد، أيسر التفاسير )1)
 (.10/4702(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.557سر )ص(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الكريـ المي3)
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 تعالى، اهلل عمـ بذلؾ سبؽ قدك  كقدره، اهلل بقضاءإنما ىك ف العباد، يصيب ما جميع إفٌ 
 كسمـ بذلؾ، فرضي ،اهلل عند مف العبد أٌف ذلؾ آمف فإذا مشيئتو، بو كنفذت قممو، بو كجرل
 كركدىا، كالقياـ عند باتالثٌ  كرزقو المصائب، عند ينزعج كلـ فاطمأف قمبو، اهلل ىدل ألمره،
ثكاب، كاهلل  مف الجزاء يكـ لو اهلل يدخر ما مع عاجؿ، ثكاب بذلؾ لو فيحصؿ بر،الصٌ  بمكجب

 .(1)كاسع العمـ، التخفى عميو مف ذلؾ خافية

مف يتككؿ  ىك التي تستعمؿ لمف يعقؿ، تبيف أف العاقؿرط المصدرة ب)مف( الشٌ فجممة 
كيؤمف بو خالص اإليماف، فيذا الذم ييدم قمبو إلى الصبر الجميؿ كاالستسبلـ  ،عمى اهلل

 يكف لـ أخطأه كما ليخطئو، يكف لـ أصابو ما لقضائو؛ ألف إيمانو الصادؽ يجعمو يعتقد أف
 .(2)ليصيبو

*** 
  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] قال تعالى: :الثّالثةالمسألة 

 .[12:التغابف][  چ چ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

لو مف اإلعراب، إف:  حرؼ استئناؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ :الفاء رط )فإن(:الشّ أداة  -1
،  ككف، المحؿ لو مف اإلعراب.السٌ مبني عمى  حرؼ شرط جاـز

تصالو بتاء المخاطب، في محؿ ككف؛ الالسٌ فعؿ ماضو مبني عمى  رط )توليتم(:الشّ فعل  -2
عؿ، كالميـ: رط، كالتاء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاالشٌ جـز فعؿ 

 .(3)لمجمع المذكر
فبل بأس عمى رسكلنا في تكليكـ عف )تقديره:  دٌؿ عميو ما بعده، محذكؼ،رط: الشّ جواب  -3

 .(4)طاعتنا كطاعتو

                                                           

 (.867(  ينظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص1)
 (.14/430(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
 (.8/225)جينظر: الكرباسي، إعراب القرآف   (3)
عرابو كبيانو )ج4)  (.9/749(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف الكريـ كا 
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 نيى عنو ما كاترككا أمر، بو ما كافعمكا بٌمغ، فيما رسكلو كأطيعكا شرع، فيما اهلل طيعكاأ
 مف حممتـ ما كعميكـ الرسالة، مف حمؿ ما أداء عمى رسكلنا فإنما ذلؾ عف أعرضتـ فإف كزجر،
 .(1)ذلؾ بعد اشيئن  ؼيكمٌ  كال عميو، ما أدل قد كىك كالطاعة، معالسٌ 

قمبو(؛  ييد باهلل يؤمف )كمف جممة عمى عكا الرسكؿ(، عطؼكجممة )كأطيعكا اهلل كأطي
 عف تحقؽ فرع الطاعة طمب ، كألف كرسكلو اهلل لطاعة متييئكف المؤمنيف أف ألنيا تضمنت

 فييا، المشككؾ في المعاني تستعمؿ التي( إف) بأداة رط متصدرةالشٌ جممة  جاءتكقد اإليماف؛ 
فيو بعد تحقؽ اإليماف، كجاءت جممة  مشككؾه  ره أم كتكلييـ عف الطاعة ،فإعراض المؤمنيف

و ألنٌ  ؛بعد ذلؾ ، فبل بأس كال ضرر عمى الرسكؿ حذير مف عصياف اهلل كرسكلو رط لمتٌ الشٌ 
نما كتب عميو أف يبمغ فحسب، كقد بمغ ما  أمر بو عمى الكجو األكمؿ.  لـ يكتب عميو طاعتكـ كا 

  :لطيفة 

 عف االنصراؼ كليالتٌ  ، كحقيقةالرسكؿ كةدع قبكؿ كعدـ لمعصياف مستعار كليالتٌ 
 .(2)منو حذيرالتٌ  في مبالغةن ك  لو، اتشنيعن  لمعصياف التكلي كاستعير ،فيو المستقر المكاف

*** 
  :ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]قال تعالى: المسألة الرابعة

 .[14:التغابف] [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :حك اآلتيالنٌ ا عمى م، كبيانيممتيف شرطيتيفج نت ىذه المسألةتضمٌ 

 .[گ ک ک ک ک ڑ ڑ] الجممة األولى: -

 .(إذا)، تقديرىا: محذكفة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحةرط: الشّ أداة  -1

 .(3)(إذا كانكا كذلؾ فاحذركىـ)تقديره: ، محذكؼ، دٌلت عميو الفاء الفصيحة رط:الشّ فعل  -2

                                                           

 (.28/127ير المراغي )ج(  ينظر: المراغي، تفس1)
 (.28/281(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2)
 (.9/751(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف الكريـ إعرابو كبيانو )ج3)
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اإلعراب،  مف ليا محؿ ال ة عمى الفتح،، مبنيٌ الفصيحة :فاءال رط )فاحذروىم(:الشّ جواب  -3
 مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، كف؛ ألفٌ النٌ احذركىـ: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ 

في محؿ رفع فاعؿ، كالياء: ضمير متصؿ  ،ككفالسٌ كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى 
. كالجممة الفعمية المذكر لمجمع :في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ ،عمى الضـٌ  مبني

 .(1)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،)فاحذركىـ(، جكاب لشرط غير جاـز

 .[ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] انية:الثّ الجممة  -

ْن(:الشّ أداة  -1 لو مف اإلعراب، إف:  الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، المحؿ رط )وا 
 ككف المحؿ لو مف اإلعراب. السٌ ، مبني عمى حرؼ شرط جاـز

كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ  رط،الشٌ كىك فعؿ  ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )تعفوا(:الشّ فعل  -2
ككف في محؿ رفع السٌ كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك ضمير متصؿ مبني عمى النٌ 

 .(2)فاعؿ
ال محؿ  ، مبنية عمى الفتح،رطالشٌ جكاب كاقعة في الفاء: رابطة رط )فإن اهلل(: الشّ جواب  -3

مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  ،: حرؼ تككيد كنصبليا مف اإلعراب، إفٌ 
 ،مرفكع كعبلمة نصبو الفتحة، غفكر: خبر إفٌ  ،-مع التعظيـ– منصكب اهلل: اسـ إفٌ 

اهلل غفكر  إفٌ كعبلمة رفعو الضمة. كجممة ) ،كعبلمة رفعو الضمة، رحيـ: خبر ثاف مرفكع
 .(3)رطالشٌ رحيـ( في محؿ جـز جكاب 

 رط: الشّ فسيري لجممتي ثر التّ : األ ثانًيا

 اهلل، سبيؿ عف يصدكنكـ لكـ، أعداء كاألكالد الزكجات بعض ًإفٌ  المؤمنيف معشر يا
ف ،كتطيعكىـ ليـ تستجيبكا أف فاحذركا اهلل، طاعة عف كيثبطكنكـ  عف تثبيطكـ في عنيـ عفكتـ كاً 
 الرحمة، عظيـ لمغفرةا كاسع اهلل فإف زالتيـ، ليـ كغفرتـ منيـ، صدر اعمٌ  كصفحتـ الخير،
ا بالرحمة؛ ثؿ ماعاممتـ، كيتفضؿ عميكـبم يعاممكـ  .(4)منو تكرمن

                                                           

 (.3/351(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 (.4/294(  ينظر: النحاس، إعراب القرآف )ج2)
 (.10/4704)ج(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ 3)
 (.3/371(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج4)



73 

 ا: )إذا كاف أزكاجكـ كأكالدكـمتقديرى ،رط كفعمو محذكفافالشٌ األكلى، أداة  في الجممة
فمف  قة،المتحقٌ  المعاني في تستعمؿ التي ،(إذا) باألداة رطالشٌ  رت جممةفاحذركىـ(، فتصدٌ  عدكنا
كعدـ  ،بأخذ الحذر منيـ الجكاب كجب تحقؽ رط،الشٌ  فعؿ في أزكاجو كأكالده العداكة كىكثبتت 

 .أمف غكائميـ كشرىـ 

 في المعاني تستعمؿ التي( إف) باألداة رطالشٌ رت جممة تصدٌ  انية،الثٌ  الجممة كفي
نماألنو ليس كؿ مايصدر عنيـ مف إساءة يستكجب العفك كالصٌ  فييا؛ المشككؾ  المرء يعفك فح، كا 
اه فتنطبؽ عميو تعدٌ كلكف إٍف  المرء، ذلؾ بحؽٌ  متعمقنا ذنبو كاف إذا ،المذنب عف كيغفر كيصفح
 .ريعة اإلسبلميةالشٌ حددتيا  ،أخرل أحكاـه 

*** 
 :ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] قال تعالى: المسألة الخامسة 

 .[16:التغابف] [ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 تفصيميما كما يأتي:ك جممتيف شرطيتيف، لمسألة ت ىذه انتضمٌ ت

 .[ھ ہ ہ ہ]الجممة األولى:  -

 (.تقديرىا: )إفٍ  ت عمييا الفاء الفصيحة،دلٌ  ،مقدرةرط: الشّ أداة  -1

كانت األمكاؿ كاألكالد فتنة فاتقكا  إفٍ )، تقديره: ت عميو الفاء الفصيحةدلٌ  مقدر رط:الشّ فعل  -2
 .(1)(اهلل

مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، اتقكا: فاء: الفصيحة، ال تقوا(:رط )فاالشّ جواب  -3
مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير  كف؛ ألفٌ النٌ فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ 

 -مع التعظيـ– متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ، اهلل: لفظ الجبللة مفعكؿ بو منصكب
 .(2)رط المقٌدرالشٌ في محؿ جـز جكاب ( كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )فاتقكا اهلل

 

                                                           

عرابو كبيانو )ج(  ينظر: الدرة، تفسير 1)  (.9/753القرآف الكريـ كا 
 (.3/351(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
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 .[ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ] انية:الثّ الجممة  -

الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مٍف: رط )ومْن(: الشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط مبني عمى 

كعبلمة جزمو رط، الشٌ كىك فعؿ  ،مجزكـفعؿ مضارع لـ ييسـٌ فاعمو رط )يوَق(: الشّ فعل  -2
: مفعكؿ بو ثافو (ىك) :حذؼ حرؼ العمة، كنائب الفاعؿ ضمير مستتر، تقديره ، شحَّ

كعبلمة جره  ،منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، نفًسو: مضاؼ إليو مجركر
الكسرة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الكسر، في محؿ جر مضاؼ 

 . (1)إليو

رط المحؿ ليا مف اإلعراب، أكلئؾ: اسـ الشٌ الفاء: رابطة لجكاب رط )فأولئك(: الشّ اب جو  -3
إشارة مبني عمى الكسر، في محؿ رفع مبتدأ، كالكاؼ لمبعيد، ىـ: ضمير منفصؿ مبني 

في محؿ رفع مبتدأ ثاف، المفمحكف: خبر  اكنيف،السٌ ، كحٌرؾ بالضـٌ؛ اللتقاء ككفالسٌ عمى 
و جمع مذكر سالـ، كجممة )ىـ المفمحكف( مرفكع كعبلمة رفعو الكاك؛ ألنٌ  اني)ىـ(،الثٌ المبتدأ 

)أكلئؾ(. كجممة )أكلئؾ ىـ المفمحكف( في محؿ جـز جكاب  األٌكؿفي محؿ رفع خبر المبتدأ 
 .(2)رط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ رط. كفعؿ الشٌ 

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

 فتنتيـ تغمبكـ أف كأكالدكـ، أمكالكـ مف لكـ فتنة جعمو فيما كراقبكه اس،النٌ  أييا اهلل فاتقكا
 كنييو، أمره كأطيعكا ،كالقبكؿ الرضا بسمع اهلل قكؿ عميكـ، كاسمعكا هلل الكاجب عف كتصدكـ
 ،أخراكـ في لكـ كذخره  ،أكالكـ في ألنفسكـ خيره  فإنفاقكـ عميو، كاستخمفكـ اهلل رزقكـ مما كأنفقكا
 -الماؿ حب ىك الذم- مقتضاىا عف يمنعيا حتى كخالفيا ح،الشٌ جاد بمالو ككقى نفسو  كمىفٍ 
 ،العظمى الفائزكف بالمثكبة عداءالسٌ  فأكلئؾ  اهلل، لمرضاة طمبنا ؛اهلل سبيؿ في الماؿ فأنفؽ

 .(3)العميا رجةالدٌ ك 

                                                           

 (.10/116(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.10/4706(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.2/421اتح اإلليية كالمفاتح الغيبية )ج(  ينظر: النخجكاني، الفك 3)
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ألمكاؿ كاألكالد فتنة كانت ا إفٍ : )امتقديرى ،رط كفعمو محذكفافالشٌ أداة  األكلى، الجممةف
ليس  تفيد الظف كعدـ الجـز كاليقيف؛ ألفٌ  التي ،(إفٍ ) باألداة رطالشٌ  جممة فتصدرت ،(فاتقكا اهلل

 .اس يقع في ىذه الفتنةالنٌ  كؿٌ 

 تظير كتبيف أفٌ لانية، باألداة )مف(، التي تستعمؿ لمف يعقؿ، الثٌ رت الجممة كتصدٌ 
 ،كمف الحرص عمى الماؿ، باإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ،بخؿص نفسو مف المف يخمٌ  ،عيدالسٌ العاقؿ ك 

 عمى إنفاؽ ماالن  كأ عممنا الغير عمى اإلنفاؽ كفيما أمر مف كجكه الخير، فمف يفعؿ ذلؾ أدرؾ أف
 اهلل مف الحقيقى بالمكجكد فاز اهلل، فى المجازل الكجكد إلنفاؽ فؽكي  مف بالحقيقة، "كأف نفسو
 .(1)تعالى"

*** 
  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]قال تعالى: ة: ادسالسّ المسألة 

 .[17:التغابف][ ې

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ ، مبني عمى حرؼ شرط جاـزرط )إن(: الشّ أداة  -1

كف؛ النٌ كعبلمة جزمو حذؼ  رط،الشٌ كىك فعؿ  ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )تقرضوا(:الشّ فعل  -2
ككف، في محؿ رفع فاعؿ، السٌ خمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى ألنو مف األفعاؿ ال

ا-مع التعظيـ– منصكب مفعكؿ بولفظ الجبللة اهلل:  : مفعكؿ ، كعبلمة نصبو الفتحة، قرضن
 .(2): نعت منصكب كعبلمة نصبو الفتحةابو ثافو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، حسنن 

ككف، السٌ كعبلمة جزمو رط، الشٌ كىك جكاب  ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )يضاعْفو(:الشّ جواب  -3
 ، كالياء: ضمير متصؿ مبنيتعالى يعكد عمى اهلل ، تقديره: )ىك(،كالفاعؿ ضمير مستتر

)يضاعفو(، الفعؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو، لكـ: جار كمجركر متعمؽ ب ،عمى الضـٌ 
 .(3)المذكر لمجمع :كالميـ

 

                                                           

 (.10/10(  خمكتي، ركح البياف )ج1)
 (.557(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص2)
 (.6/163لفريد في إعراب القرآف المجيد )ج(  ينظر: المنتجب اليمذاني، ا3)
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 تبذلكا سبيمو، فإف فى اإلنفاؽ عمى بالحض الكريمة، كرةالسٌ هلل سبحانو كتعالى ختـ ا
 اإلنفاؽ ىذا ثكاب لكـ يضاعؼ نفس، بإخبلصو كطيب يحبيا، التى الخير كجكه فى أمكالكـ
 الخالص اإلنفاؽ ىذا ببركة لكـ الزيادة، كيغفر مف يشاء ما إلى سبعمائة إلى بالضعؼ كيجزكـ
 .(1)ذنكبيـ كثرة مع بالعقكبة يعاجميـ إليو، ال المتقربيف يحب الكريـ، كاهلل لكجيو

ىذا  ألفٌ  تستعمؿ في المعاني المشككؾ فييا؛ رط مصدرة باألداة )إف(، التيالشٌ فجممة 
ؿه مف فضمو، ضٍ ؾه لو، كفى مٍ ، فيك مي مطمقنا اهلل عزكجؿ، فاهلل غنيّّ عنو غننىالقرض الذم يقترضو 

حسافه إليو، حتى يناؿ بما ينفؽ مف ماؿ اهلل كىذا العطاء ثـ اإلقتراض م نو، ىك تكريـه لئلنساف كا 
عبلء (2)نياالدٌ كحسف الجزاء في  ،ثكاب اهلل في اآلخرة ، كفيو "إغراء باإلنفاؽ في سبيؿ اهلل، كا 

 ائف،الدٌ خالقو كالمنعـ عميو مكقؼ المقرض  لشأف المنفؽ، كرفع لقدره، حتى إنو ليقؼ بيف يدم
 .(3)إنو يعطي ثـ يستقرض مما أعطى!!"أكسع إحسانو،  هلل، كمافما أعظـ فضؿ ا

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/304معاني التنزيؿ )ج (  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ في1)
 (.14/997(  ينظر: الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف )ج2)
 (.14/997(  الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف )ج3)
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 انيالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  الق، وبيان أثرىارط في سورة الطّ الشّ تحميل جممة 

 

بيانيا عمى ك ضٌمت أربع عشرة جممةو شرطية، قد كرة تسع مسائؿ، السٌ تضمنت ىذه 
 حك اآلتي:النٌ 

 :ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعالى: المسألة األولى 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 [ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[1الطبلؽ:]
 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :، كتفصيميما كما يأتيتضـ ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف

 .[پ پ ٻ ٻ ٻ] الجممة األولى: -

ككف، السٌ رط، مبني عمى الشٌ ف معنى ستقبؿ مف الزماف، تضمٌ ظرؼ لما ي )إذا(: رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼخافض لشرطو منصكب بجكابو

ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، كالتاء: السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  )طمقُتم(: رطالشّ فعل  -2
ساء: النٌ ، المذكر لمجمع :في محؿ رفع فاعؿ، كالميـ ،ضمير متصؿ مبني عمى الضـ

ساء(: في محؿ جر مضاؼ النٌ كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )طمقتـ  ،بمفعكؿ بو منصك 
 .(1)إليو

ة عمى الفتح، ال محؿ رط، مبنيالشٌ جكاب كاقعة في : الفاء: رابطة )فطمقوىن( رطالشّ جواب  -3
كف؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ النٌ ليا مف اإلعراب، طمقكىف: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ 

ضمير متصؿ مبني في  مبني في محؿ رفع فاعؿ، ىٌف: متصؿالخمسة، كالكالك: ضمير 
، كعدة: مضاؼ، (طمقكىفالفعؿ )كر متعمؽ بمحؿ نصب مفعكؿ بو، لعدتيف: جار كمجر 

                                                           

 (.10/4709(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
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فطمقكىف لعدتيف(: جكاب ، في محؿ جر مضاؼ إليو. كجممة ): ضمير متصؿ مبنيىفٌ 
 .(1)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،لشرط غير جاـز

 . [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] انية:الثّ الجممة  -

: الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مٍف: )ومْن( رطالشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ. السٌ اسـ شرط جاـز مبني عمى 

؛ كىك )يتعدَّ( رطالشّ فعل  -2 رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ فعؿ : فعؿ مضارع مجزـك
بو منصكب كعبلمة نصبو ، حدكد: مفعكؿ (ىك) :تقديره ضمير مستتر، العمة، كالفاعؿ
، كعبلمة جره -التعظيـ مع-لفظ الجبللة، مضاؼ إليو مجركر مضاؼ، اهلل:  الفتحة، كىك

 . (2)الكسرة
رط، مبنية عمى الفتح، المحؿ ليا مف الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطة )فقْد(: رطالشّ جواب  -3

ال محؿ لو مف اإلعراب، ظمـ: فعؿ ماضو  ككف،السٌ اإلعراب، قد: حرؼ تحقيؽ مبني عمى 
 ،، نفسو: مفعكؿ بو منصكب(ىك)تقديره:  ،مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر

عمى الضـٌ، في محؿ  مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني كعبلمة نصبو الفتحة، كىك
رط الشٌ رط. كجممة الشٌ كجممة )فقد ظمـ نفسو( في محؿ جـز جكاب  جر مضاؼ إليو،

 .(3)بو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(كجكا
 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

يترتب عميو،  كما ،ليـ أحكاـ الطبلؽ ، كأمتو مبيننايخاطب اهلل تبارؾ كتعالى نبيو 
 في تطمقكىفٌ  أف فعميكـ بالحيض، المعتدات مف بيف، المدخكؿ نسائكـ فيقكؿ: إذا أردتـ تطميؽ

العدة، كتحفظكا أياـ العدة كتضبطكىا؛ لتعممكا كقت  تنقضي حتى يو،ف تجامعكىفٌ  لـ طير
، كيأمرىـ سبحانو بالطاعة في كؿ أمرو كنيي، كيبيف ليـ أف لممطمقة الرجعة إذا أردتـ إرجاعيفٌ 

دامت معتدة منو، ال يجكز لو أف يخرجيا، كال يجكز ليا أف تخرج  كنى عمى الزكج ماالسٌ  حؽٌ 
نيا اهلل، ىي شرائعو كمحارمو، نة، كىذه األحكاـ التي بيٌ ب فاحشة مبيٌ إال لضركرة، أك أف ترتك

 تـ اهلل اآلية بأنو قد يكجد أمره ، كخفقد عٌرض نفسو لعقكبة اهلل عاجبلن أك آجبلن مف ال يأتمر بيا، 

                                                           

 (.8/232)ج (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف1)
 (.10/120)ج (  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو2)
 (.3/352(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج3)
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ع بعد ىذا الطبلؽ، فقد يحٌكؿ قمب الزكج مف بغض إلى محبة، فيراجعيا كيندـ عمى غير متكقٌ 
 .(1)طبلقيا

بلؽ، فاإلرادة الجازمة سبب تعني إذا أردتـ الطٌ  ...(قتـإذا طمٌ )رطية األكلى الشٌ لجممة اك 
، التي تفيد التحقؽ (إذا)رط الشٌ ، كىذه الجممة تصدرت بأداة (2)لحصكؿ الفعؿ كىك الطبلؽ

، فإذا تحقٌ  رط، كىك كجكب طبلقيا الشٌ كاب ؽ جكج، كجب تحقٌ بلؽ لدل الزٌ قت إرادة الطٌ كالجـز
 رر.لكقكع الضٌ   المترتبة عمى ىذا الطبلؽ؛ منعنا، كاتباع أحكاـ اهللسنينا اطبلقن 

 الحياة في األصؿ إذ األصؿ، خبلؼ الطبلؽ بأف "ييشعر رطية،الشٌ  بإذا )طىمٍَّقتيـي( كتعميؽ
 .(3)كاالستقرار" كاـالدٌ  كعمى كالرحمة، المكدة عمى تقكـ أف الزكجية

دّْر  ث، كالمفرد كالجمع، ر كالمؤنٌ )مف(، التي تصمح لممذكٌ انية بالثٌ رط في الجممة الشٌ كصي
رط، كىك تجاكز حدكد اهلل التي حدىا الشٌ ليشمؿ كؿ مف صدر منو التعدم، فمف كقع منو فعؿ 

، كعرضيا لمعقكبة كالعذاب، كىك جكاب بشيءو منيا، فقد حٌمؿ نفسو كزرنا لعباده، كلك أخؿ
 رط.الشٌ 

*** 
  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] قال تعالى: انية:الثّ المسألة 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[2الطبلؽ:] [ں ں ڱ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :حك اآلتيالنٌ تفصيميما عمى ك ، ت ىذه المسألة جممتيف شرطيتيفتضمنٌ 

 

 

                                                           

الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ك (؛ 8/142(  ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج1)
 (.1106)ص

(  عبر عف إرادة الفعؿ بالفعؿ، كذلؾ ألف الفعؿ مسبب عف القدرة كاإلرادة، فأقيـ المسبب مقاـ الٌسبب 2)
 بسة بينيما، كإليجاز الكبلـ.لممبل

 (.14/443(  الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج3)
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 .[ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]الجممة األولى:  -

الفتح، ال محؿ لو مف  الفاء: حرؼ تفريع كاستئناؼ، مبني عمى :)فإذا( رطالشّ أداة  -1
ككف، السٌ رط، مبني عمى الشٌ ف معنى اإلعراب، إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمٌ 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو ،خافض لشرطو
سكة: النٌ سكة، كنكف النٌ ككف؛ التصالو بنكف السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  :)بمْغن( رطالشّ فعل  -2

: مفعكؿ  ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع بو منصكب، فاعؿ، أجميف: أجؿى
مضاؼ، كىف: ضمير متصؿ مبني، في محؿ جر مضاؼ  كعبلمة نصبو الفتحة، كىك

 .(1)إليو، كجممة )بمغف أجميف( في محؿ جر مضاؼ إليو

رط، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ جكاب كاقعة في الفاء: رابطة  :)فأمسكوىن( رطالشّ جواب  -3
كف؛ ألف مضارعو النٌ ككىف: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ محؿ ليا مف اإلعراب، أمس

مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصر مبني في محؿ رفع فاعؿ، ىف: ضمير متصؿ 
. (أمسككىفالفعؿ )مبني، في محؿ نصب مفعكؿ بو، بمعركؼ: جار كمجركر متعمؽ ب

، المحؿ ليا مف اإلعرابلكجممة )أمسككىف بمعركؼ( جكاب   .(2)شرط غير جاـز

 .[ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] انية:الثّ الجممة  -

: الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مٍف: )ومْن( رطالشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ. السٌ اسـ شرط جاـز مبني عمى 

؛)يتِق( رطالشّ فعل  -2 رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ فعؿ  كىك : فعؿ مضارع مجزـك
 مع-: لفظ الجبللة مفعكؿ بو منصكب ، اهلل(ىك) :فاعؿ ضمير مستتر، تقديرهالعمة، كال
 .(3)، كعبلمة نصبو الفتحة-التعظيـ

، كىك جكاب  )يجعْل(: رطالشّ جواب  -3 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
عؿ الف، لو: جار كمجركر متعمؽ ب(اهلل)، يعكد عمى (ىك) :كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره

                                                           

 (.558(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص1)
 (.12/50(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج2)
عرابو كبيانو )ج3)  (.9/764(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف كا 
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ا(يجعؿ) رط كجكابو، في محؿ الشٌ  منصكب كعبلمة نصبو الفتحة. كفعؿ : مفعكؿ بو، مخرجن
 .(1)رفع خبر المبتدأ )مٍف(

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

بعد إيقاع الطبلؽ ييخٌير اهلل الرجؿ، إذا شارفت عدة امرأتو عمى االنتياء، بيف أمريف: إف 
ف شاء فترؾ الرجعة، كالمفارقة، كاتقاء الضرار ليا، فإذا شاء فالرجعة، كاإلمساؾ بال معركؼ، كا 

 لمريبة. زاع، كدفعنالمنٌ  يشيد شاىديف عدليف عمى ذلؾ؛ قطعنااختار الرجعة؛ فم

 كاحتاط مسكنيا، مف يخرجيا كلـ المعتدة، يضار كلـ لمسٌنة، فطٌمؽ مراعينا اهلل يتؽ كمف
ا لو اهلل يجعؿ فأشيد، ، مف األزكاج فشأ في مٌما ،مخرجن  كيفٌرج المضايؽ، في كالكقكع الغمـك

 .(2)عنو كربو

دٌ كقد  الة عمى المعاني المتحققة، فمقاربة الدٌ رط )إذا( الشٌ رت الجممة األكلى بأداة صي
إنتياء أجؿ العدة، متحقؽ المحالة بكقكع الطبلؽ، فعمى المطمؽ إدراؾ األمر قبؿ إنتياء األجؿ، 

فإذا تحقؽ بمكغ األجؿ كانتيت العدة، كجب الفراؽ بالمعركؼ  فيراجعيا كيعاشرىا بإحساف،
 بإعطائيا حقكقيا كاممة، مع التفضؿ كاإلكراـ. 

 ،)مىف(، التي تستعمؿ لمعقبلء؛ فالعاقؿ ىك مف يتؽ اهللػاألداة انية بالثٌ كتصدرت الجممة 
يو اهلل مف يذا ينجٌ كيرل مخافتو أماـ عينيو، فيطٌبؽ شرع اهلل بحذافيره، فبل يظمـ، كال يتعدل، ف

 نيا كاآلخرة.الدٌ كؿ كرب في 

*** 
  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] قال تعالى: :الثّالثةالمسألة 

 .[3الطبلؽ:] [﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مٍف: )ومْن(:  رطالشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ جاـز مبني عمى  اسـ شرط

                                                           

 (.10/4713ج(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )1)
 (.4/555(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج2)
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؛ كىك )يتوكْل(: رطالشّ فعل  -2 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ  فعؿ مضارع مجزـك
 .(1)(يتككؿالفعؿ )، عمى اهلل: جار كمجركر متعمؽ ب(ىك) :كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره

محؿ ليا  ال مبنية عمى الفتح، ،رطالشٌ جكاب كاقعة في  : الفاء: رابطة)فيو( رطالشّ جواب  -3
مف اإلعراب، ىك: ضمير منفصؿ، مبني عمى الفتح، في محؿ رفع مبتدأ، حسبيو: خبر 

ي عمى المبتدأ، مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبن
رط. كجممة الشٌ كجممة )فيك حسبو( في محؿ جـز جكاب  الضـ، في محؿ جر مضاؼ إليو،

 .(2)كابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(رط كجالشٌ 

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 تفتح اهلل تقكل أف إلى كأرشد كالمصمحة، لمفائدة شرعت ماإنٌ  األحكاـ، ىذه أف اهلل بٌيف
اه، كترزقو مف كدني دينو فى المستقيـ ريؽالطٌ  إلى كتيديو ضيؽ، كؿ مف كتخرجو بؿ لممرء،السٌ 

 أمكر أف ذكر أىمو، ثـ ما يكفيو ربو، عمى ؿيتككٌ  مف كأف كال يحتسبيا، ببالو،جية ال تخطر 
 بما كيبطر يفرح كال كائب،النٌ  مف يصيبو مما المؤمف يجزع فبل كقدره، اهلل بقضاء ميعناج الحياة
  .(3)خيراتيا مف ينالو

عمى اهلل،  كفميتككٌ العقبلء الذيف  رط باألداة )مف(، لتفيد عمكـ كؿالشٌ رت جممة تصدٌ كقد 
 نيا كاآلخرة.الدٌ مف أمر  ـما أىمي كؿٌ  ـاهلل يكفيي ، فإفٌ كف بو فيما نالكهكيثق

*** 
 :ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] قال تعالى: المسألة الرابعة 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .[4الطبلؽ:] [ ېئ 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك  ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، كتضـٌ 

                                                           

 (.3/353(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 (.28/280(  ينظر: صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف )ج2) 
 (.28/139(  ينظر: المراغي، تفسير المراغي )ج3)
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 .[ې ې ۉ ۉ ۅ] الجممة األولى: -

، مبني عمى )إن(:  رطالشّ أداة  -1 ككف، المحؿ لو مف اإلعراب، ككسرت السٌ حرؼ شرط كجـز
 اكنيف.السٌ كف؛ اللتقاء النٌ 

ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، في محؿ السٌ : فعؿ ماضو مبني عمى )ارتبتم( رطالشّ فعل  -2
 :التاء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ رفع فاعؿ، كالميـك رط، الشٌ جـز فعؿ 

 .(1)المذكر لمجمع

ال محؿ  مبنية عمى الفتح، رط،الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطة )فعدتين(: رطالشّ جواب  -3
ليا مف اإلعراب، عدتيف: مبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كىف: ضمير 

تح، في محؿ جر مضاؼ إليو، ثبلثة: خبر المبتدأ، مرفكع كعبلمة متصؿ مبني عمى الف
رفعو الضمة، كىك مضاؼ، أشير: مضاؼ إليو مجركر كعبلمة جره الكسرة. كجممة 

 .(2)رطالشٌ ( في محؿ جـز جكاب )عدتيف ثبلثة أشير

 .[ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ] انية:الثّ الجممة  -

مى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مٍف: الكاك: حرؼ عطؼ مبني ع)ومْن(:  رطالشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ. السٌ اسـ شرط جاـز مبني عمى 

،)يتق( رطالشّ فعل  -2 رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ فعؿ كىك  : فعؿ مضارع مجزـك
 مع-: لفظ الجبللة مفعكؿ بو منصكب ، اهلل(ىك) :العمة، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره

 .(3)ة نصبو الفتحة، كعبلم-عظيـالتٌ 

، كىك جكاب )يجعل(:  رطالشّ جواب  -3 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
الفعؿ يعكد عمى اهلل، لو: جار كمجركر متعمؽ ب ، تقديره: )ىك(،كالفاعؿ ضمير مستتر

، مف أمره: جار كمجركر متعمؽ بيجعؿ، أمر: مضاؼ، كالياء:ضمير متصؿ مبني (يجعؿ)
منصكب كعبلمة نصبو الفتحة.  : مفعكؿ بو، في محؿ جر مضاؼ إليو، يسرنالكسرعمى ا
 .(4)رط كجكابو، في محؿ رفع خبر المبتدأ )مٍف(الشٌ  كفعؿ

                                                           

 (.12/54(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج1)
 (.4/1332في مشكؿ إعراب القرآف )ج ى(  ينظر: الخراط، المجتب2)
 (.558(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الكريـ الميسر )ص3)
 (.8/240(  ينظر: الكرياسي، إعراب القرآف )ج4)
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 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

 ڃ] :قكلو في البقرة، سكرة في المطٌمقة المرأة ةعدٌ  كتعالى سبحانو اهلل بٌيف

 لكبر تحيض ال التي المرأة اكأمٌ  بالحيض، ةالعدٌ  طفرب، [228البقرة:][ چ چ چ ڃ
 التي عدة جيمتـ إذا:  لممؤمنيف لتقكؿ اآليات؛ ىذه جاءت فقد لحمميا، أك لصغرىا أك سنيا،
 تر كلـ طمقت التي عدة ككذلؾ أشير، ثبلثة فعدتيا أمرىا، عميكـ كأيشًكؿ المحيض، مف يئست

 أك يفعؿ ما في اهلل يخش ا، بكضع حمميا، كمفالحامؿ فتنتيي عدتي كأما أشير، ثبلثة الحيض
 .(1)الخير إلى كيكفقو أمره، لو اهلل ييسر يذر،

ؾ كاالحتماؿ، لكقكع الحيرة مف الصحابة في عدة الشٌ عٌبر سبحانو ب)إف( التي تفيد قد ك 
ساء البلئي لـ يحضف، كعدـ القطع في ذلؾ قبؿ نزكؿ ىذه اآليات المحكمات، فمما نزلت ىذه النٌ 
ساء مف غير النٌ لباقي أصناؼ ة يات مف سكرة الطبلؽ، أكممت التشريع الخاص بالعدٌ اآل

 كالريبة. ؾالشٌ الحٌيض، كأغمقت باب 

رط )مف(؛ الشٌ قكل، كاستعمؿ لذلؾ أداة تكرار األمر بالتٌ كأعقب ىذه الجممة مف األحكاـ، 
، فيتقي اهلل بتنفيذىا عمى العاقؿ ىك الذم يطبؽ ىذه األحكاـ، كيعقؿ مافييا مف ًحكـ كمنافع ألفٌ 

 فمو سبحانو الخمؽ كاألمر، يدبره ،أمرنا ميسكرنا  مف األمر العسيرأكمؿ كجو، ليجعؿ لو اهلل
 كيحٌكلو كيؼ يشاء.

 :لطيفة 

مع اآليسات، في  )العّدة(عٌبر عف المدة التي تقضييا المطمقة بعد إيقاع الطبلؽ، ب
مع  )األجل(عٌد، بينما عٌبر عنيا ب؛ ألف العٌدة ىي المٌدة التي تي [ې ې ۉ] قكلو:

األجؿ ىك آخر المٌدة،  ؛ ألفٌ [وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]ذكات الحمؿ، في قكلو: 
 .(2)فجعؿ األجؿ كضع الحمؿ، كلـ يجعؿ ذلؾ عٌدة

*** 

                                                           

 (.2/607(  ينظر: الصابكني، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ )ج1)
 (.6/333(  ينظر: القيسي، تفسير شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )ج2)
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  :حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ]المسألة الخامسة: قال تعالى 

 .[5:الطبلؽ][ مب خب

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، مٍف: )ومْن(:  رطالشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ. السٌ اسـ شرط جاـز مبني عمى 

؛ كىكف)يتِق(:  رطالشّ فعل  -2 رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ فعؿ  عؿ مضارع مجزـك
لفظ الجبللة مفعكؿ بو ، اهلل: ، يعكد عمى )مىٍف((ىك) :العمة، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره

 .(1)كعبلمة نصبو الفتحة -مع التعظيـ– منصكب

، كىك جكاب )يكّفْر( رطالشّ جواب  -3 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ : فعؿ مضارع مجزـك
، يعكد عمى اهلل، عنو: جار كمجركر متعمؽ بيكٌفر، (ىك) :كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره

بألؼ كتاء، كىك مضاؼ،  بو الكسرة؛ ألنو جيمعبلمة نصسيئاًتو: مفعكؿ بو منصكب، كع
رط كجكابو في محؿ الشٌ  مبني، في محؿ جر مضاؼ إليو. كفعؿكالياء: ضمير متصؿ 
 .(2)رفع خبر المبتدأ )مف(

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

ى حيا لعباده في القرآف، لتعممكا بيا، كتسيركا عمنيا ككضٌ ىذه أحكاـ اهلل كفرائضو، بيٌ 
ه عمييا، كيجزؿ لو العطاء، ىداىا، فمف يتؽ اهلل في كؿ شئكنو كأحكالو، يغفر لو ذنكبو، كال يؤاخذ

دخالو الجنة بمضاعفة  .(3)حسناتو، كا 

عف  اهلل قىاتٌ  فمف ،ب)مف(، التي تفيد عمكـ العقبلءرطية الشٌ كناسب تصدير الجممة 
 المَّو يتؽ كمف المباح، في عميو يٌسر بو،الشٌ  مف المَّو قىاتٌ  كمف الحبلؿ، لو المَّو يٌسر الحراـ،فعؿ 
 .(4)بيؿالسٌ  ىذا عمى األمكر في جميع ككذلؾ كيأممو، الربح مف يرجك ما رزقو تجارتو، في

 

                                                           

عرابو كبيانو )ج1)  (.9/770(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف كا 
 (.3/354(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.476(  ينظر: الفيركزآبادم، تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس )ص3)
 (.10/63) : الماتريدم، تأكيبلت أىؿ الٌسنة(  ينظر4)
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 :لطيفة 

 يطمقيف ال ككف كغيرىا، العدد مف كأحكاميف المطمقات أمر في الكبلـ كاف "لما
 المعنى، حيث مف بالتقكل األمر مؿالج بعض عقيب جاء ككراىة، ليف بغض عف إال أزكاجيف

 مطمقتو إلى ينسب قد المطمؽ الزكج إذ اهلل، يتؽ كمف: قكلو في كجزاء شرط صكرة في امبرزن 
 رتكرٌ  فمذلؾ منيا، لو ظير ألمر فارقيا ماإنٌ  وأنٌ  كيكىـ عنيا، الخطاب كينفر بو يشينيا ما بعض
 مف عميو الكاجبة الحقكؽ عمى كحافظ ـ،األحكا ىذه مف أنزلو بما العمؿ في اهلل يتؽ كمف: قكلو
عظاـ يئاتالسٌ  تكفير لو يرتب يمزمو، مما ذلؾ كغير المعتدات عمى فقةالنٌ ك  الضرار ترؾ  كا 

 .(1)األجر"

*** 
  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعالى: ادسة:السّ المسألة 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[6الطبلؽ:] [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 رط:الشّ تحميل جممة : أوًل 

 حك اآلتي:النٌ ثبلث جمؿو شرطية، كتفصيميا عمى  ف ىذه المسألةتتضمٌ 

 .[ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] الجممة األولى: -

ن()رط الشّ أداة  -1   إٍف: الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، :وا 

، شرط حرؼ  .اإلعراب مف لو المحؿ ككف،السٌ  عمى مبني كجـز
سكة، في محؿ النٌ ككف؛ التصالو بنكف السٌ : فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى )كّن( رطالشّ فعل  -2

 . (2)كف: ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع اسـ كافالنٌ رط، ك الشٌ جـز فعؿ 

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا الشٌ كاقعة في جكاب  رابطة الفاء: )فأنفقوا(: رطالشّ جواب  -3
كف؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، النٌ أنفقكا: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ  مف اإلعراب،

ككف، في محؿ رفع فاعؿ، عمييف: جار كمجركر السٌ الكاك: ضمير متصؿ، مبني عمى 

                                                           

 (.10/201)ج ، البحر المحيط في التفسيرأبك حياف(  1)
 (.12/57(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج2)
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. ، أك بمحذكؼ حاؿ مف فاعؿ )أنفقكا(، تقديره: )مكسعيف عمييف((أنفقكاالفعؿ )متعمؽ ب
 .(1)رطالشٌ كجممة )فأنفقكا عمييف( في محؿ جـز جكاب 

 .[ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] انية:الثّ الجممة  -

: الفاء: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إٍف: )فإن( رطالشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

في محؿ جـز  سكة،النٌ ككف؛ التصالو بنكف السٌ فعؿ ماضو مبني عمى )أرضعن(:  رطالشّ فعل  -2
 .(2)كف: ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع فاعؿالنٌ رط، ك الشٌ فعؿ 

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ الشٌ كاقعة في جكاب  رابطة الفاء:)فآتوىن(:  رطالشّ جواب  -3
كف؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ النٌ ليا مف اإلعراب، آتكىف: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ 

ككف، في محؿ رفع فاعؿ، ىف: ضمير السٌ ر متصؿ، مبني عمى الخمسة، كالكاك: ضمي
متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ نصب مفعكؿ بو أكؿ، أجكرىف: مفعكؿ بو ثافو 

مضاؼ، كىف: ضمير متصؿ ، كىك الظاىرة عمى الراء منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة
ب مبني عمى الفتح، في محؿ جر مضاؼ إليو. كجممة )فآتكىف( في محؿ جـز جكا

 .(3)رطالشٌ 

 .[ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :الثّالثةالجممة  -

ن( رطالشّ أداة  -1 :  إفٍ  اإلعراب، مف لو محؿ ال الفتح، عمى مبني عطؼ حرؼ: : الكاك)وا 
، شرط حرؼ  .اإلعراب مف لو المحؿ ككف،السٌ  عمى مبني كجـز

محؿ ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، في السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  )تعاسرتم(: رطالشّ فعل  -2
 :رط، كالتاء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ رفع فاعؿ، كالميـالشٌ جـز فعؿ 

 .(4)المذكر لمجمع

 

                                                           

 (.8/242(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف )ج1)
 (.10/4719(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.559(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص3)
 (.10/4719(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج4)
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يف: حرؼ استقباؿ السٌ ، (1)رطالشٌ كاقعة في جكاب رابطة الفاء: )فسترضع(:  رطالشّ جواب  -3
مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، ترضع: فعؿ مضارع مرفكع كعبلمة رفعو 

، أخرل: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو (ترضعالفعؿ )، لو: جار كمجركر متعمؽ بالضمة
)فسترضع لو أخرل( في محؿ الفعمية جممة الالضمة المقدرة، منع مف ظيكرىا التعذر. ك 

 .(2)رطالشٌ جـز جكاب 
 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ ثانًيا

 بأف الرجاؿ -سبحانو -كيأمر الحديث عف المطمقات، -سبحانو كتعالى-يستأنؼ اهلل 
لؤلزكاج: اإلساءة، فيقكؿ  ألكاف مف لكف بأل إلييف اإلساءة عف كينياىـ معاممتيف، يحسنكا

فيو، كمف سعتكـ كطاقتكـ، كال تضاركىف  أسكنكا مطمقات نسائكـ في المكضع الذم تسكنكف
عف المطمّْؽ عة، ثـ بيف ليـ أف نفقة الحامؿ، ال تسقط السٌ كتضيقكا عمييف في المسكف مع كجكد 

ذا أرضعت المطمقة أكالده فعميو أف يؤتييا األجر عمى ذلؾ، كليتشاكركا  حتى تضع حمميا، كا 
بالمعركؼ في أمر األجرة، فإف أبى الزكج إعطاءىا األجرة، كأبت األـ أف ترضع لو أكالده، فبل 

 . (3)أخرل يا عمى اإلرضاع، بؿ يستأجر مرضعةن يكرى

 فقةالنٌ  أف ظاف فيظف تطكؿ، ربما الحمؿ مدة اآلية: "أففي  الحمؿ مف اشتراط الفائدة
بلثة في الثٌ رط الشٌ . كقد تصٌدرت جمؿ (4)الكىـ" ذلؾ فنيفي الحامؿ، عدة مقدار مضى إذا تسقط

اآلية الكريمة باألداة )إف(، التي تستعمؿ في المعاني القميمة كالمشككؾ فييا، فإف كقكع الطبلؽ 
ة الدٌ فقة عمى الرضيع، ككذا رفض الك النٌ  الدٌ ؾ في رفض الك الشٌ ك لمحامؿ أقؿ مف كقكعو لغيرىا، 

 إرضاع رضيعيا قميؿ، فيما شريكاف فيو؛ فيجب اإلشفاؽ عميو، كالتضحية مف أجمو.

 

                                                           

مع أف الجكاب فعؿ  -بالسيف أك سكؼ–كلـ يذكر العمماء سبب اقتراف الجكاب بالفاء إذا كاف مقركنا  (  ىذا1)
حركؼ النفي عند بعضيـ، مف  -السيف كسكؼ–مضارع مستقؿ صالح ليككف شرطنا، كلعؿ السبب ىك أف 

انو بالفاء. فصمت بيف الجكاب كاألداة، فمـ تسمط األداة عمى الجكاب فكجب اقتر  -السيف كسكؼ–أف  أك
 (.165ص) الفاء في القرآف الكريـغالب، ينظر: 

عرابو كبيانو )ج2)  (.9/773(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف كا 
 (.23/462(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )ج3)
 (.3/500)ج (  النسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ4)
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 :لطيفة 

 :[ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]: تعالى قكلو -

 المساىمة كالمسامحة، كما عمى كحثه  المعاسرة كالتشٌدد، عمى األـ معاتبة مف طرؼه  فيو  -1
 كأنت مقضية، غير تبقى لف: تريد غيرؾ، سيقضييا: فيتأخر حاجة تستقضيو لمف ؿتقك 
ا(1)ممكـ  .(2)مز، بؿ ىك أشٌد معاتبةن؛ حيث أسقط في الجكابمعاتب بطريقة الرٌ  ، كاألب أيضن

 جعؿ عف ناشىء المعنى اقترف الفعؿ بسيف االستقباؿ المستعمؿ في معنى التأكيد، كىذا -2
 كىذا .لتحصيمو تحقيقنا المستقبؿ؛ أزمنة في الفعؿ ذلؾ دتجدٌ  عف ايةكن االستقباؿ، عبلمة
ا كناية مستعمؿ الخبر  )لو(، تعميؽ بقرينة: لمطفؿ، مرضعة باستئجار األب أمر عف ،أيضن
 مكعظة عف ككناية األب، مكعظة عف كناية: كنايات ثبلث فيو فاجتمع .)فسترضع(: بقكلو
 .(3)لكلده عباالسترضا األب أمر عف ككناية األـ،

*** 
  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] قال تعالى: ابعة:السّ المسألة 

 .[7الطبلؽ:] [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

: الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مٍف: )ومن( رطالشّ أداة  -1
 فع مبتدأ.ككف، في محؿ ر السٌ اسـ شرط مبني عمى 

سـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ لـ يي  يفعؿ ماضو مبن)ُقِدر(:  رطالشّ فعل  -2
)قدر(، رزقو: نائب فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الفعؿ رط، عميو: جار كمجركر متعمؽ بالشٌ 

مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في  ، كىكالظاىرة عمى القاؼ الضمة
 .(4)إليو محؿ جر مضاؼ

                                                           

 (.184ية األماني في تفسير الكبلـ الرباني )صالككراني، غاك  ؛(4/559(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
 (.19/141حاشية القكنكم عمى تفسير اإلماـ البيضاكم )جالقكنكم، (  ينظر: 2)
 (.28/330(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
 (.559(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص4)



90 

رط مبنية عمى الفتح، المحؿ ليا الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطة)فمينفق(:  رطالشّ جواب  -3
كقد سكف؛ التصالو بالفاء، ال  مف اإلعراب، البلـ: الـ األمر، حرؼ مبني عمى الكسر

ككف، السٌ ، ينفؽ: فعؿ مضارع مجزـك ببلـ األمر، كعبلمة جزمو محؿ لو مف اإلعراب
رط. كجممة الشٌ )فمينفؽ( في محؿ جـز جكاب  . كجممة(ىك)تقديره:  ،مير مستتركالفاعؿ ض

 .(1)رط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ فعؿ 
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 كال يطيؽ، ال ما الزكج يكمؼ فبل حالو، قدر عمى كاحدو  كؿ ينفؽ بأف ىذا أمره مف اهلل،
 أحكاؿ باختبلؼ تختمؼ فقةالنٌ  أف عمى دليؿ اآلية ، كفيمعتدالن  الحاؿ يككف ؿب الزكجة، تيضيَّع

ف كاف فقيرناالنٌ المسكف، ك  ؛ يكسع عمييا فيااس؛ فإف كاف مكسرن النٌ  ؛ فينفؽ عمى قدر فقة، كا 
ىؤالء مف اإلنفاؽ؛ "ألف اهلل سيجعؿ مف بعد شدةو رخاء، كمف بعد ضيؽو  ى، فبل يخش(2)الطاقة

 .(3)فقرو غنى"سعة، كمف بعد 

مف قيًدر عميو رزقو،  ، فكؿٌ رط باألداة )مف( لتفيد عمكـ العقبلءالشٌ جاءت جممة كقد 
 المسمـ. بو ييطالب إنفاؽ كؿٌ  عة، يعـٌ السٌ  قدر عمى كجب عميو اإلنفاؽ عمى قدر مالو، كاإلنفاؽ

*** 
 

  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] قال تعالى: امنة:الثّ المسألة 

 .[10لطبلؽ:ا] [﮻ ﮺ ﮹

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رط: الشّ أداة  -1

 .(4)(ا اهللفاتقك أدركتـ ذلؾ إذا )، تقديره: ت عميو الفاء الفصيحة، دلٌ مقٌدر رط:الشّ فعل  -2

يا مف اإلعراب، اتقكا: مبنية عمى الفتح، ال محؿ ل الفاء: الفصيحة رط )فاتقوا(:الشّ جواب  -3
كف؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير النٌ فعؿ أمر مبني عمى حذؼ حرؼ 

                                                           

 (.28/285(  ينظر: صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف )ج1)
 (.2/387(  ينظر: ابف جزم، التسييؿ لعمـك التنزيؿ )ج2)
 (.23/464(  الطبرم، جامع البياف )ج3)
 (.10/4722(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج4)
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، -التعظيـ مع-: لفظ الجبللة مفعكؿ بو منصكب متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ، اهلل
إذا )شرط محذكؼ، تقديره: لكجممة )فاتقكا اهلل( في محؿ جـز جكاب  كعبلمة نصبو الفتحة،

 .(1)(فاتقكا اهلل كتـ ذلؾأدر 
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 تحذيرنا بتقكاه، المؤمنيف أمر ،ديدالشٌ مف العذاب  الطاغية باألمـ حؿَّ  ما ذكر اهلل كلٌما
 جينـ عذاب اآلخرة في ليـ اهلل ىيأ المجرميف، فقد أكلئؾ أصاب ما يصيبيـ لئبل عقابو؛ مف
 .(2)كانتقامو بطشو كاحذركا اهلل خافكا ميمة،السٌ ب العقكؿ المؤبد، فيا أصحا ديدالشٌ 

 أعدٌ  دركتـ أف اهللعف كجكد جممة شرطية، تقديرىا: )إذا أ ،أفصحت الفاء الفصيحةكقد 
رط )إذا(؛ ألف إدراؾ تمؾ الحقيقة حاصمة متأتٌية الشٌ لمعصاة فاتقكه(، ككاف تقدير أداة العذاب 

كالخكؼ مف  ،رط بتقكل اهللالشٌ متحقؽ، يكجب تحقؽ جكاب  أمرٌ فيك ، ألكلي األلباب المؤمنيف
 عذابو.

*** 
 :ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] قال تعالى: المسألة التاسعة 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 .[11الطبلؽ:] [حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

ال محؿ لو مف اإلعراب، مٍف:  الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح،)ومن(:  رطالشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط جاـز مبني عمى 

؛ كىك)يؤمن(:  رطالشّ فعل  -2 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ  فعؿ مضارع مجزـك
الفعؿ ب اف، باهلل: جار كمجركر متعمق، يعكد عمى )مىٍف((ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

 .(3))يؤمف(

                                                           

 (.3/355(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 (.3/378(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج2)
 (.8/250عراب القرآف )ج(  ينظر: الكرباسي، إ3)
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رط، الشٌ ككف، كىك فعؿ السٌ كعبلمة جزمو  ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )يدخمو(:الشّ جواب  -3
، يعكد عمى اهلل، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى (ىك) :تقديره ،كالفاعؿ: ضمير مستتر

: مفعكؿ بو ثافو منصكب، كعبلمة نصبو الضـٌ  ، في محؿ نصب مفعكؿ بو أكؿ، جناتو
مع بألؼ كتاء. كفعؿ الكسرة؛  . (1)رط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(شٌ ال ألٌنو جي

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 مف الحؽٌ  لكـ فاهلل، كيبيٌ  آيات عميكـ ليقرأ ، اإليكـ رسكلو محمدن  هلالج لجاهلل  أرسؿ قد
رؾ كالجيؿ الشٌ ظممة  مف الصالحات، كعممكا آمنكا الذيف لييخرج الباطؿ، كالحبلؿ مف الحراـ؛

 الصالحات، ييدخمو اهلل كيعمؿ باهلل يصدّْؽ كمىف ، إلى نكر اإليماف كالعمـ كاإلخبلص،فاؽالنٌ ك 
، كما أعجب، ما يرزقو اهلل  لممؤمف مف ثكاب  -عزكجؿ–جناتو ال ينقطع نعيميا، فما أحسفى

 .(2)عظيـ

دّْرت جممة كقد  رط ب)مف( التي تستعمؿ لمعقبلء، فالعقؿ يقكد صاحبو لئليماف الشٌ صي
عيـ ماليـ، كجاء ىذا الكعد النٌ عمؿ الصالحات، فيؤالء الذيف انقادكا لطريؽ اهلل، ليـ مف باهلل، ك 

 كيعممكا يؤمنكا بأف لراغبيو، حصكلو مقيده  نعيـه  ذلؾ أف عمى اللةلمدٌ  رط؛الشٌ  بصيغة الدعيـ الخالنٌ ب
 .(3)الصالحات

*** 
 

 

 

 

 

                                                           

 (.10/128(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.6/83)ج (  ينظر: مبلحكيش، معاني القرآف2)
 (.28/338(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
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  الثالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  يان أثرىاحريم، وبرط في سورة التّ الشّ تحميل جممة 

 

حك النٌ جمؿو شرطية، كبيانيا عمى  خمس كرة عمى ثبلث مسائؿ، ضٌمتالسٌ اشتممت ىذه 
 اآلتي:

 :چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] قال تعالى: المسألة األولى 

 .[3:التحريـ] [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ تفصيميما عمى ك جممتيف شرطيتيف،  سألةتضـٌ ىذه الم

 .[ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] الجممة األولى: -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، لٌما:  رط )فمّما(:الشّ أداة  -1
، كىك بجكابو ككف، في محؿ نصبالسٌ رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ زماف تضمف معنى 

 مضاؼ.

رط، كالتاء: تاء الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز جكاب رط )نّبأْت(: الشّ فعل  -2
، يعكد (ىي)تقديره:  ،، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالفاعؿ ضمير مستتراكنةالسٌ أنيث التٌ 

)نبأت(. كجممة )نبأت الفعؿ ، بو: جار كمجركر متعمؽ ب-رضي اهلل عنيا-عمى حفصة 
 .(1)إليوبو( في محؿ جر مضاؼ 

تقديره: )ىك(،  ،فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ: ضمير مستتر رط )عّرف(:الشّ جواب  -3
، بعضو: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ،  بيالنٌ يعكد عمى 

كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ جر مضاؼ إليو. كجممة )عٌرؼ بعضو( 
 .(2) محؿ ليا مف اإلعرابال ،جكاب لشرط غير جاـز

 

                                                           

 (.12/69(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج1)
 (.10/132(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
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 .[ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] انية:الثّ الجممة  -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، لٌما:  رط )فمّما(:الشّ أداة  -1
 ككف، في محؿ نصب.السٌ رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ زماف تضمف معنى 

، كالفاعؿ: ضمير الظاىر عمى اليمزة مى الفتحفعؿ ماضو مبني ع رط )نّبأىا(:الشّ فعل  -2
، في مبني عمى الفتح ، كالياء: ضمير متصؿبي النٌ يعكد عمى  ،(ىك)مستتر تقديره: 

)نبأىا(. كجممة الفعؿ بو: جار كمجركر، متعمؽ ب كاأللؼ: لمتأنيث، محؿ نصب مفعكؿ بو،
 .(1))نبأىا بو( في محؿ جر مضاؼ إليو

، ال محؿ اكنةالسٌ أنيث اء: تاء التٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالتٌ  رط )قالْت(:الشّ جواب  -3
رضي اهلل -، يعكد عمى حفصة (ىي)ليا مف اإلعراب، كالفاعؿ: ضمير مستتر، تقديره: 

، ال محؿ ليا مف اإلعراب-عنيا  .(2). كجممة )قالت( جكاب لشرط غير جاـز
 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

 مف كصكرة ،^اهلل  لرسكؿ ةالبيتيٌ  الحياة مف صفحة صدرىا، في تعرض كرةالسٌ  ىذه
كتيبٌيف انعكاس ذلؾ  كبينو، كبينيف كبعض، نسائو بعض بيف ،اإلنسانية كاالستجابات ،االنفعاالت
 ، كبيف^ اهلل رسكؿ بيف ما كقع ضكء عمى ة،لؤلمٌ  ةالعامٌ  تكضح التكجييات ثـ ،^عمى حياتو 

 .(3)أزكاجو

، تحريمو شرب العسؿ، -رضي اهلل عنيا-إلى حفصة   بيالنٌ ية ييسٌر كفي ىذه اآل
رضي اهلل عنيا -يا ٌر، لكنٌ السٌ إياىا كتماف ىذا  و مارية القبطية، أك األمريف معنا، مطالبناأكتحريم
زؿ ، فين-رضي اهلل عنيا-إلى صاحبتيا عائشة  ^، سرعاف ما تذيع سٌر رسكؿ اهلل -كأرضاىا

 -رضي اهلل عنيا-حفصة   بيالنٌ ، فأخبر رٌ السٌ ما كاف منيا، مف إفشاء   يبالنٌ  الكحي مخبرنا
بيا، فمما أخبرىا، قالت لو مف  ليا، ككتـ بعضو اآلخر لطفنا كرفقنا اتبنافيا بعض الحديث معكعرٌ 

رائر كالخفايا، الخبير بعمكـ ما يجرم في السٌ ٌر، فقاؿ ليا بأف اهلل العميـ بالسٌ أنبأؾ بأمر إفشائي 
 .(4)مائر عباده، ىك مف أخبرني بذلؾض

                                                           

 (.8/256(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف )ج1)
 (.3/357(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
 (.6/3610(  ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج3)
 (.2/426اتح اإلليية كالمفاتح الغيبية )ج(  ينظر: النخجكاني، الفك 4)
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رط في كقتو كحينو؛ الشٌ رط ب)لٌما( الحينية، التي رتبت الجزاء عمى الشٌ  رت جممتاتصدٌ كقد 
، ^ٌر، أعمـ اهلل نبيو بذلؾ، كحيف أخبر محمد السٌ  -رضي اهلل عنيا-فحيف أفشت حفصة 

 ٌر.السٌ ٌر، عٌرؼ ليا بعض ذلؾ السٌ حفصة عف أمر إفشائيا 

 لطيفتان: 

 عمى بمعنى التعريؼ كاإلخبار، بالتشديد: ُقرئ: )َعرََّف( :[ڇ چ]: تعالى قكلو -
البعض؛  يعرفيا كلـ إلييا، أسرٌ  التي القصة مف أنبأت ما عٌرفيا كأخبرىا بعض ^ المَّو رسكؿ أف

 الذم بأالنٌ  بذلؾ يخبرىا أف ^ المَّو رسكؿ مف القصد يكف لـ كألنو ،(1)عمى كجو التكٌرـ كالٌصفح
نما إلييا، بو أسرٌ   صاحبتيا؛ إلى كأفشت ٌر،السٌ  مف أظيرت بما تنبيييا منو المقصكد كاف كا 

 .(2)حاجة الكؿ إظيار إلى يكف مثمو، فمـ إلى المعاكدة إلى لتنزجر

 عف، -رضي اهلل عنيا-حفصة  جازل :الجزاء، أم عمى معنى بالتخفيف:( َعَرفَ )وٌقرئ 
 المَّو رسكؿ أف األخبار في الجزاء؛ كذيكر بعض عف عرضكأ ر،السٌ  بإفشاء استكجبتو ما بعض

 .(3)فأمره اهلل أف يراجعيا حفصة، ، طٌمؽ^

 بنفًسيا، األٌكؿ إلى الثنيف: يتعدَّل أىفٍ  كأنبأ نىبَّأ أصؿي  :[ڃ ڃ ڃ]: تعالى قكلو -
 .عميو لمداللة األٌكؿ ييٍحذىؼي  كقد ،اتخفيفن  الجارُّ  ييٍحذىؼي  كقد الجر، بحرؼ انيالثٌ ك 

ًذؼى  الثنيف تعدَّ  :[ڃ ڃ ڃ]: فقكليو اآلياًت، ىذه في بلثةي الثٌ  االستعماالتي  جاءت كقد  حي

لييما،  :كقكليو ذكرىما. :[ڌ ڌ ڍ ]: كقكلو غيرىىا. بو نىبَّأت: أم بالباء، مجركره  انيالثٌ ك  أكَّ

ذىؼى  ذىكىرىما :[ڈ ڈ ڎ] ة في فجاءت ىذه المفظة باستعماالتيا المختمفة آي ،(4)الجارَّ  كحى
 التفنف كالببلغة.

*** 

                                                           

 (.713(  ينظر: ابف زنجمة، حجة القراءات )ص1)
 (.10/82تأكيبلت أىؿ الٌسنة )ج(  ينظر: الماتريدم، 2)
 (.4/308(  ينظر: ابف الجكزم، زاد المسير )ج3)
 (.364/ 10(  ينظر: السميف الحمبي، الٌدر المصكف )ج4)
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  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] قال تعالى: انية:الثّ المسألة 

 .[4:التحريـ][ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :حك اآلتيالنٌ ، كتفصيميما عمى جممتيف شرطيتيف نت ىذه المسألةتضمٌ 

 .[ ڳ گ گ گ گ ک ک] الجممة األولى: -

، مبني عمى إن(: رط )الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز
، كىك فعؿ رط )تتوبا(: الشّ فعل  -2 رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ فعؿ مضارع مجزـك

ككف، في السٌ كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كألؼ االثنيف: ضمير متصؿ مبني عمى النٌ 
 .(1)محؿ رفع فاعؿ

 عميكما(، كاجب )فذلؾ: تقديره محذكؼ، رطالشٌ  إلى أف جكاب ذىب العمماء رط:الشّ جواب  -3
غىٍت قمكبكما فىقىدٍ )كجممة:    .(2)تعميمية دٌلت عمى الجكاب المحذكؼ (صى

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] انية:الثّ الجممة  -

 .[ہ

ن(: الشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إف: رط )وا 
، مبني عمى حر   ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ ؼ شرط كجـز

؛ ألنو فرط )تظاىرا(: الشّ فعل  -2  كف؛النٌ رط، كعبلمة جزمو حذؼ الشٌ عؿ فعؿ مضارع مجزـك
ككف، في محؿ رفع السٌ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كألؼ االثنيف: ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(3)فاعؿ
ينصره، كجممة )فإف اهلل ىك مكاله( تعميمية  اصرنامحذكؼ، تقديره: يجد نرط: الشّ جواب  -3

 .(4)رط المحذكؼالشٌ لجكاب 

                                                           

 (.560(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص1)
 (.522(  ينظر: األنصارم، إعراب القرآف )ص2)
لتاءيف اختصارنا، ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ ( كأصؿ الفعؿ )تتظاىرا( حذفت منو إحدل ا3)

 (.10/4731)ج
عرابو كبيانو )ج4)  (.10/15(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف كا 
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

يا إلى أنٌ المفسريف بعض اختيمؼ في معناىا فذىب  ،[ ڳ گ گ ]: تعالى قكلو
، كلكف ىذا المعنى بعيد؛ ألف الصغك في المغة ميؿ إلى (1)عف الحؽكمالت تعني: زاغت 

أنابت قمكبكما كمالت إلى اهلل ، كذىب بعضيـ إلى أف المعنى: (2)الشيء، كالزيغ ميؿ عف الشيء
ا في ىذه المسألة (3)كرسكلو مالت قمكبكما إلى محبة ما كرىو النبي أف المعنى: ، كما أراه راجحن

 گ گ ]فيككف قكلو:  ،(4)الٌسبيؿ قصد عفكمالت بذلؾ  ،مف تحريمو العسؿ أك الجارية ملسو هيلع هللا ىلص

 قد إذ ؛كاجب عميكما اهلل، فذلؾ إلى تبتما إف أم :[گ گ ک ک] رطالشٌ ب متصؿ سبب [ڳ
 اهلل غفر اهلل إلى تبتما اهلل، فإف إلى تكبا أم بالتكبة، آمرة دعكة رطالشٌ  كيككف .قمكبكما صغت
 لكما.

ف  كتساند كما،من تظاىر كمف ،^ لمنبىٌ  كيد مف فيو أنتما فيما كتمضيا اهلل، إلى تتكبا لـ كا 
 لو ظيير كجبريؿ الكيد ىذا عنو يدفع الذم مكاله ىك اهلل فسيجد ناصرنا ينصره؛ ألف لو، الكيد فى

 ،^لمنبٌى  ظيير المؤمنيف، ىك مف صالح كؿ ككذلؾ ربو، آيات مف عميو ينزؿ بما كناصر،
 فجميعيـ جند مكاقفو، مف مكقؼ كؿ فى ^بٌى النٌ  عكف ىـ ،جميعنا المبلئكة ثـ عنو، كمدافع

عف أقكل  ابب؛ مفصحن السٌ رط محذكؼ دٌؿ عميو الشٌ ، كجكاب (5)اهلل يتكاله مف نصرة كفي ،اهلل
 ، كمف^ لنبيو هلالج لج اهلل تكريـ مف اإلنساف يتصكره ما ، كأسمى^ صر، كالتأييد لمرسكؿالنٌ ألكاف 
 .^ عنو دفاعو كمف عميو، هلالج لجغيرتو 

 لطيفتان: 

 األمر، بصيغة فيو يؤتى أف التكميفي، الخطاب في األكثر :[گ گ ک ک]قكلو:  -
 سياؽ أتى في بو يتأثر لمف ا كاف الخطابفممٌ  ،[31]النكر: [ی ی ی ىئ] :تعالى كقكلو
 .(6)الخطاب في كتمطفنا لو، تشريفنا رطالشٌ 

                                                           

 (.9/346الثعمبي، الكشؼ كالبياف )جك (؛ 5/6ينظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج(  1)
 .(14/461ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج(  2)
 (.198، تفسير نظاـ القرآف كتأكيؿ الفرقاف بالفرقاف )صالفراىينظر: ي(  3)
 (.23/483ينظر: الطبرم، جامع البياف )ج(  4)
 (.14/1027(  ينظر: الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف )ج5)
 (.4/251(  ينظر: ابف عرفة، تفسير ابف عرفة )ج6)
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 مكقع الجمع )قيميكبيكيمىا(، أكقع حيث الكبلـ أفصح مف :[ڳ گ]: تعالى قكلو -
 اثنيف مف يئيفالشٌ  ذكركا إذا العرب شأف "كمف مبىاكيمىا(،)قى : قيؿ لك تثنيتيف لمجيء استثقاالن  المثنى؛

  .(1)يشكؿ" ال ألنو جمعكىما؛
 كقع لما ،قمكبنا أصبحا قد القمبيف أف إلى إشارة مثنى، المخاطب أف مع القمكب، جمع كفى

 .(2)القمكب مف مجمكعة قمب كؿ منيا، فكاف بشطر خاطر كؿ ذىب مختمفة، خكاطر مف فييما

*** 
  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] قال تعالى: :الثّالثةالمسألة 

 .[5:التحريـ] [﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبني عمى  رط )إن(:الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز
رط، كالفاعؿ: الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ رط )طمقكن(: الشّ فعل  -2

، كالكاؼ: ضمير متصؿ، مبني عمى ^بي النٌ ، يعكد عمى (ىك)ستتر، تقديره: ضمير م
 .(3)سكة عبلمة الجمعالنٌ كف: نكف النٌ الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، ك 

 .(4)(فعسى ربو أف يبدلو إف طمقكفٌ )تقدـ، تقديره:  محذكؼ دٌؿ عميو ما رط:الشّ جواب  -3
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

، كعمؿ ^بي النٌ بي رضي اهلل عنيف، مف إيذاء النٌ ية تحذير كتخكيؼ لزكجات في اآل
يف كالصبلح كالتقكل، متصفاتو الدٌ منيٌف في  امايسكؤه، فإنو إف طمقيٌف، فسيبدلو اهلل زكجاتو خيرن 

رط في ىذه اآلية محذكؼ، أم إف طمقكف رسكؿ اهلل الشٌ بكؿ صفات اإلسبلـ، كاإليماف. كجكاب 
 منكف. أف يبدلو خيرنا ، فعسى ربو^

 

                                                           

 (.19/197(  النعماني، المباب في عمـك الكتاب )ج1)
 (.14/1027(  ينظر: الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف )ج2)
 (.12/73(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج3)
 (.568(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف )ص4)
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  :لطيفة 
)عسى( في القرآف، كاجب تحقيؽ مابعدىا إال في ىذا المكضع،  قاؿ العمماء: إف كؿٌ 

رط كىك التطميؽ، الشٌ رط، فإف تحقؽ الشٌ يا في ىذا المكضع كاجبة، كلكنيا ىنا معمقة بكقيؿ: إنٌ 
( تفيد التشكيؾ كعدـ الجـز رط )إفالشٌ ، خاصة كأف استعماؿ أداة (1)ؽ مابعدىا كىك اإلبداؿتحقٌ 

 رط ييجـز بتحٌقؽ جكابيا.الشٌ بكقكع فعؿ شرطيا كبالتٌالي جكاب شرطيا، كلكف إٍف تحٌقؽ فعؿ 

*** 
 

                                                           

 (.14/350(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج1)



 

 
 
 
 
 

 

 : انيالثّ الفصل 
  ،نيالتاسع والعشر رط في سور الجزء الشّ تحميل جممة 

 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ 
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  األّولالمبحث 
  وبيان أثرىا، رط في سورتي )الممك والقمم(الشّ تحميل جممة 

 فسيريعمى المعنى التّ 
 

 تعريف عام بسورتي الممك والقمم
 :ممكبسورة ال عام : تعريفأوًل 
  ورة:السّ أسماء 

 ، ككذلؾ(1)المصاحؼ أكثر كفي التفسير ككتب نة،السٌ  كتب في ائعالشٌ االسـ الممك:  -1
 في جاء ما باب: الترمذم ، كترجمياصحيحو مف التفسير كتاب في البخارم عنكنيا
 .الممؾ سكرة فضؿ

 )إن: قال  بيالنّ أن  ىريرة، أبي بذلؾ، فعف بيالنٌ سٌماىا تبارك الذي بيده الممك:  -2
 ،(2)الممك( بيده الذي تبارك: لو غفر حتى لصاحبيا شفعت آية ثالثون القرآن في سورة

 .[ٻ ٻ ٻ ٱ]وىذا تسمية لمسورة بأول جممٍة وقعت فييا 

 عد طريقة عمى المفظيف ىذيف مجمكع كرةالسٌ  اسـ الكممتيف، فيككف بمجمكع الممُك: تباركَ  -3
( لفظ فيحكى كعميو األخرل إلى إحداىما إضافة دكف المفظ، في الكممات  بصيغة )تبارؾى
( لفظ كيحكى الماضي،  كرةالسٌ  تعريؼ المقصكد ألف اآلية؛ في ىك كما مرفكعا )الممؾي
 الكممتيف؛ بيف ما اختصار مع أكليا، في الكاقعيف المفظيف حكاية عمى متيفالكم بياتيف
  .(3)الفرقاف( )تبارؾ كبيف بينيا لمفرؽ اقصدن  كذلؾ

القبر، كتطمب لو عند ربيا يكـ  عذاب مف ىاقارء يكتنجٌ  تقي ألنيا والمنجية: الواقية، -4-5
 .(4)القيامة النجاة كالكقاية مف العذاب

                                                           

 (.29/6(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
حكـ ) .[3786: رقـ الحديث 2/1244 ،باب ثكاب القرآف /كتاب األدب ،سنف ابف ماجوجو: ]ابف ما( 2)

 .(األلباني: صحيح
 (.29/6(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
 (.3/510(  ينظر: النسفي، مدارؾ التنزيؿ )ج4)
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 .(1)قارئيا عف اآلخرة كعذابى  نياالدٌ  ببلءى  تدفع نياألى  افعة:الدّ  -6

، ك"تجادؿ يكـ القيامة (2)القبر، عند سؤاؿ الممكيف في قارئيا عف تجادؿ ألنيا المجادلة: -7
 .(3)ار"النٌ عند ربيا لقارئيا، كتطمب لو أف تنجيو مف عذاب 

ؿ اهلل المانعة(. عف ابف مسعكد قاؿ: )كنا نسمييا في عيد رسك المانعة والمّناعة:  -8
 .(4)كالمٌناعة: بصيغة المبالغة؛ ألف مف قرأىا كؿ ليمة منعو اهلل مف عذاب القبر

 .(5)لقارئيا القيامة فى تشفع ألىنيا افعة:الشّ  -9

 .(6)ألنيا تخاصـ زبانية جينـ؛ لئبل يككف ليـ يده عمى قارئيا المخمصة: -10

لمتصؼ بكماؿ الممؾ، المثبت لو تماـ الة عمى اهلل االدٌ فياىي سكرة الممؾ بأسمائيا 
البقاء، ككماؿ الخضكع، "فمف لزميا نجا مما يخاؼ، كمنع مف كؿ ىكؿ ككقي كؿ مخمكؽ، 

 .(7)ؤاؿ عمف الـز عمييا كىذا مف أىـ األمكر"السٌ كترد 
 :عداد إال المكي كنافع كشيبة، فعندىـ إحدل ، في جميع األثبلثكف آية عدد آياتيا

 .(8)كثبلثكف آية
 ورة:السّ ان نزول زم 

 .(9)سكرة الممؾ سكرة مكية، باتفاؽ الجميع  
  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

 خمؽ لىإ اإلنساف نظر كرة عظمة اهلل ككماؿ قدرتو، كتمفتالسٌ تثبت  ورة:السّ محور  -
 مار،الثٌ ك  كالزرع كالحياة، كالمكت كاألبصار، معالسٌ ك  كالرزؽ، كالطير ماءالسٌ  كخمؽ األرض،

 ماكاتالسٌ  ممككت في ظرالنٌ ك  كالتأٌمؿ، التفكير عمى القمب كالفضاء، كتحثٌ  كاليكاء ءكالما
                                                           

 (.1/473(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج1)
 (.30/577الرازم، مفاتيح الغيب )جديف فخر ال(  ينظر: 2)
 (.8/231)ج الٌدر المنثكرالسيكطي، (  3)
 (.137(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص4)
 (.1/473(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج5)
 .1/473ج، ؽالمرجع الٌسابينظر: (  6)
 (.20/216(  البقاعي، نظـ الٌدرر )ج7)
 (.315جكزم، فنكف األفناف في عيكف عمـك القرآف )ص(  ينظر: ابف ال8)
 (.18/205(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج9)
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أجمعيف، مقيمة  اسالنٌ  عمى فضمو كسابغ اهلل، قدرة عمى التعرؼ بنفسو إلى ليصؿ كاألرض؛
 .(1)بذلؾ كمو الحجة كالبراىيف عمى الكفر كأىمو

 ورة: السّ أىداف أىّم  -
 .(2)يشاء بما المخمكقات جميع في المتصٌرؼ ، فيكتمجيد اهلل تعالى كتعظيمو -1
 الة عمى كحدانيتو كحكمتو.الدٌ التفكر في مخمكقات اهلل كمظاىر عظمتو  -2
 إعداد جينـ بأصناؼ العذاب، لمكافريف الجاحديف . -3
 كالعمف. رالسٌ  في تعالى اهلل كمراقبة بالغيب، اإليماف بياف فضيمة -4
 .(3)ك الذم ينصر كيرزؽ، فيك الرزاؽ ذك القكة المتيفاإلقرار بأف اهلل كحده، ى -5
 عير.السٌ عتراؼ الكفار يـك القيامة بالكفر كالتكذيب، كاستحقاقيـ عذاب ا -6
، منتسبكف الكف باهلل دائمن ك اإليماف، فالمؤمنكف مكصبعد  عمى اهلل  التككؿ كجكب -7

 .(4)إليو

 

*** 
 بسورة القمم: عام : تعريفثانًيا
  رة:و السّ أسماء 
 اتعظيمن  بالقمـ؛ كأقسـ ،[ ڑ ڑ ژ ژ ڈ] كىك بو تعالى الٌمو أقسـ بما الفتتاحيا القمم: -1

 المنافع مف فيو كلما العظيمة، الحكمة عمى اللةالدٌ  مف كتسكيتو خمقو في لو لو؛ لما
 .(5)الكصؼ بيايحيط  ال التي كالفكائد

 

                                                           

(؛ كحكل، األساس في التفسير 10/71ينظر: شرؼ الديف، المكسكعة القرآنية، خصائص الٌسكر )ج (1)
 (.10/6032)ج

 (.4/325)ج (  ينظر: الحريممي، تكفيؽ الرحمف في دركس القرآف2)
 (.6/123(  ينظر: ابف القيـ، الضكء المنير عمى التفسير )ج3)
 (.6/3648(  ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج4)
 (.4/584(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج5)
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 .[ڈ]كرة بمفتتحيا السٌ ة ؛ مف باب تسمي(1)كتب التفسير معظـ سميت بذلؾ في :ن -2

 في صحيحو: البخارم اىاكسمٌ  ،(2)جاءت ىذه التسمية في بعض كتب التفسير ن والقمم: -3
 .(3)المفظ ىذا سكرة أم ليا،أكٌ  في الكاقعيف المفظيف حكاية عمى ؛(والقمم ن) سورة

 :(4)ليس فييا اختبلؼ عند الجميعثنتاف كخمسكف آية،  عدد آياتيا. 

  رة:و السّ زمان نزول 

مع عمى كأيجسكرة القمـ سكرة مكية، كىي مف أكائؿ مانزؿ مف القرآف الكريـ في مكة، 
 .(5)مدنية يانٌ ( فقيؿ: إ50 آية إلى 48(، كاآليات مف )33 إلى 17) مكيتيا، إال اآليات مف

  ورة وأىم أىدافيا:السّ محور 

 ورة:السّ محور  -

 بكةالنٌ  إثبات ىنا كىي الصحيحة، اإلسبلمية العقيدة بأصكؿ المكية، كرةالسٌ  ىذه عنيت
 .(6)القيامة يكـ كالمجرميف المسمميف مصير كبياف كاآلخرة، كالبعث كالرسالة،

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 .الذم يكتب بو اليدل كالخير ،بياف فضؿ القمـ -1

 .(7)أدبو كأخبلقو ، كبياف كماؿبي النٌ ناء عمى الثٌ  -2

 
                                                           

(؛ كابف أبي زمنيف، تفسير 23/521(؛ كالطبرم، جامع البياف )ج2/264(  ينظر: التيمي، مجاز القرآف )ج1)
(؛ كابف 4/584(؛ كالزمخشرم، الكشاؼ )ج4/322كالخازف، لباب التأكيؿ )ج(؛ 5/18القرآف العزيز )ج

 (.8/185كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج
 اليداية في بمكغ الٌنياية (؛ كابف أبي طالب،10/134)ج تأكيبلت أىؿ السنةالماتريدم، ينظر:  (2)

 .(4/268)ج تفسير ابف عرفة (؛ كابف عرفة،12/7611)ج
 (.29/57شكر، التحرير كالتنكير )ج(  ينظر: ابف عا3)
 (.253(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص4)
 (.2/398(  ينظر: ابف جزم، التسييؿ لعمـك التنزيؿ )ج5)
 (.1299(  ينظر: الشحكد، المفصؿ في مكضكعات سكر القرآف )ص6)
 (.5/407(  ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج7)
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 .(1)ك مكافقتيـ عمى مقترحاتيـ الماكرةيي عف ميادنة الكفار، أالنٌ  -3

 .إظيار عاقبة البخؿ كالظمـ، كالتيديد لمف تسكؿ لو نفسو بكفر نعـ اهلل -4

ثبات عجزىـ عف إجابة األسئمة التي كجيت ليـ. -5  إفحاـ الجاحديف كا 

 دـ بعد فكات األكاف.النٌ الجاحدكف لنعـ اهلل، كالمكذبكف لرسمو، ال ينفعيـ  -6

عاة في الدٌ عكة إلى اهلل، فالصبر الجميؿ زاد األنبياء، ك الدٌ بعات ـ كالضجر مف تعدـ التبر  -6
 .(2)كؿ زماف كمكاف

*** 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.15/33التفسير الكسيط )ج (  ينظر: الطنطاكم،1)
 (.8/315(  ينظر: نخبة مف العمماء، التفسير المكضكعي لسكر القرآف )ج2)
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 األّولالمطمب 
 فسيري، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ ممكرط في سورة الالشّ تحميل جممة 

 

اثنتي عشرة جممة شرطية، كبيانيا عمى  مسائؿ، تضمنت كرة خمسالسٌ ىذه  ضـٌ ت 
 حك اآلتي:النٌ 

 :ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] المسألة األولى: قال تعالى 

 [.4-3]الممؾ: [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ *چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 رط: الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ ف، كبيانيما عمى تنتظـ في ىذه المسألة جممتيف شرطيتي

 .[چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]: الجممة األولى -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(. رط:الشّ أداة  -1

 مقدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إٍف أردت المعاينة فارجع رط: الشّ فعل  -2
 .(1)البصر(

رط، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطة رط )فارجع البصر(:الشّ جواب  -3
اللتقاء  ؛كحرؾ بالكسر ككفالسٌ أمر، مبني عمى  محؿ ليا مف اإلعراب، )ارجع(: فعؿ

)أنت(، البصر: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة  :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر اكنيف،السٌ 
 .(2)رط المقدرالشٌ نصبو الفتحة. كجممة )فارجع البصر( في محؿ جـز جكاب 

 .[ڌ ڍ ڍ ڇ] انية:الثّ الجممة  -

 تقديرىا: )إٍف(. ،ياؽالسٌ دٌؿ عمييا  مقدرة رط:الشّ أداة  -1

 .(3)(تيرجع البصر ، تقديره: )إفياؽالسٌ دٌؿ عميو  مقٌدر رط:الشّ فعل  -2

                                                           

 (.29/14(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 (.4745/ 10ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج(  ينظر: 2)
 (.562(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص3)
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ككف؛ السٌ ينقمٍب: فعؿ مضارع مجزكـ، كعبلمة جزمو  رط )ينقمب إليك البصر(:الشّ جواب  -3
 ألنو جكاب الطمب )ارجع(، إليؾ: جار كمجركر متعمؽ بالفعؿ ينقمب، )البصر(: فاعؿ

: حاؿ مف )البصر( منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، عو الضمة، خاسئنامرفكع كعبلمة رف
شرط مقدر غير مقترف بالفاء، ال محٌؿ ليا مف لجكاب )ينقمب إليؾ البصر(:  كجممة

 (.المعاينة ينقمب إليؾ البصر خاسئناتقدـ، تقديره: )إف أعدت  ، دٌؿ عميو ما(1)اإلعراب
 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

مؽ اهلل سبع سماكات، بعضيا فكؽ بعض، ليس فييا خمؿ كال عيب، ال ترل بينيا خ
 ظاـ كاإلتقاف، فإفالنٌ أييا العاقؿ مف تفاكت كال اضطراب، كميا محكمة، دليؿه عمى مقتضى 

 خمؽ سبحانو؛ فيما ظرالنٌ  فكرر ذلؾ، مف شؾ أدنى في أك تصدؽ، ال -اظرالنٌ أييا –كنت 
 ظننت فطكرنا، فيو رأيت إف شبية، "فإنؾ أك شؾ أدنى عندؾ بقىي كال األمر، لؾ يتضح حتى
ف عددنا، رهدبّْ مي  في أف  في نظرت ، كلكنؾ ميما(2)"اسفين  نشئومي  في ظننت ،تفاكتنا فيو رأيت كا 

 التي تيجةالنٌ  بعد مرة، ستجد مرة ظرالنٌ  كبإعادة كالتأمؿ، التفحص في الرحمف، كشددت خمؽ
 ظرالنٌ  ىذا بعد -ألنو متعب؛ كميؿ كىك اخائبن  إليؾ نقمبي بصرؾ  أف منيا، لؾ مفر ال

 تعجيز، إثر تعجيزه  التفاكت، فيذا أك الكىف أك الخمؿ مف اشيئن  في ممككت اهلل يجد لـ -الكثير
يجاب الكحدانية، كالتفاكت، إثبات الفطكر ارتفاع تحد، ففي أعقاب في كتحدو  الحكمة لمخالؽ  كا 

 .(3)سبحانو كتعالى

 ڤ ڤ ٹ ٹ] :لقكلو  اتقريرن  [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] جممة جاءت

؛ [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]: قكلو عميو التطابؽ، كفٌرع معنى يحقؽ التفاكت نفي ؛ فإف[ڤ
 نفي ليككف ظر؛النٌ ب لؤلمر سببنا جعؿف التفاكت، رؤية انتفاء أم ألف التفريع ىنا لمتسبب،

لجممة األكلى مفصحةن عف فجاءت الفاء في ا .(4)لممخبر تقميد دكف يقيف عف امعمكمن  التفاكت
ظر؛ النٌ اس المعاينة كالتثبت مف دقة خمؽ اهلل؛ فعميو أف يكرر النٌ شرطو مقدر، فإف أراد أحد مف 

 ستيقف، كال يبقى عنده أدنى شؾ.حتى ي

                                                           

 (.29/15الجدكؿ في اإلعراب )ج(  ينظر: صافي، 1)
 (.10/105(  الماتريدم، تأكيبلت أىؿ الٌسنة )ج2)
 (.15/11(  ينظر: طنطاكم، التفسير الكسيط )ج3)
 (.29/17(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج4)
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لشرط مقدر، غير مقترنة بالفاء الفصيحة، دٌؿ عمييا انية جكابنا الثٌ كجاءت الجممة  
 لـ ظرالنٌ  ككررت البصر رجعت فإنؾ "إف، [ڃ ڃ]، عمى قكلو: [ڇ ڇ چ]عطؼ 
دراؾ الخمؿ رؤية مف التمستو بما بصرؾ إليؾ يرجع  ءبالخس إليؾ يرجع بؿ العيب، كا 

نما سميت الفاء فصيحة إن ُذكرت؛ إلفصاحيا عن ، (1)كالحسكر" ن الشّ وا  رط المقدر، وا 
 .(2)فصيحة تسميتيا المذكورة، فصحّ  حذفت؛ كانت في قوة

  :لطيفتان 

 ڍ ڇ] بدليؿ التكثير، بؿ حقيقتو بو يراد ال مثنى :[ڇ ] لفظة :[ڇ ڇ ڇ چ] -

 ككثرة المعاكدة طكؿ مف كميؿ: أم ،[ڎ ڌ]ا، بعيدن  ذليبلن  صاغرنا: أم ،[ڌ ڍ
نما ثبلث، كال بنظرتيف يأتياف ال الكصفاف كىذاف المراجعة، : كقكليـ كىذا كٌرات،: المعنى كا 

 .(3)التكثير يريدكف إنما الكاحد، شفيعت التثنية بيذه يريدكف ال كسعديؾ؛ لبيؾ

: كضع فييا االسـ الظاىر مكضع المضمر؛ لمتعظيـ [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] -
اسـ  إلى الخمؽ إضافة كفى ،كتفضُّبلن  رحمةن  بقدرتو، خمقيا تعالى كاإلشعار بعمة الحكـ، كبأنو

 مستيا تيال الرحمة بيد جميعيا خمقت إنما المخمكقات أف إلى أخرل : إشارة[ڄ] اهلل

 . [156األعراؼ:] [ٹ ٹ ٹ ٿ]: تعالى قكلو ذلؾ إلى يشير كما ،(4)اجميعن 

*** 
  ھ ھ ھ ہ ہ * ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ    *﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 [.10-7]الممؾ:  [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ *ى ى ې ې ې ې

 
                                                           

 (.4/576(  الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
 (.2/184البيضاكم )ج(  ينظر: الخفاجي، عناية القاضي ككفاية الراضي عمى تفسير 2)
 (.4/576(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج3)
(؛ كالخطيب، التفسير القرآني لمقرآف 7/92)ج ينظر: ابف عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ( 4)

 (.1051/ 15)ج



109 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ ثبلث جمؿو شرطية، كتفصيميا عمى  عمى ىذه المسألة اشتممت

 .[ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں] الجممة األولى:-

ككف، تضمف معنى السٌ مبني عمى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف،  رط )إذا(:الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼخافض لشرطو، منصكب بجكابورط، الشٌ 

سـٌ فاعمو، مبني عمى الضـ عمى الياء المحذكفة، لـ يي  ضو فعؿ مارط )ألقوا(: الشّ فعل  -2
في محؿ رفع نائب فاعؿ،  ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :أصميا ألقيكا، كالكاك

 .(1)كالجممة في محؿ جر بإضافة إذا إلييا
فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كاك  رط )سمعوا(:الشّ جواب  -3

فارقة. )ليا(: كاأللؼ ككف، في محؿ رفع فاعؿ، السٌ مبني عمى  الجماعة: ضمير متصؿ
(: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو )سمعكا(، )شييقناالفعؿ كمجركر، متعمؽ بجار 

 .(2)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،شرط غير جاـزل( جكاب االفتحة، كجممة )سمعكا ليا شييقن 

 .[ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] انية:الثّ الجممة  -

ف معنى ككف في محؿ نصب، متضمٌ السٌ ظرؼ زماف مبني عمى رط )كّمما(: الشّ أداة  -1
 رط، متعمؽ بجكابو )سأليـ(، كىك مضاؼ.الشٌ 

لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، فييا: جار  فعؿ ماضو مبني رط )أُلقي(:الشّ فعل  -2
: نائب فاعؿ مرفكع و الضمة، كجممة كعبلمة رفع ،كمجركر، متعمؽ بالفعؿ )ألقي(، فكجه

 .(3))ألقي فييا فكج( في محؿ جر مضاؼ إليو

ضمير متصؿ مبني عمى  :فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالياء رط )سأليم(:الشّ جواب  -3
مة كعبل ،. خزنتييا: فاعؿ مرفكعالمذكر لمجمع :الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ

في محؿ جر مضاؼ  ،فتحضمير متصؿ مبني عمى ال ىا:ك مضاؼ،  رفعو الضمة، كىك

                                                           

 (.12/91)ج (  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ1)
 (.562)ص القرآف الكريـ الميسر (  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب2)
 (.10/149(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج3)
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، ال محؿ ليا مف غير جاـز شرط، كاأللؼ: لمتأنيث. كجممة )سأليـ خزنتيا( جكاب لإليو
 .(1)اإلعراب

 .[ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] :الثّالثةالجممة -

، يفيد االمتناع المتناع، مبني عمى رط )لو(: الشّ أداة  -1 ال  ،ككفالسٌ حرؼ شرط غير جاـز
 محؿ لو مف اإلعراب.

ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، كنا السٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى  رط )كّنا(:الشّ فعل  -2
في محؿ رفع اسـ كاف، نسمع: فعؿ مضارع  ،ككفالسٌ الفاعميف ضمير متصؿ مبني عمى 

، كالجممة الفعمية في (نحف) :تقديره ،مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر
 . (2)محؿ نصب خبر كاف

ا: ال محؿ لو مف اإلعراب، كنٌ  ،ككفالسٌ حرؼ نفي مبني عمى  :مارط )ما كّنا(: الشّ جواب  -3
ضمير  :نا الفاعميفك ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، السٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى 

ككف، في محؿ رفع اسـ كاف، )في أصحاب( جار كمجركر، السٌ متصؿ، مبني عمى 
عير: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره السٌ ، (نيفكائ)متعمؽ بخبر كاف محذكؼ تقديره: 

، ال محؿ ليا مف الشٌ ا في أصحاب( جكاب الكسرة. كجممة )ما كنٌ  رط غير جاـز
 .(3)اإلعراب

 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ انًياث

ف رسمو عده لمجاحديف مف العذاب، فالمكذبك يصؼ اهلل جٌؿ جبللو، ما أ اآليات ىذه في
ار العظيمة؛ فإنيـ النٌ فييا، "مثؿ طرح الحطب في  تقرىـ جينـ يطرحكفكالجف، مس مف اإلنس
، كصكت المتغيظ مف شدة منكره  سمع ليا صكته ف القدر بما فيو، كيي ، تغمي غميا(4)كقكدىا"

 سيئؿ إال أحد ارالنٌ في  يمقى ال واآليات أنٌ  كتقتضي الغضب، تكاد تتقطع لشدة االضطراب،
خزنة كقتئذ، لم ككذبكىـ، كيقكؿ الكفار جاؤكا بأنيـ فييقر ،بالرسؿاإلنذار  عف التكبيخ، جية عمى

يخبر  ثـٌ  عير،السٌ  في الخمكد يستكجبكا كلـ بو، آلمنكا نتفعيي  عقؿه  أك و لك كاف ليـ سمعه نٌ إ

                                                           

 (.10/227(  ينظر: الشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا كتفسيرنا بإيجاز )ج1)
 (.12/93(  ينظر: صالح، إعراب القرآف المفصؿ )ج2)
 (.3/362(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف الكريـ )ج3)
 (.19/190حاشية القكنكم عمى تفسير البيضاكم )جالقكنكم، (  4)
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دـ النٌ عتراؼ، كال يغًف عنيـ اال فيو ينفع ال كقت في بذنبيـ، اعترفكا يـأنٌ  كتعالى، سبحانو
 .(1)شيئنا

رط الشٌ رط )إذا( التي تستعمؿ في الشٌ رطية األكلى بأداة الشٌ ت الجممة ر تصدٌ كقد 
رط، الشٌ كىك فعؿ  ببل شؾٌ  المجزكـ بكقكعو في المستقبؿ، فيكـ القيامة يمقى الكفار في جينـ

كا( بعد رط مف سماعيـ لصكتيا المخيؼ المرعب، كجاء الفعؿ )ألقالشٌ ا يكجب تحقؽ جكاب ممٌ 
 بتحقيؽ الكقكع، كزيادة في التخكيؼ كالتيكيؿ.  اإذا بمفظ الماضي؛ إشعارن 

 بتكرار الجكاب، كقكع تكرار األداة )كٌمما( التي تفيدبانية الثٌ رط الشٌ كتصدرت جممة 
ار يككف النٌ  دخكؿ الكفار أفٌ  :األّولما( أضفى عمى اآلية معنييف، رط. فاستعماؿ )كمٌ الشٌ  كقكع

أف  اني:الثّ و  ار،النٌ لؾ لكؿ جماعة تمقى في اؿ ذفي أفكاج كجماعات، ك)كمما( تقتضي أف يق
قامة الحجة؛ ألف ظاىر )كٌمما(  ،اهلل عز كجؿ ال يعذب في اآلخرة إال بعد إرساؿ الرسؿ، كا 

 [ڻ ]باإللقاء، في الجممة األكلى  جينـ إلى الكافريف سكؽ عف التعبير كفى .(2)الحصر

 كأنيـ آدميتيـ، احتراـ كعدـ رميف،المج ىؤالء ىكاف إلى يشير ما ،[ے] انيةالثٌ كفي الجممة 
 بغير بعيدنا تطرح حيث كالفضبلت، فاياتالنٌ  مف عنيا، المستغنى األشياء معاممة يعاممكف إٌنما

  .(3)إلييا ممتفتو  غير تقع، حيث فتقع حساب،

)لك( التي تفيد امتناع ػاألداة بأداة شرط مغايرة، فتصدرت ب الثٌالثةكجاءت الجممة 
 ،فيو ا ال شؾٌ مع كالعقؿ ليؤالء الكفار، كممٌ السٌ غيره، فدٌلت اآلية عمى انتفاء يء المتناع الشٌ 
 ،أنو ماكاف ليـ سمع اليداية ،يـ كانكا ذكم أسماع كعقكؿ صحيحة، فكجب أف يككف المرادأنٌ 

 مف عقؿ نعقمو أك لمحؽ، طالبنا كاف مف سماع اإلنذار نسمع كنا لك :كالمعنى كال عقؿ اليداية،
نما عير،السٌ  أصحاب مف كنا لما ،متفكرنا متأمبلن  كاف  مدار ألفٌ  كالعقؿ، معالسٌ  بيف جمع كا 

ىذه اآلية بكضكح أف "مف ييمؿ عقمو، كلـ ينظر بو  ، كتدؿٌ (4)كالعقؿ معالسٌ  أدلة عمى التكميؼ
حيف يمقاه، كأم خطيئة أكثر  كيحاكـ مايسمع كيرل فيك مسؤكؿ أماـ اهلل، مستحؽ لمعذاب

 فذكر كالحاضر، بالماضي ، كعبر(5)يمتاز بو عف سائر المخمكقات؟" ؿ ماف أىمممٌ  جرمنا

                                                           

 (.5/338المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )جابف عطية، (  ينظر: 1)
 .5/339ج، المرجع الٌسابؽ (  ينظر: 2)
 (.15/1055)ج (  ينظر: الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف3)
 (.30/588الغيب )ج الرازم، مفاتيحفخر الديف (  ينظر: 4)
 (.755(  مغنية، التفسير المبيف )ص5)
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 ذلؾ ، كمؤدل(1)؛ إلفادة المضارع التجدد كاالستمرار(نسمع)كعمقو عمى  الماضي، بمفظ )كٌنا(
أف الكفار عٌطمكا سمعيـ، كأكقفكا عقكليـ عف التفكير، كاستمركا بيذا التعطيؿ حتى بعد  الجمع،
 أشٌد ندمنا، كأكغؿ حسرةن.ذر، كىذا النٌ مجيء 

 :لطيفة 

  استعارتاف: الكبلـ ىذا فى ،[ھ ھ ہ ہ * ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] -

 القمب تضايؽ عند الخكؼ مف الخارج الصكت: ييؽالشٌ ك  ،[ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] إحداىما:
 تيكؿ مقطعة أصكاتنا ليا بأفٌ  ارالنٌ  كصؼ سبحانو وفكأنٌ . الطكيؿ كالكمد ديد،الشٌ  الحزف مف
  .منيا قرب فم كيصعؽ سمعيا، مف

مف قكليـ: )تغيظت القدر(، إذا اشتد غميانيا، ثـ  ،[ھ ھ ہ ہ] األخرى: والستعارة
ار بصفة المغيظ النٌ اهلل كصؼ  فكأفٌ  ،الصفة بو مخصكصة باإلنساف المغضبصارت 

الغضباف، الذم مف شأنو إذا بمغ ذلؾ الحد أف يبالغ فى االنتقاـ، كاإليبلـ، كقد جرت عادة 
ة ف شدٌ (، ماغيظن بأف يقكلكا: )يكاد فبلف يتميز  ديد الغيظ،الشٌ ؼ اإلنساف العرب فى كص

فأجرل سبحانو ىاتيف الصفتيف عمى نار جينـ؛ ليككف التمثيؿ  ،اىتياج غيظو، كاحتداـ طبعو
 .(2)فى أقصى منازلو، كأعمى مراتبو

*** 
  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

 .[17]الممؾ: [ڑ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(. رط:الشّ أداة  -1

                                                           

بييات في (  كلـ يعمقو عمى )سمعنا( ألف الماضي ال يفيد إال مطمؽ الكقكع، ينظر: التكنسي، نكت كتن1)
 (.3/602تفسير القرآف المجيد )ج

راج المنير في (؛ كالشربيني، السٌ 2/33(  ينظر: الشريؼ الرضي، تمخيص البياف في مجازات القرآف )ج2)
 (.4/341اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير )ج
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 .(1)مقدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إٍف جاءكـ المينذر بو(رط: الشّ فعل  -2

رط، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطة رط )فستعممون(:الشّ جواب  -3
يف: حرؼ استقباؿ لمقريب، مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف السٌ محؿ ليا مف اإلعراب، 

كف؛ ألنو مف األفعاؿ النٌ ثبكت  رفعو كعبلمة ،اإلعراب، تعممكف: فعؿ مضارع مرفكع
كف( ككف في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )ستعممالسٌ الخمسة، كالكاك ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(2)مرتبطة بالفاءرط المقدر الشٌ في محؿ جـز جكاب 
 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجممة 

الكفار؛ زاجرنا ليـ مو؛ ممتننا عمى عباده بذلؾ، ىٌدد عٌز كجٌؿ بعد أف عٌدد سبحانو نع
انو، كأمره ماء سمطالسٌ في  فٍ عف ارتكاب معصيتو، كالجحكد لربكبيتو، فيؿ أمنكا عذاب مى 

فييا، فتضطرب مف فكقيـ مثؿ مكج البحر، أك يرسؿ  بيـاألرض فيغيٌ  أف يشؽٌ  كنييو، كتدبيره،
ا عاتية فييا حجارة، يرمييـ بيا، فتفنييـ عف آخرىـ، فحينئذ يعممكف كيؼ ىك إنذار  عمييـ ريحن

 .(3)اهلل، فقد أنذرىـ كحذرىـ سكء العاقبة، فكذبكا باإلنذار كسخركا بالتحذير

اهلل ىؤالء الجاحديف  كقد أفصحت الفاء عف كجكد جممة شرطية مقدرة، فقد تكعد
بإىبلكيـ بالعذاب، فإف أىمكيـ اهلل عندئذ سيعممكف حقيقة ىذا اإلنكار، كقدرة الميمؾ سبحانو 

رط )إٍف( أبمغ في ىذا المكضع مف غيرىا مف األدكات؛ ألف ما جاء الشٌ كتعالى، كتقدير أداة 
 حتماؿ ال اليقيف.تراض، ممكف أف يقع كممكف أال يقع، فأفادت االفي اآلية عمى سبيؿ االف

*** 
 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ] : قال تعالى:رّابعةالمسألة ال 

 [.21]الممؾ:

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

، مبني عمى  رط )إْن(:الشّ أداة  -1  لو مف اإلعراب. ككف، ال محؿٌ السٌ حرؼ شرط كجـز

                                                           

 (.4/1342)ج مف مشكؿ إعراب القرآف ى(  ينظر: الخراط، المجتب1)
 (.10/4754(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.10/58(  ينظر: الطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآف )ج3)



114 

رط، كالفاعؿ الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ  رط )أمسك(:الشّ فعل  -2
، يعكد عمى )اهلل(، رزقو: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو (ىك) :تقديره ،ضمير مستتر

مبني عمى الضـ، في  : ضمير متصؿ، كىك مضاؼ، كالياءالظاىرة عمى القاؼ الفتحة
 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو

 ف يرزقكـ تقٌدـ، تقديره: )إف أمسؾ اهلل رزقو فم محذكؼ دٌؿ عميو ما رط:الشّ جواب  -3
 .(2)غيره(

 رط:الشّ  فسيري لجممة: األثر التّ ثانًيا

ة، خمؽ الطير كقدرتو، كمف آثار ىذه القدر  فكر بخمؽ اهللالجاحديف بالتٌ  تدعك اآليات
كالحاصب الذم معو  فيـ مف الخسؼكٌ بعد أف خى - ماء، كيعكد سبحانو كتعالىالسٌ كتحميقو في 

لتقريع: "ماذا تصنعكف إذا نزؿ بكـ العذاب؟ ىؿ تيربكف إياىـ؛ بقصد التكبيخ كا سائبلن  -العذاب
ذا منع  ،ممؾ لنفسيا شيئنامنو، كال ينجك مف اهلل ىارب، أك تمجأكف إلى أصنامكـ؟ كىي ال ت كا 

، أأكثانكـ التي تعبدكف أك ماء عميكـ مدرارناالسٌ ف الذم يرسؿ اهلل عنكـ أسباب الرزؽ كالمطر فم
ف أف اهلل ىك الرزاؽ، كمع ىذا يعاندكف الحؽ كيصركف عمى جيمكـ كغركركـ! كبل إنيـ يعممك 

 .(3)الباطؿ؛ ألف حياتيـ تقـك عميو كعمى محاربة الحؽ كأىمو"

)إف( فاهلل يستنكر عمييـ عبادتيـ لغيره؛ كىك األداة ب رطيةالشٌ قد تصدرت الجممة ك 
رزقكـ إف أمسؾ زؽ، كيسأليـ عمى سبيؿ التبكيت، تيرل مف يالمنعـ المتفضؿ عمى عباده بالرٌ 

 اهلل رزقو! 

ا لمسياؽ؛ ألنو فتراض، حامبلن معنى عمى سبيؿ اال فجاء استعماؿ األداة )إٍف( مبلئمن
 .امع قطعناالسٌ و معمكـ عند ؛ ألنٌ رطالشٌ حذؼ جكاب كقد حسيف  التيديد كالكعيد،

*** 
 

                                                           

عرابو كبيانو )ج(  ينظر: ال1)  (.10/58درة، تفسير القرآف الكريـ كا 
 (.571(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف )ص2)
 (.7/381(  مغنية، التفسير الكاشؼ )ج3)
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  جخ مح جح مج حج *ىث مث جث يت ىت مت خت]  : قال تعالى:المسألة الخامسة 

 ٺ ٺ ٺ *ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   *حس جس مخ حخ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ*ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 [.30-25]الممؾ:  [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ*چ چ چ ڃ ڃ

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ تضمنت ىذه المسألة خمس جمؿو شرطية، كبيانيا عمى 

 .[ىث مث جث يت ىت مت خت] الجممة األولى: -

، مبني عمى  :رط )إْن(الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

في ككف؛ التصالو بتاء الفاعؿ، السٌ ، مبني عمى فعؿ ماضو ناقص رط )كنتم(:الشّ فعل  -2
ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ رفع اسـ كاف،  :اءكالتٌ رط، الشٌ محؿ جـز فعؿ 

 .(1)المذكر لمجمع :كالميـ
تقدـ، تقديره: )إف كنتـ صادقيف فأخبركنا متى ىذا  دٌؿ عميو مامحذكؼ  رط:الشّ جواب  -3

 .(2)الكعد(

 .[ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]انية: الثّ الجممة  -

الفاء: حرؼ استئناؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، لٌما:  رط )فمّما(:الشّ أداة  -1
، كىك وبجكاب ككف، في محؿ نصبالسٌ رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ زماف، تضمف معنى 

 مضاؼ.
، مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر عمى األلؼ المحذكفة؛  رط )رَأوه(:الشّ فعل  -2 فعؿ ماضو

اكنيف، كبقيت الفتحة دالة عمى األلؼ المحذكفة، كاك السٌ التصالو بكاك الجماعة كاللتقاء 
ضمير  :ككف، في محؿ رفع فاعؿ، كالياءالسٌ الجماعة: ضمير متصؿ، مبني عمى 

                                                           

 (.10/161(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.8/294ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف )ج(  2)
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كجممة )رأكه(  ي عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو،عمى )الكعد(، مبن يعكد ،متصؿ
 .(1)في محؿ جر مضاؼ إليو

، مبني  رط )سيئت(:الشّ جواب  -3 تاء  :لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، كالتاءفعؿ ماضو
اكنة، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كجكه: نائب فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو السٌ التأنيث 

، ال محؿ ليا مف اإلعرابلجكاب ت كجكه( )سيئ الضمة، كجممة  .(2)شرط غير جاـز

 .[ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] :الثّالثةالجممة  -

، مبني عمى  رط )إْن(:الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

محؿ جـز ، في الظاىر عمى الكاؼ فعؿ ماضو مبني عمى الفتحرط )أىمكني(: الشّ فعل  -2
ككف، في السٌ ضمير متصؿ لممتكمـ، مبني عمى  :، كالياءكف: نكف الكقايةالنٌ رط، ك الشٌ فعؿ 

فاعؿ لفظ الجبللة اكنيف، اهلل: السٌ محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـ، كفتحت الياء؛ اللتقاء 
 .(3)، كعبلمة رفعو الضمة-مع التعظيـ– مؤخر مرفكع

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا الشٌ في جكاب كاقعة رابطة  :الفاء(: رط )فمنالشّ جواب  -3
ككف، في محؿ رفع مبتدأ، يجير: فعؿ السٌ مف اإلعراب، مف: اسـ استفياـ، مبني عمى 

يعكد عمى  )ىك( :مضارع، مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره
جمع مذكر سالـ، ، الكافريف: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الياء؛ ألنو )اهلل تعالى(

كجممة )يجير الكافريف( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(، كجممة )مف يجير الكافريف( في 
 .(4)مقترنة بالفاء رطالشٌ محؿ جـز جكاب 

 .[چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]الجممة الرابعة:  -

 رة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.مقدٌ رط: الشّ أداة  -1

 .(5)ر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: إذا جاءكـ العذابمقدٌ رط: شّ الفعل  -2

                                                           

 (.12/105اإلعراب المفصؿ )ج (  ينظر: صالح،1)
 (.572(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف )ص2)
 (.3/366ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج  (3)
 (.10/241في اإلعجاز إعرابنا )ج (  ينظر: الشيخمي، ببلغة القرآف4)
 (.10/4762(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج5)



117 

الفصيحة، أفصحت عف شرط مقدر، مبنية عمى  :الفاء رط )فستعممون(:الشّ جواب  -3
حرؼ استقباؿ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو  :يفالسٌ الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، 

و مف األفعاؿ الخمسة، كف؛ ألنٌ النٌ ت مف اإلعراب، تعممكف: فعؿ مضارع مرفكع بثبك 
 جممة )فستعممكف( ككف، في محؿ رفع فاعؿ، ك السٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :كالكاك

إذا جاءكـ العذاب )ر المحؿ ليا مف اإلعراب، تقديره: شرط غير جاـز مقدٌ لجكاب 
 .(1)(فستعممكف

 .[ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] الجممة الخامسة: -

، مبني عمى رط )إْن(: الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

رط، الشٌ جـز فعؿ  فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الفتح، في محؿرط )أصبح(: الشّ فعل  -2
ضمير متصؿ،  :عبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالكاؼك  ،مرفكع ماؤكـ: اسـ أصبح

خبر أصبح  ، غكرنا:كر، كالميـ: لمجمع المذ، في محؿ جر مضاؼ إليوضـٌ مبني عمى ال
 .(2)منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة

رط، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ كاقعة في جكاب  رابطة :الفاء رط )فمن يأتيكم(:الشّ جواب  -3
ككف، في محؿ رفع مبتدأ، السٌ اسـ استفياـ، مبني عمى  :فمحؿ ليا مف اإلعراب، مى 

رة عمى الياء، منع مف ظيكرىا فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقد :يأتيكـ
، ضمير متصؿ مبني عمى الضـٌ  :، كالكاؼ(ىك): تقديره ،قؿ، كالفاعؿ ضمير مستترالثٌ 

كجممة )يأتيكـ( في محؿ رفع خبر  كالميـ: لمجمع المذكر، في محؿ نصب مفعكؿ بو،
 . (3)رط مقترننا بالفاءالشٌ مف يأتيكـ( في محؿ جـز جكاب المبتدأ )مف(، كجممة )

 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ اثانيً 

عف مكعد يكـ القيامة، كمكعد نصر  بي النٌ ىاىـ الكفار الجاحدكف، يعاكدكف سؤاؿ 
كمف معو؛ استيزاءن بو كسخريةن بكعيده، فيرد اهلل عمييـ، بأف ىدا الكقت ال يعممو إال   الرسكؿ
نٌ  ف بقيتـ ما الرسكؿ نذير لكـ، يحذركـ مف سكء عاقبة كفركـ، فإذىك، كا  ا استجبتـ لو نجكتـ، كا 

 عمى كفركـ ىمكتـ.
                                                           

 (.10/233خمي، ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابنا )جينظر: الشي (1)
 (.30/63)ج ينظر: اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف (2)
(؛ كصافي، الجدكؿ في إعراب القرآف 2/747( ينظر: ابف أبي طالب، مشكؿ إعراب القرآف)ج3)

 (.29/31)ج
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بيـ قريبنا  فحيف رأكه نازالن  ،ب الذم استعجمكهثـ حكى سبحانو حاليـ عندما يركف العذا
عذاب الذم كنت كء فييا، كقيؿ ليـ عمى سبيؿ التكبيخ: ىذا الالسٌ قبيحت كجكىيـ، كتبيف منيـ 

 .(1)ركـ منوككف، كتستيزءكف بمف يحذشكٌ تتعٌجمكف كقكعو، كت

أنو في تمؾ  معو مف المؤمنيف، فرد اهلل عمييـ:كمف  بيالنٌ كاف الكفار يتمنكف ىبلؾ 
أتظنكف أف   األليـ، إذا أراد أف ينزلو بكـ؟الحالة، مف يستطيع أف يمنع عنكـ عذاب اهلل

مف بالتأكيد لف يستطيع ذلؾ أحد، فإذا عممتـ ذلؾ ىبٌل تمسكتـ بما يخمصكـ  ؟أصنامكـ تنفعكـ!
عـ كميا، النٌ العذاب بتكحيد اهلل كاإليماف بو، فإف اهلل الذم أدعككـ إلى عبادتو، الرحمف معطي 

قد آمنت بو أنا كمف معي، كتككمنا عميو، كأخمصنا لو العبادة كالطاعة، فستعممكف في عاجؿ 
بنعمةو ثـ ىاىك سبحانو، يذكرىـ  ؟أمرنا كآجمو، مىف عمى الحؽ، كمىف عمى الباطؿ، نحف أـ أنتـ

مف نعمو، كىي نعمة الماء، الذم يشربكنو، إف ذىب ىذا الماء، بحيث ال يبقى لو كجكد، فمف 
يستطيع أف يأتيكـ بماء ظاىر عمى كجو األرض، تراه عيكنكـ كتستعممكنو في شئكنكـ 
كمنافعكـ، إنو ال أحد يستطيع ذلؾ إال اهلل سبحانو كتعالى، فعميكـ أف تشكركه عمى نعمو؛ كي 

 .(2)ـ منيايزيدك

رط )إف( التي الشٌ رطية األكلى استعماؿ أداة الشٌ ناسب الخطاب في الجممة قد ك 
تستعمؿ في األمكر المشككؾ في حدكثيا، كذلؾ ألف الكفار يشكككف في الكعد الذم جاء بو 

انية متصدرة الخطاب الثٌ اعة كعذاب اآلخرة، فجاءت بعدىا الجممة السٌ الرسؿ، كينكركف قياـ 
جينـ التي كيعدكا بعذابيا  يركف -أم يكـ القيامة–ا( الحينية ففي ذلؾ الحيف رط )لمٌ الشٌ بأداة 

ا( تحمؿ أعدتو ليـ مف أصناؼ العذاب، ك)لمٌ  نيا، في تمؾ المحظة سيسكؤىـ منظرىا، كماالدٌ ب
 ليـ بكقتو، كبيكؿ ما مفاجئنا -بعد أف أنكركا حدكثو-لؾ معنى المداىمة، فيأتي العذاب كذ

 يركنو.

رط )إف( التي تستعؿ في األحداث مستحيمة الشٌ أداة ب الثٌالثةرط الشٌ  رت جممةي تصدٌ  ثـ
كالفئة المؤمنة التي معو، ماىك إال افتراض نابع عف تمنيات  ،الحدكث، فإىبلؾ اهلل لنبيو 

قو فمف رط غير كارد، كعمى فرض تحقٌ الشٌ ؽ ىذا ، كتحقٌ فكس المريضة الكارىة لمحؽٌ النٌ بعض 
 ا.كلف يدفع عنيـ العذاب المعٌد ليـ في يكـو يجعؿ الكلداف شيبن  ر شيئنا،يفيد الكفا

                                                           

 (.4/313)ج (  ينظر: السمرقندم، بحر العمـك1)
 (.2/548)ج اح لبيد لكشؼ معاني القرآف المجيد(  ينظر: بمدا، مر 2)
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رط كأداتو في الجممة الرابعة لببلغة اإليجاز، كقٌدرت األداة الشٌ كحذؼ جممة فعؿ 
)إذا( التي تستعمؿ في المعاني المتحققة، فعذاب الكفار ال محالةى كاقع، كعمميـ بأنيـ في بػ

حاصؿ، ف -ا العمـىذ–ضبلؿ كالمؤمنيف عمى حؽ   رط ىنا "مسكؽ مساؽالشٌ ببل أدنى شؾ و
 لك كالتفكر التدبر عمى يحمميـ الذل ، اإًلنصاؼ مخرج الكبلـ إخراج مع كاإلنذار، التيديد
 .(1)يعقمكف" كانكا

رط )إف( الشٌ رط الخامسة التي تصدرت بأداة الشٌ كختمت المسألة األخيرة بجممة 
قة، فأخبركني إف أذىب اهلل ماءكـ الذم تشربكف منو متحقالغير ني المستعممة في المعا

لزاـ الحجة عمى كف بو، فمىٍف غير اهلل يخرجو لكـكتنتفع !  فاآلية افتراض عمى سبيؿ التكبيخ، كا 
 الكفار المعانديف، فبل جكاب لكـ إال أف تقكلكا: اهلل.  

 :لطيفة 

 :[پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] -

ذات، يراد منو التشريؼ، فيعبر عنيا بأشرؼ ر عف الغالب استعماؿ الكجو عندما يعبٌ  -1
سجد : )[، كقاؿ 27]الرحمف:  [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]األشياء، قاؿ تعالى: 
نما ذكر الكجو ىنا في مقاـ الحديث عف الكفار؛ لتضمينو معنى ، (2)وجيي لمذي خمقو( كا 

 .(3)كمحت كقبحت كاسكدت؛ ألف الخكؼ مف العذاب قد ظيرت آثاره عمى كجكىيـ

في  يـ بالكفر الذم كاف سببنامار؛ لذمٌ باإلظيار مقاـ اإلض [پ پ ٻ ٻ] -2
 .(4)ىبلكيـ

*** 
 

  

                                                           

 (.15/30(  الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج1)
: 1/534 ،باب الٌدعاء في صبلة الميؿ كقيامو /كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،صحيح مسمـ]مسمـ: (  2)

 .[201رقـ الحديث 
 (.15/29الكسيط )ج (؛ كالطنطاكم، التفسير4/266تفسير ابف عرفة )جابف عرفة، (  ينظر: 3)
 (.15/23(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج4)
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 انيالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  ، وبيان أثرىاسورة القممرط في الشّ تحميل جممة 

 

حك النٌ شرطية، كبيانيا عمى  جممة ةإحدل عشر  مسائؿ، ضٌمت أربعكرة عمى السٌ اشتممت 
 اآلتي: 

   ھ ھ ہ ہ ہ ہ *ۀ ڻ *ڻ ڻ]ولى: قال تعالى: المسألة األ 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ *ۆ ۆ ۇ ۇ *ڭ ڭ ڭ *ۓ ے ے ھ ھ

 ېئ *ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ *وئ ەئ ەئ ائ *ى ى ې ې *ې ۉ ۉ *ۅ

 [.15-5]القمـ:  [ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 رط:الشّ : تحميل جممة ًل أو 

 ا كما يأتي:سألة ثبلث جمؿ شرطية، كتفصيميتضـ ىذه الم

 [.ڻ ڻ] الجممة األولى: -

 رط:الشّ ل جممة : تحميأوًل 

 رة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(.مقدٌ  رط:الشّ أداة  -1

 .(1)(فستبصر ، تقديره: )إٍف جاء أمر اهللمقدر، دٌلت عمييا الفاء الفصيحةرط: الشّ فعل  -2

رط، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطةرط )فستبصر(: الشّ جواب  -3
ف يف: حرؼ استقباؿ لمقريب، مبني عمى الفتح ال محؿ لو مالسٌ اإلعراب،  محؿ ليا مف

 ،كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتراإلعراب، تبصر: فعؿ مضارع مرفكع، 
في محؿ جـز  ، كالجممة الفعمية مف )الفعؿ كالفاعؿ(يعكد عمى محمد  (،أنت) :تقديره
 .(2)مقترنة بالفاء رط المقدرالشٌ جكاب 

 

                                                           

 (.29/35(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 (.10/4765(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
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 .[ڭ ڭ ڭ] انية:الثّ لجممة ا -

 مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. رط: الشّ أداة  -1

اس النٌ بأحكاؿ  ا كاف ربؾ عالمنامقدر، دؿ عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذرط: الشّ فعل  -2
 .(1)مف ضاؿ كميتدو فبل تطع المكذبيف(

ال محؿ لو مف  ،مبني عمى الفتح الفاء الفصيحة: حرؼرط )فال تطع(: الشّ جواب  -3
، مبني عمى  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، تطع: فعؿ السٌ اإلعراب، ال: حرؼ نيي كجـز

اكنيف، السٌ ككف، كحرؾ بالكسر لبلتقاء السٌ اىية، كعبلمة جزمو النٌ مضارع مجزكـ ببل 
، المكذبيف: مفعكؿ بو يعكد عمى محمد  (،أنت) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

ألنو جمع مذكر سالـ، كجممة )فبل تطع المكذبيف( في  ؛نصكب كعبلمة نصبو الياءم
 .(2)مقترنة بالفاء شرط مقدرلمحؿ جـز جكاب 

 .[ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ] :الثّالثةالجممة  -

تضمف معنى ، ككفالسٌ ، مبني عمى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف رط )إذا(:الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼوخافض لشرطو، منصكب بجكابرط، الشٌ 

كعبلمة رفعو الضمة المقدرة عمى  ،مرفكع فاعمو ع لـ يسـٌ ؿ مضار فع رط )تتمى(:الشّ فعل  -2
نائب  :، آياتنا(تتمىالفعؿ )جار كمجركر متعمؽ ب :األلؼ، منع مف ظيكرىا التعذر، عميو

عمى ضمير متصؿ مبني  :ناكعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، ك فاعؿ مرفكع، 
، كجممة )تتمى عميو آياتنا( في محؿ جر مضاؼ جر مضاؼ إليو ككف، في محؿالسٌ 
 .(3)إليو

، (ىك) :تقديره ،فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتررط )قال(: الشّ جواب  -3
 .(4)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،شرط غير جاـزليعكد عمى الكافر، كجممة )قاؿ( جكاب 

 

 
                                                           

عرابو )جالدرة، (  ينظر: 1)  (.10/77تفسير القرآف الكريـ كا 
 (.29/37(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج2)
 (.564(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص3)
 (.6/195لفريد في إعراب القرآف المجيد )ج(  ينظر: المنتجب اليمذاني، ا4)
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 :رطالشّ : األثر التفسيري لجمل اثانيً 

و إليو كانكا ينسبكن ، مٌمائة نبيو كرة بالقسـ، ثـ بدأ بتبر السٌ افتتح سبحانو كتعالى ىذه 
مقو، بعد ذلؾ كمو أخبر  مف الجنكف، كبيف عظـ أجره؛ لصبره عمى أذل الكفار، كأثنى عمى خي

ىك  الذم فٍ مى ك  ،ظيكر عاقبة األمر كغمبة اإلسبلـنيا الدٌ صطفى أنو سيرل في ىذه حبيبو الم
 كمف ،عمى الحؽكاف  فٍ الذم ىداه اهلل، كسيعمـ ذلؾ أيضا يكـ القيامة مى  فٍ كمى  ،في ضبلؿ ئفكا

عمى الباطؿ، فإذا عممت ذلؾ كتكضحت لؾ معالـ األمر كمو، فبل تطع ىؤالء الكفار  كاف
 . (1)كنكازعيـ الماكرة الخبيثة ،كال تياكدىـ عمى أفكارىـ ،الحاقديف

تيف شرطيتيف، أفصحت عف كجكد كؿ منيما الفاء الخطاب القرآني جمم تضٌمف كقد
رط المقدر، الذم ىك: مجيء أمر اهلل مف إظيار الشٌ الفصيحة، ففي األكلى، رٌتب عمى فعؿ 

عبلء كممة اإلسبلـ في  ،الحؽ اعة كبعث الكفار في اآلخرة، رٌتب عميو السٌ نيا، كقياـ الدٌ كا 
نيا، كمعنى العمـ في اآلخرة الدٌ ة في رط كىك: اإلبصار بما يحممو مف معنى الرؤيالشٌ جكاب 

لمقدر كىك: عمـ اهلل، لمٌضاليف رط االشٌ انية، تحقؽ فعؿ الثٌ لحقيقة الضاؿ كالميتدم، كفي 
ليؤالء الكفار؛ ألنيـ   بيالنٌ طاعة رط، كىك عدـ الشٌ ستكجب تحقؽ جكاب الميتديف، اك 

صميـ لمتٌ  ؛و تيييج كتحريضر لمنبي كأصحابو، كفيالشٌ كيتمنكف  ،يحبكف مف ىك عمى شاكمتيـ
 عمى مخالفتيـ كعصيانيـ. 

ىانت عمييـ نفكسيـ،  خٌص منيـ أصنافناك مكذبيف، عف طاعة ال  كلٌما نيى اهلل نبيو
أف يطيعيـ كيتبعيـ، كحذره أف يغتٌر بكثرة  ر نبيو فاتصفكا بصفات مذمكمة كراء الكفر، فحذٌ 

ليا أف تككف  ا باألساطير؛ استيزاءن أك إنكارناصفكىأمكاليـ كأكالدىـ؛ ألنيـ كفركا بآيات اهلل، كك 
 .(2)مف عند اهلل

رط متصدرة بأداتيا )إذا(، التي تستعمؿ لما ىك كاقع ال محالة أك الشٌ كجاءت جممة 
رط الشٌ رط، كجكاب الشٌ كثير الكقكع، فتبلكة آيات القرآف عمى مسامع الكفار أمره كاقع، كىك فعؿ 

األكليف، كقع كذلؾ كبكثرة، كاآليات القرآنية تؤكد كثرة ىذا الرد،  الذم ىك رٌدىـ بأنيا أساطير
 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ...ې ې ې ۉ]منيا قكلو تعالى: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]، [25األنعاـ:] [جب

                                                           

 (.15/26(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج1)
 (.12/7631ج(  ينظر: القيسي، اليداية إلى بمكغ الٌنياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره )2)
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 [﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے] ،[31األنفاؿ:] [﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 .[83:المؤمنكف] [ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]، [24حؿ:النٌ ]

*** 
  ڇ چ *چ چ ڃ   *ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة 

 ڳ گ گ گ   *ک ک ک *ڑ ڑ ژ ژ ڈ *ڎ ڎ ڌ ڌ *ڍ ڇ ڇ ڇ

 *ھ ھ ھ ہ ہ *ہ ۀ ۀ ڻ ڻ* ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  *ڳ ڳ ڳ
-22]القمـ: [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ *﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے
33.] 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ مى ثبلث جمؿو شرطية، كبيانيا عمى احتكت ىذه المسألة ع

 .[ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] الجممة األولى: -

، مبني عمى رط )إْن(: الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، في السٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى رط )كنتم(: الشّ فعل  -2
كالتاء ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ رفع اسـ كاف، رط، الشٌ محؿ جـز فعؿ 

، صارميف: خبر كاف منصكب، كعبلمة نصبو الياء؛ ألنو جمع المذكر لمجمع :كالميـ
 .(1)مذكر سالـ

 تقدـ، تقديره: )إف كنتـ صارميف فاغدكا عمى  محذكؼ، دٌؿ عميو ما رط:الشّ جواب  -3
 .(2)حرثكـ(

 

 

 
                                                           

 (.12/119صالح، اإلعراب المفصؿ )ج (  ينظر:1)
 (.8/308)جينظر: الكرباسي، إعراب القرآف   (2)



124 

 .[ڑ ڑ ژ ژ ڈ] انية:الثّ الجممة  -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، رط )فمّما(: الشّ أداة  -1
، بجكابو ككف، في محؿ نصبالسٌ رط، مبني عمى الشٌ لٌما: ظرؼ زماف، تضمف معنى 

 كىك مضاؼ. 
، مبني عمى الفتح المقدر، لمتعذر عمى األلؼ المحذكفة؛ رط )رأوىا(: الشّ فعل  -2 فعؿ ماضو

ذفت صالو بكاك الجماعةالت اكنيف، كبقيت الفتحة دالة عمى األلؼ السٌ اللتقاء ، كقد حي
ككف، في محؿ رفع فاعؿ، السٌ المحذكفة، كاك الجماعة: ضمير متصؿ، مبني عمى 

، ، في محؿ نصب مفعكؿ بوعكد عمى )الجنة(، مبني عمى الفتحضمير متصؿ ي :كالياء
 .(1)ر مضاؼ إليو. كجممة )رأكىا( في محؿ جكاأللؼ لمتأنيث

 :التصالو بكاك الجماعة، كالكاك ؛فعؿ ماضو مبني عمى الضـرط )قالوا(: الشّ جواب  -3
شرط غير لفي محؿ رفع فاعؿ، كجممة )قالكا( جكاب  ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(2)جاـز

 .[ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ] :الثّالثةالجممة  -

، مبني عمى رط )لو(: الشّ أداة  -1  ال محؿ لو مف اإلعراب. ،ككفالسٌ حرؼ شرط غير جاـز

 :فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاكرط )كانوا(: الشّ فعل  -2
 مرفكع، في محؿ رفع اسـ كاف، يعممكف: فعؿ مضارع ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

ضمير متصؿ مبني عمى  :لخمسة، كالكاككف؛ ألنو مف األفعاؿ االنٌ كعبلمة رفعو ثبكت 
 .(3)في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )يعممكف( في محؿ نصب خبر كاف ،ككفالسٌ 

 أك العذاب مكجب عف الحترزكا محذكؼ، تقديره: )لك كانكا يعممكف ذلؾ،رط: الشّ جواب  -3
 .(4)أشد( اآلخرة عذاب أف لعممكا العمـ، أىؿ مف كانكا لك

 

 
                                                           

عرابو كبيانو )ج1)  (.10/88(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف الكريـ كا 
 (.4/1349مف مشكؿ إعراب القرآف )ج ى(  ينظر: الخراط، المجتب2)
 (.10/4777(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج3)
 (.4/355ظر: اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج(  ين4)
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 رط:الشّ لجمل  : األثر التفسيريثانًيا

يضرب مثميـ، لمكفار كلمٌناس اختبر اهلل كفار مكة كاختبار أىؿ الجنة، فياىك سبحانو 
دـ، فقد كاف النٌ نيا الخسراف، كمف بعدىا الحسرة ك الدٌ ؛ ليعتبركا فبل تككف عاقبتيـ في ىذه جميعنا

ى الفقراء لشيخ كبير بستاف ككاف يمسؾ منو قدر كفايتو ككفاية أىمو، كيتصدؽ بالباقي عم
 فحمفكا كالمساكيف، الفقراء مف االنٌ عي كثرةل أحكج كالمساكيف، حتى مات فكرثيا بنكه، فقالكا: نحف

 المَّو، شاء إف كلـ يقكلكا، شيئنا يخرجكا منيا لممساكيف يصبحكف، كال حيف ثمرىا يقطعكا أف
كا ذىبكا إلى ، فمما أصبح1األسكد فأصبحت كالرماد ،كـالنٌ  كقت ليبلن  فجاءىا عذاب اهلل

ال  مار، كعندما كصمكا، رأكه ىالكناالثٌ مف  بستانيـ، ككانكا يتخافتكف كيتشاكركف عمى منع الفقراء
اشجر فيو كال ثمر،  ة، فاعترفكا بالخطيئة يٌ النٌ عمى مابٌيتكا مف سكء  فأخذ يمكـ بعضيـ بعضن

 آتاه بما مف بخؿ بة،كالذنب، كندمكا عمى فعمتيـ، كختـ سبحانو ىذا المثؿ ببياف أف ىذه عاق
نيا، الدٌ ، كخالؼ أمره في اكفرن  اهلل نعمة كبدؿ كالفقراء، المساكيف حؽ كمنع عميو، بو كأنعـ اهلل

  .(2)كفي اآلخرة سيككف عذابو أشد كأكبر

كؿ أداة أضفت قيمة  مت ىذه القصة ثبلث جمؿو شرطية، بثبلث أدكاتو مختمفة،كتخمٌ 
رط )إف( مع أف قكليـ: )إف كنتـ الشٌ ة األكلى تصدرت بأداة ، فنرل الجممببلغية كسحرنا فريدنا

، إال أف استعماؿ )إٍف( ىك األنسب ىنا؛ ألنٌ  يا تفيد المعاني صارميف( يحمؿ معنى العـز كالجـز
نييياالثٌ قميمة الحدكث، فصـر  قميمة كغير متكررة، فيي تحدث مرة كاحدة  (3)مار، أم: قطعيا كجى

جنتيـ خاكية  شاىدكا عندما ،بديعنا كمفاجأتيـ تصكيرنا حاليـ سبحانو، صٌكر في العاـ، ثـ
رط )لٌما( الحينية، فيـ في الكقت الذم رأكا فيو جنتيـ محترقة الشٌ أداة  ، مستعمبلن (4)كالصريـ

ىالكة، قالكا: لقد ضممنا الطريؽ كماىذه جنتنا، كاستعماؿ )لٌما( يحمؿ معنى المفاجأة؛ فيـ 
كقعاتيـ، فترتب عمى ذلؾ كمو، عمى ىذه الحاؿ؛ فمـ يكف ىذا ضمف ت تفاجئكا عندما رأكا جنتيـ

ا ر، تدارككا ؿ كتفكٌ يـ بعد تأمٌ ، لكنٌ ليست جنتيـ، كأنيـ ضٌمكا الطريؽ: أف ىذه ردنا مفاجئنا أيضن
رط ىذه، كتصدرىا ب)لٌما(، صٌكر الشٌ األمر، كقالكا: )بؿ نحف محركمكف(، كالمجيء بجممة 

 .رد ركنقنا كجماالن سٌ ال، كأضفى عمى المفاجأة

                                                           

 (.6/66ينظر: الماكردم، النكت كالعيكف )ج  (1)
 (.8/197ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج  (2)
 (.483ينظر: األصفياني، المفردات في غريب القرآف )ص  (3)
 (.54ينظر: قطب، التصكير الفني في القرآف)ص  (4)
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ذا  يعاند مف بذنب بالكـ فما الجنة، كأصحاب اليسير الذنب فعؿ مف حاؿ ىذه كانت كا 
ة، بجممة شرطية أداتيا سدؿ ستار ىذه القصٌ كالمعصية، كىنا يي  الكفر عمى كيصرٌ  ، الرسكؿ

 اآلخرةأف عذاب  يعممكف المشرككف كاف يء بانتفاء غيره، فمكالشٌ )لك(، التي تفيد انتفاء 
كسارعكا إلى اإليماف، فانتفاء العمـ أدل إلى  إليو، يؤدييـ اعمٌ  الحترزكا كأعظـ، أشدٌ  كنكاليا

 بالغفمة، عمييـ نعيه  ، ففي ىذا بيلمنٌ  كتكذيبيـ ،إشراكيـ عمى كاأصرٌ  لذلؾ انتفاء العمؿ،
 .كالمعرفة يىالنٌ  أرباب مف ليسكا يـكأنٌ 

، فقد طرأ عمييا حذؼ [ۉ ۉ ۅ]ي قكلو: كانظر إلى القيمة الببلغية لمحذؼ، ف
اني: الثّ و حذؼ مابعد )يعممكف( فمـ يقؿ )لك كانكا يعممكف ذلؾ(،  :األّول إيجاز في مكضعيف:

نما جاء الحذؼ بمكضعيو لقيمة ببلغية كبيانية عظيمة، فذلؾ الشٌ حذؼ جكاب  أم –رط، كا 
ياؽ، كعميو جاز تقدير السٌ أفسح لنا المجاؿ لتقدير جممة شرطية تناسب مادٌؿ عميو  -الحذؼ

 عذاب أف لعممكا العمـ(، أىؿ يعممكف أم )كانكا مف كانكا لك :األّولجكابيف ليذه الجممة، 
 العذاب مكجب عف الحترزكا لك كانكا يعممكف أف عذاب اآلخرة أشد، اني:الثّ و أشد،  اآلخرة

لكثير، فالجمع بينيما يء االشٌ كىذاف التقديراف يضفياف عمى المعنى  بالمسارعة إلى اإليماف،
 بعمميـ لمحؽٌ  يى، ىـ مف يتكصمكفالنٌ أىؿ المعرفة ك يكصمنا إلى الحقيقة التي مفادىا أف 

كاب، كىذا العمـ يكجب العمؿ بمقتضاه، لينجي أىمو مف اليبلؾ، فبل يككنكا ممف يقكؿ كالصٌ 
  كاهلل أعمى كأعمـ.، ىذا [10الممؾ:] [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]يـك القيامة: 

 لطيفة: 

 :يقكلكف إف )معنى يستثنكف:  ذىب جميكر المفسريف، أفٌ  ،[ٺ ٺ] في قكلو تعالى
 .(1)(شاء اهلل

معنى قكلؾ:  ؛ ألنو في معناه، فإفٌ [ٺ ٺ] رط استثناءن في قكلو:الشٌ كسٌمى اهلل سبحانو  -
 .كاحد قكؿ اهلل( يشاء أف إالٌ  أخرج ك)ال ، اهلل( شاء إف )ألخرجف

ا تثناءاالس أكسطيـ سٌمىك  -  الشتراكيما ؛تستثنكف لكال أم ،[ڳ ڳ ڳ ڳ گ]: فقاؿ ،تسبيحن
قرار، إليو تفكيض االستثناء ألفٌ  عظيـ،التٌ  معنى في  إالٌ  فعبلن  يفعؿ أف أحد يقدر ال وبأنٌ  كا 

 .(2)كءالسٌ  عف تنزيو سبيحكالتٌ  سبحانو، بمشيئتو

                                                           

 (.22/96الكاحدم، التفسير البسيط )جينظر:   (1)
 (.333ينظر: الرازم، أسئمة القرآف كأجكبتيا )ص  (2)
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  [.41]القمـ: [مخ حخ جخ مح جح مج حج يث] : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

  رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبني عمى  رط )إْن(:الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، في رط )كانوا(: الشّ فعل  -2
في محؿ رفع اسـ كاف،  ،ككفالسٌ رط، كالكاك ضمير متصؿ مبني عمى الشٌ محؿ جـز فعؿ 

 .(1)و جمع مذكر سالـصادقيف: خبر كاف منصكب، كعبلمة نصبو الياء؛ ألنٌ 

 .(2)ـ، تقديره: )إف كانكا صادقيف فميأتكا بشركائيـ(تقدٌ  محذكؼ دٌؿ عميو ما رط:الشّ جواب  -3

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 عصكا حيف قمةلنٌ ا مف فييا أصابيـ كما نيكية،الدٌ  الجنة أىؿ حاؿ اهلل تعالى ذكر لما
 أفنساكم قاؿ: عيـ، ثـالنٌ  جنات اآلخرة ارالدٌ  في لو كأطاعو اتقاه فٍ مى  أف بيف أمره، كخالفكا اهلل،
كبدأ يستنكر عمى الكفار قكليـ  ماء،السٌ ك  األرض كرب كبل الجزاء؟ في كىؤالء ىؤالء بيف

كيؼ تظنكف ذلؾ! ىؿ معكـ بالمساكاة بيف الفريقيف يكـ القيامة كيحاججيـ فيما ذىبكا إليو، أف 
كأعكاف؟ فإف  شيداء تقكلكف فيما ألىكـ ات كنعيـ، مثمكـ مثؿ المتقيف،لكـ جنٌ  دة أفٌ عيكد مؤكٌ 

 ، كأٌنى ليـ!.3صدقتـ في مقكلتكـ، فأتكا بأعكانكـ فميشيدكا عمى ذلؾ

األداة )إٍف( التي تستعمؿ في المعاني المستحيمة، كغير برط الشٌ رت جممة كتصدٌ 
إف أيريد -، فيترتب عمييا المؤمنيف كالمجرميف مستحيمة عقبلن كمعننىفالتسكية بيف  ممكنة،ال

استحالة كجكد مف يعيف الكفار، كيشيد معيـ عمى ىذا االستنتاج  -نياالدٌ يكد في الشٌ اإلتياف ب
كتكفميـ يـك  ،فيتعمؽ عميو استحالة أف تشيد أصناميـ عمى ذلؾ -إف أيريد اآلخرة-األعكج، ك

 .القيامة

*** 
 

                                                           

 (.10/180(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 (.30/104(  ينظر: اليررم، حدائؽ الركح كالريحاف )ج2)
في تأكيؿ القرآف (؛ كالبغكم، معالـ التنزيؿ 8/197( ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج3)

 (.5/139)ج
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  :ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]المسألة الرابعة: قال تعالى* 

  ڇ ڇ* چ چ چ چ ڃ *ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ *ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

   *گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  * ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 [   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ *ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 [.51-44]القمـ:
 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ ؿ شرطية، كبيانيا عمى تحتكم ىذه المسألة عمى أربع جم

 .[ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] الجممة األولى: -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رط: الشّ أداة  -1

 .(1)مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كانت أحكالكـ كذلؾ فذرني(رط: الشّ فعل  -2

ال محؿ لو مف  ،حرؼ مبني عمى الفتح فصيحة،الالفاء: رط )فذرني(: الشّ جواب  -3
 (،أنت)تقديره:  ،ككف، كالفاعؿ ضمير مستترالسٌ اإلعراب، ذرني: فعؿ أمر مبني عمى 

ككف، في السٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :كف نكف الكقاية، كالياءالنٌ ، ك  بيالنٌ يعكد عمى 
مف  شرط غير جاـز مقدر، ال محؿ ليالمحؿ نصب مفعكؿ بو، كجممة )فذرني( جكاب 

 . (2)اإلعراب

 .[ڇ ڇ ڇ] انية:الثّ الجممة  -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. رط:الشّ أداة  -1

 .(3)عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا لـ يكف شيء مما ذكر( ر، دؿٌ مقدٌ  رط:الشّ فعل  -2

محؿ لو مف الفاء: الفصيحة، حرؼ مبني عمى الفتح، ال رط )فاصبر(: الشّ جواب  -3
 (،أنت)تقديره:  ،ككف، الفاعؿ ضمير مستترالسٌ عؿ أمر مبني عمى اإلعراب، اصبر: ف

                                                           

عرابوتفسير االدرة، (  ينظر: 1)  (.10/101)ج لقرآف الكريـ كا 
 (.566(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص2)
عرابو )ج3)  (.10/104(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
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شرط غير جاـز مقدر، ال محؿ ليا مف ل، كجممة )فاصبر( جكاب  بيالنٌ يعكد عمى 
 .(1)اإلعراب

 .[گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :الثّالثةالجممة  -

المحؿ لو مف اإلعراب،  ،ككفالسٌ عمى  مبني ،حرؼ شرط غير جاـز رط )لول(:الشّ أداة  -1
 يدؿ عمى امتناع لكجكد.

ككف المحؿ لو مف السٌ أف: حرؼ مصدرم كنصب، مبني عمى  رط )أن تداركو(:الشّ فعل  -2
ضمير متصؿ مبني عمى  :: فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالياء(2)اإلعراب، تداركو

در في محؿ رفع مبتدأ في محؿ نصب مفعكؿ بو، ك)أف كالفعؿ( في تأكيؿ مص ،الضـ
، نعمة: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )تداركو (مكجكد)خبره محذكؼ، تقديره: 

 .(3)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،ف المصدريةأل المكصكؿ الحرفي نعمة( صمة
المحؿ ليا مف  ،البلـ: كاقعة في جكاب لكال، حرؼ مبني عمى الفتح رط )لنبذ(:الشّ جواب  -3

لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، كنائب الفاعؿ ضمير نبذ: فعؿ ماضو مبني اإلعراب، 
يعكد عمى )صاحب الحكت(، بالعراء: جار كمجركر، متعمؽ بنبذ،  (،ىك) :تقديره ،مستتر

 .(4)ال محؿ ليا مف اإلعراب ،شرط غير جاـزلكجممة )لنبذ بالعراء( جكاب 

 .[ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] الجممة الرابعة: -

ككف، في محؿ السٌ رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ زماف، تضمف معنى  رط )لّما(:الشّ اة أد -1
 ، كىك مضاؼ.بجكابو نصب

 :فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كاك الجماعةرط )سمعوا(: الشّ فعل  -2
 ،كر: مفعكؿ بو منصكبفي محؿ رفع فاعؿ، الذّْ  ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(5)كر( في محؿ جر مضاؼ إليوجممة )سمعكا الذّْ الفتحة، ك  كعبلمة نصبو
                                                           

 (.10/185(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
بلن عمى المعنى، فالمؤنث غير حقيقي، فالٌنعمة كاإلنعاـ بمعنى كاحد، أك لكجكد ( كلـ يقؿ تداركتو، حم2)

الفصؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ، كىك ضمير المفعكؿ. ينظر: المنتجب اليمذاني، الفريد في إعراب القرآف 
 (.6/202المجيد )ج

 (.12/133(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )ج3)
عرابو كبيانو )ج(  ينظر: الدرة، تفسير القرآف ا4)  (.10/106لكريـ كا 
 (.10/4786(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج5)
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ا سمعكا الذكر كادكا يزلقكنؾ ـ عميو، تقديره: )لمٌ تقدٌ  محذكؼ بداللة مارط: الشّ جواب  -3
 . (1)بأبصارىـ(

 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ ثانًيا

ؤالء المكذبيف : أف يترؾ الكفار، كيكؿ أمر ى ونبيٌ  ذكره تعالى في ىذه اآليات يأمر
 نياالدٌ  بمتاع يمتعيـ بأف كذلؾ يعممكف، ال حيث مف بالقرآف إلى اهلل، فيك سبحانو يكيد ليـ

 ال كىـ بغتة يأخذىـ ثـ طغيانيـ، في فيتمادكا اهلل، عند ليـ بخير بو ميتعكا أنيـ يظنكا حتى
 بأىؿ كيدم ألف ؛دالحجج عمييـ، فبل تبتأس يامحمٌ  يشعركف، فاهلل سبحانو يؤخرىـ؛ لتتكامؿ

 .شديد قكمٌ  الكفر

 كأف يمضي كحكمو فيو، ربو لقضاء الصبر ماعميو فعمو، ىك كؿٌ  بأفٌ ثـ ييذٌكره سبحانو 
مثؿ  كأذاىـ، حتى ال يككف تكذيب الكفار الرسالة، تبميغ عف يثنيو كأال بو، أمره سبحانو لما

 نعمة كلكف تداركتو ،بطف الحكت في كحبسو فعاقبو لما عىًجؿ كغضب، بلـ،السٌ عميو  يكنس
 .(2)عميو كتاب بيا، فرحمو اهلل، مف

 كمف أفعاليـ المخجمة، فيـ ينظركف المشركيف، عداكة مف  نبٌيو تعالى اهلل حٌذر ثـ
 يسقطو صمكات اهلل عميو كسبلمو، يكاد كالبغضاء، بالعداكة شديدنا مميئنا نظرنا القرآف قرأ إذا إليو

ظر إليو إذا سمعكه يتمك آيات الذكر الحكيـ، كيصفكنو النٌ  ، كيحدكفبي النٌ فكانكا يكرىكف 
 فبل كاإلنس، لمجف كتذكير كمكعظة كبركة، خير إال الكاقع في القرآف بالجنكف حينيا. كما

 .(3)العقبلء مف لو أىبلن  كاف مف إال يتحممو

، اكال عدكن  اصديقن  بناءن عمى ماكصؼ اهلل مف حاؿ الكفار يكـ القيامة، الذم ال يسرٌ ك 
رطية األكلى مفصحة عف جممة مقدرة، فيا محمد إف الشٌ جاءت الفاء الفصيحة في الجممة 

اعة، فاتركني أستدرجيـ لمكفر كالطغياف؛ كي السٌ كانت أحكاؿ ىؤالء الكفار كذلؾ يكـ تقكـ 
انية مفصحة عف شرط مقدر آخر، الثٌ يزداد عذابيـ، كتتراكـ عقكبتيـ يكـ القيامة، كتأتي الفاء 

بر؛ ألنيـ ؾ إال الصٌ عمي كذلؾ فماكاف األمر عجز ىؤالء الكفار كىكانيـ عمى اهلل، فإف يظير 
، التي تستعمؿ في (إذا)رط الشٌ رط المقدرتيف بأداة الشٌ ، كجاءت جممتي لف يضركؾ شيئنا

رط في كبل الجممتيف مجزكـ بكقكعو، كىك خكؼ الكفار كذليـ الشٌ المعاني المتحققة، فإف فعؿ 

                                                           

 (.574(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف )ص1)
 (.23/561(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )ج2)
 (.3/2719(؛ كالزحيمي، التفسير الكسيط )ج4/331(  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ )ج3)
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رط، مف استدراج اهلل ليـ ليستمركا في الكفر الشٌ ، مماترتب عميو تحقؽ جكاب يكـ القيامة
عمى أذل ىؤالء الكفار كصفحو عنيـ في الجممة  بي النٌ كالضبلؿ في الجممة األكلى، كصبر 

 انية.الثٌ 

 فيمـز غيره، لثبكت يءالشٌ  انتفاء تفيد رط )لكال( التيالشٌ أداة  الثٌالثةرت الجممة كتصدٌ 
لو،  مغفكر بذ بالعراء كىك غيرالنٌ  عدـ بلـ،السٌ تدارؾ نعمة اهلل عمى يكنس عميو  ثبكت مف
" غير سقيـ كىك بالعراء نبذ الٌزٌلة لو كغفرت الٌرحمة، سبقت "فمما  .(1)مذمـك

رط كجكابو في كقت الشٌ رط )لٌما( التي تفيد كقكع فعؿ الشٌ كتصدرت الجممة الرابعة أداة 
، حاٌديف ، ال يممككف أنفسيـ حسدنابي النٌ كفار آيات القرآف مف كاحد، فعندما يسمع ىؤالء ال

 ظر إليو، متمنييف لو اليبلؾ كالضرر.النٌ 

 :لطيفة 

، بينما يقكؿ في سكرة [ڌ ڌ ڍ ڍ] يقكلو سبحاف مف قاؿ: في سكرة القمـ: -

كف( معناىما كاحد؛ حيث إف النٌ ك)صاحب الحكت( ك)ذا  ،[87األنبياء:] [ک ک]األنبياء: 
 اإلشارة حسف في كبير تفاكت المفظيف بيف لكفكف( ىك )الحكت(، النٌ ( تعني )صاحب(، ك))ذا
، أف ففي سكرة القمـ كاف فيو تحذير لمنبي  المكضعيف؛ في الكبلـ كتنزيؿ الحالتيف، إلى

االسٌ نس عميو يسمؾ مسمؾ يك  بجحكد قكمو، كال يصبر عمييـ، أما في  بلـ، مف أف يضيؽ ذرعن
 كف(النٌ  )كذا عميو، بذكره مع سائر األنبياء، فقاؿ: ناءالثٌ  مكضع في فكاف ذكره سكرة األنبياء

 مف أشرؼ كفالنٌ  كلفظ صاحب، مف أشرؼ بػ)ذم( اإلضافة ألف كف؛النٌ  صاحب يقؿ كلـ
؛ (2)يشرفو ما اآلخر المفظ في كليس كر،السٌ  أكائؿ اليجاء حركؼ في االسـ ىذا لكجكد الحكت؛

 ككماؿ المغة في القرآف الكريـ.كىذا مف إعجاز الكممة، 

*** 
 

 

 

                                                           

 (. 2/675(  الجرجاني، درج الٌدرر في تفسير اآلم كالٌسكر )ج1)
 (.4/279ركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج(  ينظر: الز 2)



132 

 انيالثّ المبحث 
 رط في سورتي )الحاقة والمعارج(، الشّ تحميل جممة 

 عمى المعنى التفسيري  وبيان أثرىا
 

 تعريف عام بسورتي )الحاقة والمعارج(
 أوًل: تعريف عام بسورة الحاقة:

 :أسماء الّسورة 

المصاحؼ، ككتب الٌسنة، ككتب التفسير، ، كىكذا عنكنت في [ ے]لمفتتحيا الحاقة:  -1
كالحاقة تعني: اسـ لمقيامة، كسٌميت بذلؾ؛ ألٌف فييا حكاؽ األمكر، أم: حقائقيا، أك 

. (1)ألنيا حٌققت عمى كؿ إنساف عممو مف خير كشر، كتيظير جزاءه مف الٌثكاب كالعقاب
اهلل بالباطؿ، : "سٌميت حاقة، ألنيا تحؽ كؿ مجادؿ كمخاصـ في ديف (2)كقاؿ األزىرم

 .(3)فتحقو أم تغمبو كتخصمو"

 .[32:الحاقة] [ىب مب خب حب جب يئ ىئ]لقكلو تعالى فييا:  :(4)الّسمسمة -2

 ڤ ڤ]في تحريره، كعٌمؿ ىذه التسمية بكقكع قكلو:  (5)نقؿ ذلؾ ابف عاشكر الواعية: -3

 .(6)كعٌقب عمى ذلؾ بأنو لـ ير ىذه التسمية سمفنا، [ڤ

                                                           

 (.6/34(  ينظر: السمعاني، تفسير القرآف )ج1)
محمد بف أحمد، أبك منصكر، األزىرم اليركم، اإلماـ الكبير في عمـ المغة، سمع الحديث كركاه، صاحب  (2)

تيذيب المغة( كلو كتاب )التقريب( في التفسير، كىك مف الذابيف عف الشافعي كمذىبو، تكفي عاـ كتاب )
 (.1/84)ج طبقات الفقياء الشافعيةابف الصبلح، ىػ. ينظر: 173

 (.3/243تيذيب المغة )جاألزىرم، (  3)
 (.1/478(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج4)
نحكم،  كر، رئيس المفتيف المالكييف بتكنس، كأحد كبار عممائيا، مفسر، لغكم،محمد الطاىر ابف عاش( 5)

جتماعي كالديني، كأكبر مصنفاتو )التحرير كالتنكير( في التفسير، تكفي في أديب، مف دعاة اإلصبلح اال
 (.2/541ق. ينظر: نكييض، معجـ المفسريف )ج1879تكنس عاـ 

 .(29/110)ج ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير(  6)
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  :م كالٌشامي إحدل كخمسكف آية، كعنددد آياتيا، ففي البصر اختمؼ في ععدد آياتيا 
 .(1)الباقيف اثنتاف كخمسكف

 :زمان نزول الّسورة 

 .(2)سكرة الحاقة مكية كميا بإجماع العمماء، نزلت بعد سكرة الممؾ، كقبؿ سكرة المعارج     
 :محور الّسورة، وأىم أىدافيا 

 محور الّسورة: -

ثبيت العقيدة كاإليماف، تناكلت الحديث عف يـك القيامة كأىكاليا، شأنيا شأف الٌسكر المكية في ت
ثبات صدؽ الكحي  .(3)كذكر أحكاؿ المكذبيف األشقياء، كالمؤمنيف الٌسعداء، كا 

 أىداف الّسورة: أىم -

 كجكب التأمؿ في مصارع الغابريف، كاالعتبار بيبلؾ المكذبيف. -1

 كه.اهلل يذكر عباده بنعمو، ليشكركه كال يجحد -2

 يكـ القيامة ىكلو عظيـ، ككربو شديد، فالٌسعيد مف أعٌد ليذا اليكـ. -3

 .(4)أصحاب الٌشماؿ ال ينفعيـ يكـ القيامة ندامة، كال يغني عنيـ خمة كال شفاعة -4

 .تعالى مما اتيمو بو أىؿ الضبلؿ مف االفتراء عمى اهلل تبرئة الٌنبي  -5

 .(5)منيف، كحسرة عمى الكافريفتمجيد القرآف، كبياف أٌنو رحمة لممؤ  -6

*** 
 
 

                                                           

 (.253(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص1)
 (.1/43(؛ كالسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج4/328(  ينظر: ابف الجكزم، زاد المسير )ج2)
 (.3/433(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج3)
 (.8/336)ج (  ينظر: نخبة مف العمماء، التفسير المكضكعي لسكر القرآف4)
 (.3/333(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج5)
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 ثانًيا: تعريف عام بسورة المعارج:

 :أسماء الّسورة 

 .[3:المعارج][ ۉ ۅ ۅ ۋ]لقكلو تعالى فييا: : (1)المعارج، ذي المعارج -1-2

[ۇ ۇ ڭ ڭ]لمفتتحيا بقكلو:  سأل، سأل سائل: -4 -3
(2). 

[ۇ ۇ]لقكلو تعالى في أكؿ آية:  الواقع: -5
(3). 

 (4)الجميع، ما عدا الٌشامي فعدىا ثبلثنا كأربعيف دأربع كأربعكف آية عن تيا:عدد آيا. 
 :زمان نزول الّسورة 

 .(6)، كنزلت بعد سكرة الحاقة، كقبؿ سكرة الٌنبأ(5)نزلت في مكة، كآياتيا مكٌية كميا باتفاؽ
 :محور الّسورة، وأىم أىدافيا 
لجت ما كاف عميو أىؿ مكة مف إنكار عنيت الٌسكرة بتصحيح العقيدة، فعا محور الّسورة: -

نذار مف كفر بيا، كتصكير عظمتيا بعظمة  البعث، فكاف مقصكدىا إثبات القيامة، كا 
 .(7)مالكيا

 أىم أىداف الّسورة: -
 ذكر ما يقع يـك القيامة مف الكقائع كاألىكاؿ. -1
 تخكيؼ الكافريف بكصؼ الٌنار كعذابيا. -2
 .(8)نكسار عمييـ يكـ القيامةكااللمذلة كعيد الكافريف، كظيكر ا -3
 .(9)بياف الصفات التي تبعد صاحبيا عف ظممة المادة، كتقيو جحيـ اآلخرة -4

                                                           

 (.29/152(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 (.1/480(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج2)
 (.1/196(  ينظر: السيكطي، اإلتقاف )ج3)
 (.311(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص4)
 (.484المقباس )ص (  ينظر: ابف عباس، تنكير5)
 (.1/193(  ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج6)
 (.20/385(  ينظر: البقاعي، نظـ الٌدرر )ج7)
 (.15/6094(  ينظر: شحاتة، تفسير القرآف الكريـ )ج8)
 (.8/7431(  ينظر: كشؾ، في رحاب التفسير)ج9)



135 

  المطمب األّول
 عمى المعنى التفسيري تحميل جممة الّشرط في سورة الحاقة، وبيان أثرىا

 

 ي:تضٌمنت سكرة الحاقة ست مسائؿ، فييا تسع جمؿ شرطية، كبيانيا عمى الٌنحك اآلت

  :ې *ۉ ۅ ۅ ۋ *ٴۇ ۈ ۈ ۆ]المسألة األولى: قال تعالى 

 .[6-4الحاقة:] [ى ى ې ې ې

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

 تشتمؿ ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، كتفصيميما كما يأتي:

 .[ۉ ۅ ۅ ۋ]الجممة األولى:  -

ليا مف  الفاء: حرؼ عطؼ كتفريع، مبني عمى الفتح، ال محؿ أداة الّشرط )فأما(: -1
مف اإلعراب، أناب لو اإلعراب، أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى الٌسككف، ال محؿ 

 .(1)عف أداة الٌشرط )ميما( كفعميا، كالٌنحاة يقدركف أٌما ب )ميما يكف مف شيء(
نما يمييا اسـ فعل الّشرط: -2 ، (2)ال يمي أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ أداة شرط كفعمو، كا 

 د(، كىك: مبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة.كىك )ثمك 

الفاء: رابطة كاقعة في جكاب أٌما، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا جواب الّشرط )فأىمكوا(:  -3
مف اإلعراب، أىمككا: فعؿ ماض لـ يسـ فاعمو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، 

فاعؿ، بالطاغية: جار الكاك ضمير متصؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ رفع نائب 
كمجركر متعمؽ بالفعؿ )أىمككا(، كجممة )أىمككا بالطاغية( في محؿ رفع خبر المبتدأ 

                                                           

 .(4/504)ج النحك الكافيحسف، ( ينظر: 1)
فعؿ الشرط ىنا كأداتو، كتضٌمنت )أٌما( معناىما، كره النحاة أف يمييا الجزاءي مف غيًر كاسطة لٌما حيذؼ ( 2)

، فمك كلييا فعؿ لتكىـ أنو فعؿ بينيما، فقٌدمكا أحد جيزئي الجكاب، كجعمكه كالعكض مف فعؿ الشرط
 عانيالجنى الداني في حركؼ المالمرادم، ك  ؛(5/125)ج شرح المفصؿابف يعيش، ينظر:  .الشرط

 (.525ص)
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، ال محؿ ليا مف فثمكد )ثمكد(، كالجممة االسمية ) أىمككا( جكاب لشرط غير جاـز
 .(1)اإلعراب

 .[ى ى ې ې ې ې]الجممة الثّانية:  -

ؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، أٌما: الكاك: حرؼ استئناأداة الّشرط )وأما(:  -1
 حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى الٌسككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.

تقديره: )ميما يكف  ال يمي أٌما فعؿ شرط، ألنيا قائمة مقاـ أداة شرط كفعمو، فعل الّشرط: -2
نما يمييا اسـ، كىك المبتدأ )عاد(، عاد مبتدأ مرفكع، كعبلم مف شيء(، ة رفعو كا 

 .(2)الضمة

الفاء: كاقعة في جكاب أٌما، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف  جواب الّشرط )فأىمكوا(: -3
يسـٌ فاعمو، مبني عمى الضـٌ؛ التصالو بكاك الجماعة، لـ اإلعراب، أىمككا: فعؿ ماضو 

الكاك: ضمير متصؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ رفع نائب فاعؿ، بريح: جار كمجركر 
: نعت أكؿ مجركر، كعبلمة جره الكسرة، عاتية: نعت مت عمؽ بالفعؿ )أىمككا(، صرصرو

مبتدأ )عاد(، كالجممة  ثاف مجركر كعبلمة جره الكسرة، كجممة )أىمككا بريح( في محؿ رفع
 .(3)أىمككا( ال محؿ ليا مف اإلعراب جكاب شرط )أٌما( غير الجازمةفعاد االسمية )

 متي الّشرط:ثانًيا: األثر التفسيري لجم

بدأ سبحانو كتعالى الٌسكرة باسـ مف أسماء يكـ القيامة كىك الحاقة، فيي حؽ ال شؾ 
ماىيتيا،  في كقكعيا، ثـ عقبو باستفياـ عنيا، تفخيما لشأنيا، ليتخيؿ الٌسامع أقصى جيده في

ؿ. ثـ ف الٌسامع لف يعمـ حقيقتيا، حتى يرل كيعايف ما فييا مف األىكاكزادىا تفخيما بقكلو: إ
، كضرب  بعد ىذه البداية القكية، أخذ يذكر كقائع حقيقية، كقعت لمف شكؾ ككذب بيذا اليـك
لذلؾ أمثمة، منيا: قكـ ثمكد عندما طغكا ككذبكا الٌنذر، فأىمكيـ اهلل بالصيحة التي تجاكزت كؿ 

يـ، حد، كقـك عاد أىمكيـ بالٌريح القكية شديدة البركدة، كفرعكف كمف معو، كقكـ نكح أغرق
 .(4)فأىمكيـ اهلل جميعنا، كظيرت فييـ عجائب صنعو سبحانو

                                                           

عرابوالدرة، ( ينظر: 1)  .(10/112)ج تفسير القرآف الكريـ كا 
 .(12/139)جينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ  (2)
 .(10/4789ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج (3)
 .(7/143)جفتح الرحمف في تفسير القرآف المقدسي، ينظر:  (4)
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اتصمت بالجممة الٌشرطية األكلى فاء التفريع التي تفيد العمية كالٌسببية، فبينت أف سبب 
إىبلؾ قكـ عاد كثمكد، ىك التكذيب باليكـ اآلخر، كتصدرت كبل الجممتيف الٌشرطيتيف أداة 

، فينا مف المؤكد الذم ال شؾ فيو إىبلؾ اهلل لقكـ (1)كالتفصيؿالٌشرط )أٌما(، التي تفيد التأكيد 
أنكاع اليبلؾ المختمفة لشيء  رثمكد بالصيحة كقكـ عاد بالٌريح العاتية، كأفادت التفصيؿ: بذك

ا، كالتفصيؿ أف إىبلؾ ثمكد كاف بالصيحة، بينما عاد مجمؿ، كالمجمؿ ىنا اإلىبلؾ ليـ جميعن 
 اتية.فأىمككا بالٌريح الصرصر الع

*** 
   :[11الحاقة:] [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]المسألة الثّانية: قال تعالى. 

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:
ظرؼ زماف، تضٌمف معنى الٌشرط، مبني عمى الٌسككف، في محؿ  أداة الّشرط )لّما(: -1

 نصب بجكابو، كىك مضاؼ. 
منع مف ظيكره  فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر عمى األلؼ فعل الّشرط )طغا(: -2

التعذر، الماء: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )طغا الماء( في محؿ جر 
 .(2)مضاؼ إليو

فعؿ ماض مبني عمى الٌسككف، التصالو بنا الفاعميف، كنا: جواب الّشرط )حممناكم(:  -3
ضمير متصؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ رفع فاعؿ، كالكاؼ: ضمير متصؿ مبني 

ـٌ في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ: لمجمع المذكر، كجممة )حممناكـ( جكاب عمى الض
، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(3)شرط )لٌما( غير جاـز

 ثانًيا: األثر التفسيري لجممة الّشرط:

يخبر اهلل عما حدث مع نكح عميو الٌسبلـ كقكمو، فعندما طغى الماء كحؿ الطكفاف، 
صرارىـ عمى الكف ا كمف معو، في الٌسفينة، فتمؾ الفعمة التي بسبب تمادييـ كا  ر، حممنا نكحن

                                                           

 .(4/504)ج النحك الكافيحسف، ينظر:  (1)
 .(8/329)ج الكرباسي، إعراب القرآف ينظر: (2)
 .(567ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص (3)
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أغرقيا فييا مف عمى كجو األرض، كأنجينا آباءكـ المؤمنيف، ما ىي إال تذكرة تذٌكركف بيا مف 
 . (1)بعدكـ، كتفيميا عقكؿ كاعية كقمكب متفتحة، فتعتبر بما حدث كتعظ غيرىا

لتيا عمى الكقت، ففي الكقت الذم كاستعمؿ الخطاب أداة الٌشرط لما التكقيتية؛ لدال
مؿ نكح كقكمو في الٌسفينة، فنجكا مف الغرؽ كالطكفاف.  جاكز الماء حٌده كعبل، حي

*** 
   :ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ *ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]المسألة الثّالثة: قال تعالى 

 .[15-13الحاقة:] [ڇ چ چ *چ

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

اؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا: الفاء: حرؼ استئنأداة الّشرط )فإذا(:  -1
ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضٌمف معنى الٌشرط، مبني عمى الٌسككف، خافض لشرطو، 

 منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.
فعؿ ماضو لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، في الصكر: جار فعل الّشرط )نفخ(:  -2

ب فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كاحدة: كمجركر متعمؽ بالفعؿ )نفخ(، نفخة: نائ
نعت مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )نفخ في الصكر( في محؿ جر مضاؼ 

 .(2)إليو
الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الٌشرط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ جواب الّشرط )فيومئذ(:  -3

( ظرؼ زماف منصكب بالفتحة، متعم ؽ بالفعؿ )كقعت( كىك ليا مف اإلعراب، يكمئذ: )يـك
مضاؼ، )إذ( مضاؼ إليو، كقد لحقيا تنكيف العكض عف جممة محذكفة، تقديرىا: )يكـ إذ 
نفخ في الصكر(، كقعت: فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء التأنيث الٌساكنة، 
الكاقعة: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )فيكمئذ كقعت الكاقعة( جكاب )إذا( 

، ال محؿ ليا مف اإلعرابشرط غ  . (3)ير جاـز

 

                                                           

 .(4/401)جبياف المعاني عبد القادر، ينظر:  (1)
 .(12/143)ج ( ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ2)
 .(576)ص( ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف 3)
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 ثانًيا: األثر التفسيري لجممة الّشرط:

لما ذكر ما فعمو تعالى بالمكذبيف لرسمو، ككيؼ جازاىـ كعجؿ ليـ العقكبة في الٌدنيا، 
كأف اهلل نجى الٌرسؿ كأتباعيـ؛ كاف ىذا مقدمة لذكر الجزاء األخركم، كتكفية األعماؿ كاممة 

، كأف أكؿ ما يحدث ىك نفخ إسرافيؿ يكـ القيامة، فذك ر األمكر اليائمة التي تقع في ذلؾ اليـك
في البكؽ، فيبعث الٌناس قيامنا لرب العالميف كتتفتت الجباؿ، كتنسؼ األرض كما عمييا، ففي 

 . (1)ذلؾ الحيف تقـك القيامة

ٌدرت الجممة بأداة الٌشرط )إذا( التي تستعمؿ في المعاني المتحققة؛ لت حقؽ ذلؾ ال كقد صي
محالة، فكقكع ىذه األىكاؿ التي أخبر عنيا جؿ جبللو مجزـك بكقكعو، مما يترتب عميو الجـز 
كالقطع بقياـ الٌساعة، كجاء فعؿ الٌشرط لـ يسـٌ فاعمو؛ زيادة في التخكيؼ كالتيكيؿ، فذلؾ يـك 

 عسير.

*** 
  :ۀ ڻ ڻ *ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]المسألة الرّابعة: قال تعالى 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ *ڭ ۓ *ے ے ھ *ھ ھ ہ ہ *ہ ۀ

 .[25-19الحاقة:] [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ *ۈ ۈ ۆ

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

 اشتممت ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، كبيانيما عمى الٌنحك اآلتي:  

 .[ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]الجممة األولى:  -

عمى الفتح، ال محؿ ليا مف الفاء: حرؼ عطؼ كتفريع، مبني  أداة الّشرط )فأما(: -1
 اإلعراب، أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى الٌسككف، ال محؿ ليا مف اإلعراب. 

تقديره: )ميما يكف ال يمي أٌما فعؿ الٌشرط، ألنيا قائمة مقاـ أداة شرط كفعمو،  فعل الّشرط: -2
نما يمييا اسـ، كىك )مف(، كىك: اسـ مكصكؿ مبني عمى الٌسككف،مف شيء(،  في محؿ  كا 
 .(2)رفع مبتدأ

                                                           

 .(883صـ )تيسير الكريكالسعدم،  (؛23/580جاف )( ينظر: الطبرم، جامع البي1)
 .(12/146)جينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ ( 2)
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الفاء: رابطة كاقعة في جكاب )أٌما(، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا جواب الّشرط )فيقول(:  -3
مف اإلعراب، يقكؿ: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر، 
ر تقديره: )ىك( يعكد عمى )مف أكتي كتابو بيمينو(، كجممة )فيقكؿ( في محؿ رفع خب

، ال محؿ ليا فمف أكتي...المبتدأ )مف(، كالجممة االسمية ) يقكؿ( جكاب لشرط غير جاـز
 .(1)مف اإلعراب

 .[ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] الجممة الثّانية: -

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، أٌما:  أداة الّشرط )وأما(: -1
  محؿ لو مف اإلعراب.حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى الٌسككف، ال

تقديره: )ميما يكف ال يمي أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ أداة شرط كفعمو، فعل الّشرط:  -2
نما يمييا اسـ، كىك )مف(، كىك: اسـ مكصكؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ مف شيء(،  كا 
 .(2)رفع مبتدأ

بنية عمى الفتح، ال محؿ ليا الفاء: رابطة كاقعة في جكاب أٌما، مجواب الّشرط )فيقول(:  -3
مف اإلعراب، يقكؿ: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر، 

المبتدأ )مف(، كالجممة تقديره: )ىك(، يعكد عمى )مٍف(، كجممة )فيقكؿ( في محؿ رفع خبر 
، ال محؿ ليا مف اإلعرابفمف أكتي...االسمية )  .(3)يقكؿ( جكاب لشرط غير جاـز

 نًيا: األثر التفسيري لجممتي الّشرط:ثا

عميو أم خافية مف سرائركـ التي كنتـ تخفكنيا  بر سبحانو أف يكـ القيامة ال تخفىيخ
في الٌدنيا، ثـ يبيف أحكاؿ الٌناس عند العرض، فالمؤمف يستمـ كتابو بيمينو، كلما بمغ الغاية في 

حتى يفرحكا لو، كأف ذلؾ ألنو أحسف الٌسركر كعمـ أنو مف الٌناجيف أحب أف يظير ذلؾ لغيره 
الظف باهلل كآمف بيكـ الحساب، فآمف اهلل خكفو كيسر حسابو كرضاه في عيشو، ثـ أتبعو 
الحديث عف المردكد الخائب الذم يستمـ كتابو بشمالو، فيكبخ نفسو لما يرل سكء عاقبتو، 

 .(4)كيتحسر كيندـ عما ضيعو في الٌدنيا

                                                           

 .(3/376)ج إعراب القرآفالدعاس، ينظر:  (1)
عرابوالدرة، ينظر:  (2)  .(10/127)ج تفسير القرآف كا 
 .(30/183)ج حدائؽ الركح كالريحافاليررم، ينظر:  (3)
 .(4/398)ج ييةالفتكحات اإللالجمؿ، ينظر:  (4)
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ة )أٌما( التي أفادت التفصيؿ فقد بينت كفصمت أحكاؿ كتصدرت جممتا الٌشرط باألدا
الٌناس يكـ القيامة، كأفادت التككيد، فأكدت عمى فرحة المؤمف عند استبلـ كتابو بيمينو، كأكدت 

 عمى حسرة الكافر كخزيو عند استبلـ كتابو بشمالو.

*** 
  :مج حج يث ىث مث *يت ىت مت خت حت جت] المسألة الخامسة: قال تعالى* 

 .[35-33لحاقة:ا] [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(. أداة الّشرط: -1

 .(1)مقٌدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إف كانت ىذه حالو في الٌدنيا(فعل الّشرط:  -2
ليا مف اإلعراب،  الفاء: الفصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محؿ جواب الّشرط )فميس(: -3

ليس: فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الفتح، لو: جار كمجركر، متعمؽ بخبر ليس المقٌدـ 
المقٌدر تقديره: )كائننا(، اليكـ: ظرؼ زماف منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، ىا: حرؼ 
لمتنبيو مبني عمى الٌسككف ال محؿ لو مف اإلعراب، ىنا اسـ إشارة مبني عمى الٌسككف، 

ب يحمؿ معنى ظرؼ المكاف، متعمؽ باسـ ليس، حميـ: اسـ ليس مرفكع، في محؿ نص
كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )فميس لو اليكـ ىا ىنا حميـ( في محؿ جـز جكاب الٌشرط 

 ، تقديره: )إف كانت ىذه حالو في الٌدنيا فميس لو حميـ(.(2)المقٌدر
 ثانًيا: األثر التفسيري لجممة الّشرط:

نو لـ يأت ىذا المكقؼ، ثـ يفجع اهلل مسمعو بأنكاؿ العذاب التي يتمنى ذلؾ البائس أ
يناليا يكـ الفزع األكبر، مف تصمية الجحيـ، كتقييده باألغبلؿ، كيعمؿ سبحانو أسباب ىذا 
اليكاف كالٌنكاؿ بأف ىذا الكافر في الٌدنيا، قد خبل قمبو مف اإليماف باهلل كالٌرحمة بالعباد، فمـ يعد 

إال ليذه الٌنار كذلؾ العذاب، ثـ تأتي تكممة اإلعبلف العمكم عف مصير ذلؾ ىذا القمب يصمح 
الٌشقي، بأنو ىنا مقطكع في العذاب كحيدنا محركـ مف الٌرحمة، فبل صديؽ يدفع كال حبيب 

 .(3)ينفع
                                                           

 .(29/69ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج (1)
 .(568ص)اإلعراب الميسر اإلبراىيـ، ينظر:  (2)
 .(6/3683)جفي ظبلؿ القرآف قطب، ينظر:  (3)
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كحذفت أداة الٌشرط كفعميا لداللة الفاء الفصيحة عمييما، فتفصيؿ حاؿ الكافر مف عدـ 
ف نفع الخمؽ، أغنى عف إظيار جممة فعؿ الٌشرط كأداتيا منعنا مف التكرار إيمانو كانقطاعو ع

كالممؿ، كأضفى عمى المعنى قكة كجزالة، كمف الببلغة مجيء جزاء الٌشرط: )انقطاع الكافر 
يكـ القيامة عف األىؿ كاألصحاب( مناسبنا، لفعؿ الٌشرط الذم ىك: )انقطاع الكافر في الٌدنيا 

، كعف الخمؽ بعدـ التصدؽ عمييـ كنفعيـ(، فكما حرميـ، حرمو اهلل عف اهلل بعدـ إيمانو
أف المعنى مجزكـ بكقكعو في الٌدنيا، كمقطكع فيما مف كالجزاء مف جنس العمؿ، كعمى الٌرغـ 

 عمى سبيؿ التيكـ كالتكبيخ. ،كاف تقدير األداة )إف( التي تفيد الٌشؾك يترتب عميو في اآلخرة، 

*** 
   :گ *گ گ ک ک *ک ڑ ڑ *ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] قال تعالى:المسألة الّسادسة 

 ھ ھ *ہ ہ ہ ہ *ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ* ں ڱ ڱ *ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[52-44الحاقة:][ ﮲ ۓ ۓ ے *ھ

 تشتمؿ ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، كتفصيميما كما يأتي: 

 .[ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] الجممة األولى: -

، مبني عمى الٌسككف، أداة الّشرط )لو(: -1  ال محؿ لو مف اإلعراب.  حرؼ شرط غير جاـز
فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(  فعل الّشرط )تقّول(: -2

 يعكد عمى محمد 
(1) . 

البلـ: مؤكدة كاقعة في جكاب الٌشرط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ جواب الّشرط )ألخذنا(:  -3
كف؛ التصالو بنا الفاعميف، كنا: ليا مف اإلعراب، أخذنا فعؿ ماضو مبني عمى الٌسك

ضمير متصؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ رفع فاعؿ، منو: جار كمجركر متعمؽ 
بالفعؿ )أخذنا(، باليميف: جار كمجركر متعمؽ بصفة محذكفة لممصدر المقدر، تقديرىا: 
، ال مح ؿ )أخذنا كائننا باليميف(، كجممة )ألخذنا منو باليميف( جكاب )لك( شرط غير جاـز

 .(2)ليا مف اإلعراب
 

                                                           

 .(10/4804ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج (1)
 .(12/157)ج ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ (2)
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 .[﮲ ۓ ۓ ے]الجممة الثّانية:  -

 مقٌدرة، أفصحت عنيا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.أداة الّشرط:  -1
مقدر، أفصحت عنو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كاف ما ذيكر حاصبلن فسبح  فعل الّشرط: -2

 .(1)باسـ ربؾ(
نية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، الفاء: الفصيحة، مب جواب الّشرط )فسبح(: -3

سٌبح: فعؿ أمر مبني عمى الٌسككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )أنت( يعكد عمى الٌنبي 
ال محؿ ليا مف اإلعراب ،  .(2)، كجممة )فسبح( جكاب لشرط مقدر غير جاـز

 ثانًيا: األثر التفسيري لجممتي الّشرط:

ميا ما يبصر منيا كما ال يبصر: إٌف ىذا القرآف كبلـ إٌف اهلل عز كجؿ يقسـ باألشياء ك
، كما ىك بقكؿ شاعر ألف محمدنا ال اهلل سبحانو، ككحيو أنزلو عمى عبده كرسكلو محمد 

ييحسف قكؿ الٌشعر، كال بقكؿ كاىف كما تزعمكف، كلك افترل محمد عمينا بعض األقكاؿ الباطمة، 
منو أشد االنتقاـ كأزىقنا ركحو، كلكف حاشاه أف يبدؿ أك كنسبيا إلينا لعاجمناه بالعقكبة كانتقمنا 

حقيقة القرآف فيك عظة كذكرل لمف يخافو كيخشاه، فيطيع  هلالج لجيغٌير كبلـ اهلل. ثـ ييبٌيف اهلل 
أكامره كينتيي عما نيى عنو، فمف اتقى اهلل تذٌكر بيذا القرآف كانتفع بو، كمف ماؿ إلى الٌدنيا 

، آف حؽ مف عند اهلل، ال يتطرؽ إليو شٌؾ، لـ يتقكلو محمد كٌذب بو كأعرض عنو، فيذا القر 
 .(3)كختمت الٌسكرة بتنزيو اهلل جؿ جبللو عٌما ال يميؽ بو

كتصدرت الجممة الٌشرطية األكلى أداة الٌشرط )لك( التي تفيد امتناع الٌشيء المتناع 
كىك فعؿ الٌشرط، منع  –بلن جممة كتفصي -عمى اهلل كافترائو القرآف ممتنع  غيره، فتقىٌكؿ الٌنبي 

إيقاع العقكبة عميو كىك جكاب الٌشرط، كدٌلت الفاء الفصيحة عمى الجممة الٌشرطية الثٌانية 
كحذفت أداة الٌشرط كفعميا لداللة الٌسياؽ عمييما، كالتقدير: )إذا عممت يا محمد كؿ ما سبؽ 

ند اهلل، فسٌبح باسـ ربؾ مف قكة اهلل كعممو بالمكذبيف كحسرتيـ، كأٌف ىذا القرآف حؽ مف ع
طالة. –األداة كفعميا-العظيـ(، كلك ذيكرت   لكاف في الكبلـ تكرار كا 

 

                                                           

 .(10/207القرآف كبيانو )ج ينظر: دركيش، إعراب (1)
 .(10/4807ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج (2)
 .(30/178)جحدائؽ الركح كالريحاف اليررم، ينظر:  (3)
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  المطمب الثّاني
 عمى المعنى التفسيري وبيان أثرىا ،تحميل جممة الّشرط في سورة المعارج

 

 أربع مسائؿ، فييا ست جمؿ شرطية، كبيانيا عمى الٌنحك اآلتي : تضمنت سكرة المعارج

 ۅ ۅ ۋ *ٴۇ ۈ ۈ ۆ *ۇ ۇ ڭ ڭ] ة األولى: قال تعالى:المسأل 

[ ۆئ ۇئ ۇئ *وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې *ۉ

 .[5-1المعارج:]

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

 مقدرة دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.أداة الّشرط:  –1

 .(1)(مقدر دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا عممت ذلؾ فاصبر فعل الّشرط: –2

الفاء: الفصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف االعراب،  جواب الّشرط )فاصبر(: –3
اصبر: فعؿ أمر مبني عمى الٌسككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )أنت( يعكد عمى 

: نعت منصكب، الٌنبي  ، صبرنا: مفعكؿ مطمؽ منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، جميبلن
، الكعبلمة نصبو الفتحة، كج ليا مف  محؿ ممة )فاصبر( جكاب لشرط مقدر غير جاـز

 .(2)، تقديره: )إذا عممت ذلؾ فاصبر(اإلعراب
 ثانًيا : األثر التفسيري لجممة الّشرط:

نزؿ صدر ىذه الٌسكرة في الٌسفياء مف مشركي قريش الذيف استعجمكا العذاب، كىذا 
متعاؿ، صاحب المعارج كالعظمة، العذاب نازؿ ال محالة مف رب العزة كالجبلؿ، الكبير ال

فعذابو إذا نزؿ فمف ييرفع كلف ييدفع، فيـ ىؤالء الكفار إلنكارىـ البعث كالحساب، يستبعدكف 
العذاب كيستيزئكف كيسخركف، فيا محمد ال تبتأس مف سخريتيـ، كاصبر عمى أذاىـ مطمئننا 

 .(3)كاثقا؛ ألننا نراه قريبا ككؿ ماىك آتو قريب

                                                           

 .(10/4809ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج (1)
 .(29/78ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج (2)
 .(1464ص) يسرالتفسير الكاضح المالصابكني، ينظر:  (3)
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الفصيحة عف جممة شرطية محذكفة، تقديرىا: )إذا عممت ذلؾ يا محمد، فاصبر كقد دٌلت الفاء 
، الصبر الجميؿ(، فالحذؼ ىنا تخفيؼ، ناسب ىذا المعنى، الذم فيو تخفيؼ عمى النبي 

أمر سخرية ىؤالء المشركيف كاستيزائيـ.  ة اآلية تسمية الٌرسكؿ، كتيكيفكتمٌطؼ بو؛ ألف غاي
بقدرة اهلل عمى الكفار أمر حاصؿ  د القطع كاليقيف، فعمـ الٌنبي كقيٌدرت األداة )إذا( لتفي

 متحٌقؽ، ككذلؾ جكاب الٌشرط مطمكب عمى كجو الجـز كاليقيف، كىك الصبر.  

*** 
 :[ڈ ڎ ڎ ڌ *ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ] المسألة الثّانية: قال تعالى 

 .[21-19المعارج:]
 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

  جممتيف شرطيتيف، كبيانيما كما يأتي: اشتممت ىذه المسألة عمى

 .[ڍ ڍ ڇ ڇ] الجممة األولى: -

ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمف معنى الٌشرط، مبني عمى  أداة الّشرط )إذا(: -1
 الٌسككف، خافض لشرطو، منصكب بجكابو، كىك مضاؼ. 

ء: ضمير فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الظاىر عمى الٌسيف، كاليا فعل الّشرط )مّسو(: -2
متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، الٌشر: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو 

 .(1)الضمة، كجممة )مسو الٌشر( في محؿ جر مضاؼ إليو
خبر كاف المحذكفة ىي كاسميا المستتر، تقديره: )كاف جزكعنا(، جواب الّشرط )جزوًعا(:  -3

، ال منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كالجممة المقدرة )كا ف جزكعنا( جكاب لشرط غير جاـز
 .(2)محؿ ليا مف اإلعراب

 

 

 

                                                           

 .(8/355)جينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  (1)
 .(10/4810ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج (2)
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 .[ڈ ڎ ڎ ڌ] الجممة الثّانية: -

ذا(:  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا: أداة الّشرط )وا 
ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمف معنى الٌشرط، مبني عمى الٌسككف، خافض لشرطو، 

 ، كىك مضاؼ.منصكب بجكابو
فعؿ ماضو مبني عمى الفتح الظاىر عمى الٌسيف، كالياء: ضمير  فعل الّشرط )مّسو(: -2

متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، الخير: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو 
 .(1)الضمة، كجممة )مسو الخير( في محؿ جر مضاؼ إليو

اسميا المستتر، تقديره: )كاف منكعنا(، خبر كاف المحذكفة ىي ك جواب الّشرط )منوًعا(:  -3
، ال  منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كالجممة المقدرة )كاف منكعنا( جكاب لشرط غير جاـز

 .(2)محؿ ليا مف اإلعراب
 ثانًيا: األثر التفسيري لجممتي الّشرط:

بؿ عمى الجشع، كطيبع عمى الطمع، فيك شديد الحرص قكم التعمؽ  إف اإلنساف جي
ذا مٌسو البؤس اشتٌد أسفو، فبل يصبر عمى العسر، كال بالٌدنيا؛  إذا أصابو المكركه كثير جزعو، كا 

ذا مٌسو الخير منعو عف غيره، يمسؾ معركفو، كيمنع إحسانو، فمف طبيعة  ر، كا  يحتمؿ الضُّ
اإلنساف الطمع فيما لـ ينؿ، كالبخؿ بما سئؿ، إاٌل مف تمٌكف مف نفسو فخالؼ طبعيا كىكاىا، 

 .(3)و عمى القناعة بما في أيدم الٌناس، كالبذؿ لما بيف يديوفعٌكد نفس

كلقد تصدرت جممتا الٌشرط بأداة الٌشرط )إذا( التي تستعمؿ في األمكر المتكٌررة كثيرة 
الكقكع، فكأنو أراد باستخداميا ىنا: أف ىذه الٌنكعية مف الٌناس التي تحدثت عنيا اآليات، يككف 

عميو، فيـ دائمي الجزع إذا مٌسيـ الٌشر، كدائمي البخؿ كالمنع إذا  ىذا حاليـ المستمر الٌدائبيف
 مٌسيـ الخير.

*** 
 

                                                           

 .(8/335)جينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  (1)
 .(3/380)جإعراب القرآف الدعاس، ينظر:  (2)
 .(674ص)التفسير الميسر القرني، ينظر: ( 3)
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  :[31المعارج:] [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] المسألة الثّالثة: قال تعالى. 

 أوًل: تحميل جممة الّشرط: 

الفاء: حرؼ استئناؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، أداة الّشرط )فمن(:  -1
، مبني عمى الٌسككف، في محؿ رفع مبتدأ. مف: اسـ   شرط جاـز

فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقٌدر عمى األلؼ، منع مف ظيكره  فعل الّشرط )ابتغى(: -2
 .(1)التعٌذر، في محؿ جـز فعؿ الٌشرط، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(

بنية عمى الفتح، ال محؿ الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الٌشرط، مجواب الّشرط )فأولئك(:  -3
ليا مف اإلعراب، أكلئؾ: اسـ إشارة مبني عمى الكسر، في محؿ رفع مبتدأ، كالكاؼ: 
لمبعد، ىـ: ضمير منفصؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ رفع مبتدأ، العادكف: خبر المبتدأ 
)ىـ( مرفكع، كعبلمة رفعو الكاك؛ ألنو جمع مذكر سالـ، كجممة )ىـ العادكف( في محؿ 

ع خبر المبتدأ )أكلئؾ(، كجممة )أكلئؾ ىـ العادكف( في محؿ جـز جكاب الٌشرط، رف
 .(2)كجممتا فعؿ الٌشرط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(

 ثانًيا: األثر التفسيري لجممة الّشرط:

، المؤمنيف الذيف يستمركف -الذيف جبمكا عمى الطمع كالمنع–كيستثني اهلل مف ىؤالء 
يـ، كيؤدكف زكاة أمكاليـ بطيب نفس، كيؤمنكف بيكـ الٌنشكر، فيخافكف عذاب عمى أداء صبلت

اهلل، كيحفظكف أنفسيـ مف الحراـ، كيصكنكنيا عف الفاحشة؛ خكفنا مف ربيـ إال عمى أزكاجيـ 
مائيـ، فاهلل ال يؤاخذىـ عمى ذلؾ، بؿ أباحو ليـ، فيـ يحمكف ما أحؿ اهلل، كيحرمكف ما حٌرـ،  كا 

شيكتو غير الزكجات كالمممككات، فقد اعتدل في المحرمات، كتجاكز الحد فمف طمب لقضاء 
 .(3)في المنييات

كقد صٌدرت الجممة ب)مف( الٌشرطية الٌدالة عمى العقبلء، تحذيرنا ليـ مف الكقكع في 
الفاحشة، كحثيـ عمى التعقؿ مف االنجرار كراء الٌشيكات، كنمحظ ىنا مراعاة المفظ أكالن في 

ة، فأفرد الضمير في )ابتغى(، ثـ راعى المعنى في )أكلئؾ ىـ العادكف(، ليناسب )مف( الٌشرطي
 ما قبمو كما بعده مف الحديث عف المؤمنيف، كىذا مف تماـ الببلغة كحسف البياف.

                                                           

 .(569القرآف الميسر )ص ينظر: اإلبراىيـ، إعراب (1)
 .(10/215ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج (2)
 .(674ص)التفسير الميسر القرني، ( ينظر: 3)
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 :[42المعارج:][ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] المسألة الرّابعة: قال تعالى. 

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

 تيف شرطيتيف، كبيانيما كما يأتي:تضٌمنت ىذه المسألة جمم

 .[ٿ] الجممة األولى: -

 مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. أداة الّشرط: -1

مقٌدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا تبيف أٌنا قادركف عمييـ فعل الّشرط:  -2
 .(1)فذرىـ(

نية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، الفاء: الفصيحة، مب جواب الّشرط )فذرىم(: -3
ذرىـ: فعؿ أمر مبني عمى الٌسككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )أنت( يعكد عمى 

، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـٌ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ: محمد 
، ال محؿ ليا مف اإلعر   .(2)ابلمجمع المذكر، كجممة )فذرىـ( جكاب لشرط مقدر غير جاـز

 .[ٿ ٿ] الجممة الثّانية: -

 مقدرة، دٌؿ عميو جكاب الطمب، تقديرىا: )إف(. أداة الّشرط:  -1

 .(3)مقٌدر، دٌؿ عميو جكاب الطمب، تقديره: )إف تذرىـ يخكضكا(فعل الّشرط:  -2

؛ ألنو جكاب الطمب، كعبلمة جزمو حذؼ  جواب الّشرط )يخوضوا(: -3 فعؿ مضارع مجزـك
األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى الٌسككف، في محؿ  الٌنكف؛ ألنو مف

، ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ألنيا غير (4)رفع فاعؿ، كجممة )يخكضكا( جكاب لشرط مقدر
 .(5)مقترنة بالفاء أك إذا الفجائية

 
                                                           

 .(29/89( ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(10/4822( ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 .(29/90ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج (3)
 .(570ر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )صينظ (4)
المباب في قكاعد المغة (؛ كالسراج، 56ص) ف ىشاـبشرح قكاعد اإلعراب الشيخ زاده، ينظر:  (5)

 .(138ص)
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 ثانًيا: األثر التفسيري لجممتي الّشرط:

إنو لقادر عمى إىبلؾ الكفار يقسـ رب العالميف بنفسو، رب المشارؽ كالمغارب: 
د يخكضكا في جميعنا، كأف يخمؽ أناسنا خيرنا منيـ، فبل يعجزه أحد عف ذلؾ، فدعيـ يامحم

ع دنياىـ الزائفة الزائمة، حتى يأتييـ اليكـ الحؽ، يكـ يخرجكف مف قبكرىـ باطميـ، كيميكا في مت
 .(1)سراعنا؛ ليبلقكا الحساب كيذكقكا العذاب

ة، دٌلت عمى كجكدىا الفاء الفصيحة، كالتقدير: أنو إذا تبٌيف ر كلى مقدٌ كجممة الٌشرط األ
قدرتنا عمييـ فذرىـ يامحمد في لعبيـ كخكضيـ، كصدرت الجممة المقٌدرة باألداة )إذا( التي 
تستعمؿ في المعاني المتحققة، لمجـز كالقطع بقدرة اهلل عز كجؿ عمى تبديؿ الكفار بخمؽو 

الثٌانية مقدرة كلـ تقترف بالفاء، لداللة الٌسياؽ عمييا، كالتقدير: بعدما  أفضؿ منيـ، كجممة الٌشرط
تبيف لؾ يا محمد قدرتنا عمييـ، فإنؾ )إف تركتيـ فسيخكضكا فيما ىـ فيو مف باطؿ(، كجاء 

 حذؼ فعؿ الٌشرط كأداتو في الجممتيف؛ إكتفاءن بما يدؿ عميو الكبلـ، كثقة بفيـ المخاطب.

*** 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 .(3/333)ج المؤلؤ كالمرجاف في تفسير القرآفحمزة، ينظر:  (1)
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 الثّالثحث المب
 فسيريعمى المعنى التّ  وبيان أثرىا، (جنوال نوحرط في سورتي )الشّ تحميل جممة 

 

 (نوح والجن)بسورتي  عام تعريف
 بسورة نوح: عام : تعريفأوًل 
  ورة:السّ أسماء 

 في اهلل يذكر لـ، ك (1)بلـالسٌ كأدعيتو عميو  دعكتو تفاصيؿ عمى الشتماليا بو؛ سميتنوح:  -1
 .كحدىا نكح قصة كلس كرةالسٌ  ىذه

 .[ڍ ڇ ڇ]كرة بأكؿ جممة فييا، السٌ مف باب تسمية : (2)إنا أرسمنا نوًحا -2

 :امي، الشٌ ثماف كعشركف آية في الككفي، كتسع كعشركف في البصرم ك  عدد آياتيا
 .(3)كثبلثكف عند الباقيف

  (4)كرة مكية كميا باإلجماعالسٌ  ورة:السّ زمان نزول. 

  فيا:ورة، وأىم أىداالسّ محور 

 ورة:السّ محور  -

تتجمى فييا حقيقة كحدة العقيدة، كثبات أصكليا، مف خبلؿ قصة نكح مع قكمو،  
كدعكتو ليـ لمتكحيد، كتضرب المثؿ لممشركيف، ببياف عاقبة المجرميف الذيف انحرفكا عف 

 دعكة اهلل، كعاقبة الرسؿ كالمؤمنيف.
 ورة: السّ أىداف أىّم  -

 .(5)دعكتيـعاة كجيادىـ في الدٌ صبر  -1

                                                           

 .(9/322(  ينظر: القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج1)
 .(5/39ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )جك  (؛675ص)تفسير مجاىد مجاىد، (  ينظر: 2)
 .(255ص) عد آم القرآفالبياف في الداني، (  ينظر: 3)
 .(4/341(  ينظر: ابف الجكزم، زاد المسير )ج4)
 .(570ص)المختصر في التفسير ،(  ينظر: جماعة مف التفسير5)
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كثار األرزاؽ، بسعة المطيعيف المستغفريف، كعد -2  .(1)الجنة كنعيـ سؿ،النٌ  كا 

 عاة.الدٌ اس لميدل كاإليماف، ال يعني تقصير النٌ عدـ استجابة  -3

 . (2)ائمة ليـالدٌ بر اآلباء، كطمب المغفرة  -4

 

 بسورة الجن: عام : تعريفاثانيً 
  ورة:السّ أسماء 

[پ پ پ] ،[ک ک ڑ ڑ]الجف، في قكلو:  ًذٍكر مىالشتماليا عالجن:  -1
(3). 

كرة السٌ ، كىك مف باب تسمية (4)سٌميت بذلؾ في العديد مف كتب التفسير قل أوحي: -2
 .)سورة قل أوحي إلي(بمفتتحيا، كترجميا البخارم في صحيحو، في كتاب التفسير، 

 :(5)باتفاؽ أىؿ العددثماف كعشركف آية  عدد آياتيا. 

  ورة:السّ زمان نزول 

في طائفة من أصحابو  بي النّ انطمق ) : بف عباساعف فمكية باتفاؽ المفسريف، 
ماء، وأرسمت عمييم السّ ياطين وبين خبر الشّ عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين 

ماء، السّ ياطين إلى قوميم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر الشّ يب، فرجعت الشّ 
ماء إل شيء حدث، فاضربوا السّ يب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر الشّ وأرسمت عمينا 

ماء، فانصرف السّ مشارق األرض ومغاربيا، فانظروا ما ىذا الذي حال بينكم وبين خبر 
وىو بنخمة عامدين إلى سوق عكاظ، وىو  بيالنّ أولئك الذين توجيوا نحو تيامة إلى 

لقرآن استمعوا لو، فقالوا: ىذا واهلل الذي حال يصمي بأصحابو صالة الفجر، فمما سمعوا ا
 ڀ ڀ ڀ] ماء، فينالك حين رجعوا إلى قوميم، وقالوا: يا قومنا:السّ بينكم وبين خبر 

                                                           

 .(29/186(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(8/384)ج التفسير المكضكعينخبة مف العمماء، (  ينظر: 2)
 .(484(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ص3)
 (.14/347(؛ كالقنكجي، فتح البياف )ج677مجاىد، تفسير مجاىد، )ص(  ينظر: 4)
 .(256(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص5)
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نما أوحي إليو قول  ،[ٻ ٻ ٱ]: فأنزل اهلل عمى نبيو ، [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ* ڀ وا 
 .(1)(الجن

  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

  ورة:السّ محور  -

المكية؛ تعالج سكرة الجف العقيدة اإلسبلمية، المتمثمة: بالكحدانية  كرالسٌ كسائر 
مف استماعيـ لمقرآف،  اكالرسالة كالبعث، كتدكر حكؿ الجف كمايتعمؽ بيـ مف أمكر خاصة، بدءن 

 .(2)إلى دخكليـ في اإليماف

 ورة: السّ أىداف  أىمّ  -

 يماف.مف الجف لمقرآف، كتأثرىـ بو، كدخكليـ في اإل استماع بعضو  -1

 .(3)انقساـ الجف إلى مذاىب شتى، فمنيـ: المؤمف، كالكافر كالعاصي كغير ذلؾ -2

 .اتنزيو اهلل سبحانو عف كؿ نقص؛ فمـ يتخذ صاحبة كال كلدن  -2

 إعبلف استسبلمو كخضكعو هلل كحده ال شريؾ لو. بي النٌ أمر  -3

 تحذير العاصيف هلل كرسكلو مف جينـ، كخمكدىـ فييا. -4

فراده بالعمـ؛ فبل يعمـ الغيب إال اهللبياف  -5  .(4)اختصاص الغيب هلل كحده، كا 

 

 

 
 

 

 
                                                           

 .[773: رقـ الحديث 1/154، باب الجير بقراءة الفجر /كتاب األذاف ،لبخارمصحيح ا]البخارم: (  1)
 .(3/456(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج2)
 .(6/411)ج (  ينظر: تفسير شيخ اإلسبلـ ابف تيمية3)
 .(10/244)ج المبصر لنكر القرآفصبرم، (  ينظر: 4)
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  األّولالمطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  رط في سورة نوح، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ مسائؿ، كفييا ست جمؿ شرطية، كبيانيا عمى  عمى أربع تشتمؿ سكرة نكح

  ڻ ں ں ڱ ڱ *ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] :المسألة األولى: قال تعالى 

 [.4-3]نكح: [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 رط: الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ تحتكم ىذه المسألة عمى ثبلث جمؿ شرطية، كبيانيا عمى 

 .[ں ں ڱ ڱ] الجممة األولى: -

 ياؽ، تقديرىا: )إٍف(.السٌ مقدرة، دٌؿ عمييا رط: الشّ أداة  -1

 .(1)ـ، تقديره: )إف عبدتـ اهلل كأطعتمكه يغفر لكـ(تقدٌ  مقدر، دٌؿ عميو ماط: ر الشّ فعل  -2

ككف؛ ألنو جكاب الطمب، السٌ كعبلمة جزمو  ،فعؿ مضارع مجزكـ رط )يغفر(:الشّ جواب  -3
د عمى اهلل، ، يعك (ىك) :تقديره ،شرط محذكؼ، كالفاعؿ ضمير مستترلفي محؿ جـز 

 .(2)ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ لعدـ اقترانيا بالفاء رط المقدر،الشٌ كجممة )يغفر( جكاب 

 .[ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] انية:الثّ الجممة  -

تضٌمف معنى  ككف،السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى رط )إذا(: الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼخافض لشرطو، منصكب بجكابو رط،الشٌ 

، (ىك) :تقديره ،اعؿ ضمير مستترفعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفرط )جاء(: الشّ فعل  -2
 .(3)يعكد عمى األجؿ، كجممة )جاء( في محؿ جر مضاؼ إليو

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/181(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(10/4825(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
عرابوتفس الدرة، (  ينظر:3)  .(10/181) ير القرآف الكريـ كا 
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إلعراب، ككف، ال محؿ لو مف االسٌ حرؼ نفي، مبني عمى ال: رط )ل يؤخر(: الشّ جواب  -3
سـٌ فاعمو، مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كنائب الفاعؿ ضمير لـ يي فعؿ مضارع  :يؤخر

، ال محؿ ليا مف ل( جكاب ...كجممة )ال يؤخر ،(ىك) :مستتر، تقديره شرط غير جاـز
 .(1)اإلعراب

  .[ے ے ھ]  :الثّالثةالجممة  -

ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، السٌ ، مبني عمى حرؼ شرط  غير جاـزرط )لو(: الشّ أداة  -1
 .يفيد االمتناع المتناع

تصالو بتاء المخاطب، ككف؛ الالسٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى رط )كنتم(: الشّ فعل  -2
، المذكر لمجمع :في محؿ رفع اسـ كاف، كالميـ ،ضمير متصؿ مبني عمى الضـ :كالتاء

و مف األفعاؿ الخمسة، كف؛ ألنٌ النٌ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت  :تعممكف
في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )تعممكف( في  ،ككفالسٌ ضمير متصؿ  مبني عمى  :كالكاك

 .(2)فمحؿ نصب خبر كا
 .(3)(لك كنتـ تعممكف ذلؾ آلمنتـ)ـ عميو، تقديره: تقدٌ  محذكؼ؛ لداللة مارط: الشّ جواب  -3

 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ ثانًيا

ا ر قكمو كحيد إلى قكمو، كأمره أف يحذٌ برسالة التٌ  يخبر اهلل سبحانو أنو أرسؿ نكحن
اعذاب اهلل المؤلـ،   .إف لـ يؤمنكا باهلل كيتبعكا نكحن

فيي  ،كقاؿ ليـ نكح: ياقـك إني نذير لكـ مف عذابو شديد، ال لبس في دعكتي
كاضحة مفيكمة، أف كحدكا اهلل كامتثمكا أمره، كاجتنبكا نييو، كاتبعكني فيما أدعككـ إليو، يصفح 
عف ذنكبكـ، كيتجاكز عف خطاياكـ، كيمد في أعماركـ، كيؤخر األجؿ إلى كقت معيف حدده 

 (4)ف عقكبة أك عذاباهلل في عممو، بدك 

التي تستعمؿ في المقدرة رط )إف( الشٌ رطية متصدرة بأداة الشٌ كىنا جاءت الجممة 
بلـ، في إيماف قكمو بعد السٌ المعاني المشككؾ في كقكعيا، كيؤكد مجيئيا ىنا شككؾ نكح عميو 

                                                           

 .(12/181)ج (  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ1)
 .(10/326ج(  ينظر: الٌشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا )2)
 .(570رآف الميسر )ص(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب الق3)
 .(676ص) التفسير الميسرالقرني، (  ينظر: 4)
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ال ، كىك يدعكىـ لئليماف، كلـ يجد منيـ إـ مف آمف، كبعد أف لبث فييـ عمرناأف آمف مني
 خرية.السٌ اإلعراض ك 

أعمارىـ، كىـ عمى الكفر، فمف يؤخرىـ اهلل بعد ذلؾ لحظة  و إذا انتيتف ليـ أنٌ ثـ بيٌ 
كاحدة، كعندىا يمحؽ بيـ ماكتبو عمييـ مف عذاب، بدكف تأجيؿ كال تأخير، كفي ىذه الجممة 

انتياء اآلجاؿ  رطية، تصدرت األداة )إذا( التي تستعمؿ في المعاني المجزكـ بكقكعيا، فإفالشٌ 
أمره محتـ، ال يؤخر كال يغير، كعذاب اهلل لمكافريف الذيف يستمركف عمى الكفر، كاقع ال شؾ 

فقد انتيت أعمار قكـ نكح، كحيؽ بيـ العذاب، بدكف أدنى تأخير؛  ،تحقؽ بالفعؿ فيو، كىذا ما
 بسبب ذنكبيـ كاستمرارىـ عمى الكفر.

 كلك عممكا ذلؾ عممنا إذا جاء ال يؤخر، فمك كانكا أىؿ عمـ، لعممكا أف أجؿ اهلل
ا؛ النتفعكا بو كسارعكا إلى اإليماف، كطاعة الرحمف، كلكف الجيؿ أكردكـ مكارد حقيقين 

اء النتفاء، فقد انتفى عنيـ . كفي ىذه الجممة تصدرت األداة )لك( التي تفيد انتف(1)العصياف
بب انتفاء العمـ بحقيقة األجؿ، كىك بس، المقدر رطالشٌ  اإليماف كالمبادرة لمطاعة، كىك جكاب

 رط.الشٌ  فعؿ

*** 
  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 [.7]نكح: [ەئ ەئ ائ ائ ى

 رط: الشّ : تحميل جممة أوًل 

رط، في محؿ الشٌ تضمف معنى ككف، السٌ ظرؼ زماف مبني عمى رط )كّمما(: الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼبجكابو نصب

 :التاءك ككف؛ التصالو بضمير المتكمـ، السٌ فعؿ ماضو مبني عمى )دعوتيم(:  رطالشّ فعل  -2
ضمير متصؿ مبني عمى  :في محؿ رفع فاعؿ، كالياء ،ضمير متصؿ مبني عمى الضـ

، كجممة )دعكتيـ( في محؿ جر المذكر لمجمع :الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ
 .(2)مضاؼ إليو

                                                           

 .(1471ص) التفسير الكاضح الميسر(؛ كالصابكني، 6/99)جالٌنكت كالعيكفالماكردم، (  ينظر: 1)
 .(3/385(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
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 :ضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاكفعؿ مارط )جعموا(: الشّ جواب  -3
و منصكب، مفعكؿ ب :ككف في محؿ رفع فاعؿ، أصابعيـالسٌ ضمير متصؿ، مبني عمى 
ضمير متصؿ، مبني عمى الضـ، في محؿ  :مضاؼ، كالياء كعبلمة نصبو الفتحة، كىك
ـ، ال محؿ شرط غير جاز ل، كجممة )جعمكا( جكاب المذكر لمجمع :جر مضاؼ إليو، كالميـ

 .(1)ليا مف اإلعراب
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 عميو كرٌدكا فعصكه بو، أمره بما أنذرىـ كأنو إليو، كشككاه لربو تذكر اآليات مناجاة نكح
 عكةالدٌ طية كجكىيـ؛ مف فرط كراىية دعكتو، كلـ تزدىـ ىذه بسد مسامعيـ، كتغ باإلعراض،

 .(2)منو اا عنو، كىربن إال إدبارن 

إلى فيو رط األداة )كمما( الحينية، ففي الحيف كالكقت الذم يدعكىـ الشٌ رت جممة كتصدٌ 
كراىة  ؛بثيابيـ يتغٌطكفحتى ال يسمعكا دعاءه، ك  ؛مسامعيـ فإنيـ يسدكفعبادة اهلل، كاإليماف، 

ممكنة، كأضافت جممة  بكؿ كسيمة عنوإعراضيـ  -في كؿ كقت–ف ظيرك فكانكا يظر إليو، النٌ 
دت تكرار ىذه المكاقؼ منيـ، بتكرار دعكة كرار، فأكٌ رط كاستعماؿ األداة )كمما( معنى التٌ الشٌ 

نكح ليـ، كىذا دليؿ عمى مداكمة نكح لمدعكة، كصبره عمييـ، كدليؿ كذلؾ عمى إصرار قكمو 
 عمى الكفر، كاستحقاقيـ اليبلؾ. 

*** 
   [ٻ ٻ ٻ ٱ *حئ جئ ی ی ی ی] : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

   [.11-10]نكح:
 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 تقدـ، تقديرىا: )إف(. مقدرة، دٌؿ عمييا مارط: الشّ أداة  -1

 .(3)ماء عميكـ(السٌ ياؽ، تقديره: )إف استغفرتـ ربكـ يرسؿ السٌ ر، دٌؿ عميو مقدٌ رط: الشّ فعل  -2

                                                           

 .(29/99(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(8/344)ج اشية محيي الٌديف شيخ زادهحشيخ زاده، (  ينظر: 2)
عرابوالدرة، (  ينظر: 3)  .(10/187)ج تفسير القرآف الكريـ كا 
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؛ ألنو جكاب األمر، كعبلمة جرط )ُيرسِل(: الشّ جواب  -3 ككف، السٌ زمو فعؿ مضارع مجزـك
، يعكد عمى اهلل، (ىك) :تقديره ،اكنيف، كالفاعؿ ضمير مستترالسٌ ككسرت البلـ؛ اللتقاء 

شرط لماء( جكاب السٌ كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )يرسؿ  ،مفعكؿ بو منصكب :ماءالسٌ 
 . (1)محذكؼ، ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ألنيا غير مقترنة بالفاء

 رط:الشّ مة فسيري لجم: األثر التّ ثانًيا

فإف  كالمعاصي، الكفر عف كالتكبة باالستغفار، قكمو، أمرىـلكمف دعكة نكح كنصحو 
ماء، كأنبت ليـ مف بركات السٌ أبكاب الرزؽ، كأسقاىـ مف بركات  عمييـ اهللفعمكا ذلؾ أغدؽ 

ة، مار، يتخمميا أنيار جاريالثٌ األرض، كأعطاىـ األمكاؿ كاألكالد، كجعؿ ليـ حدائؽ فييا أنكاع 
 كأحب نفكسيـ في العاجمة؛ ألنو أكقع كالفكائد الحاضرة، المكعكد مف المنافع ليـ و قدـكنمحظ أنٌ 
 . (2)كنتائجيا كالطاعة كبركاتو، اإليماف في ترغيبنا إلييـ؛

ياؽ، تقديرىا: إف استغفرتـ اهلل يرسؿ عميكـ بركات السٌ ط مقدرة فيمت مف رٌ الشٌ كجممة 
درة في أف االستغفارى النٌ درة، فميس ألداة )إف( التي تستعمؿ لمنٌ ماكات كاألرض، كتصدرت االسٌ 

 أفٌ  ى الذىف، فالمتبادر دائمنادرة في تبادر ىذا المعنى عمالنٌ في نزكؿ البركات، كلكف  سببه 
االستغفار  ، تحتاج لتحققيا األخذ بأسبابيا، فخرج ىنا عف المعتاد، كبيف أفٌ -نيكيةالدٌ -تائج النٌ 

نيكية، أك الستبعاد كقكع االستغفار مف قـك الدٌ أسباب العطايا كالمنافع مف  مف الذنكب سببه 
 نكح، الذيف غمب عمييـ الكفر، كاإلعراض عف نبييـ.

*** 
 :[ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ] المسألة الرابعة: قال تعالى 

 [.27]نكح:

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبني عمى رط )إن(: الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

                                                           

 .(6/228)جالفريد في إعراب القرآف اليمذاني، (  ينظر: 1)
 .(8/233ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )جك  (؛4/617(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج2)
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؛ رط )تذرىم(:الشّ فعل  -2  ككفالسٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ ألنو فعؿ  فعؿ مضارع مجزـك
ضمير  :، يعكد عمى اهلل، كالياء(أنت) :تقديره ،، كالفاعؿ ضمير مستتراىر عمى الراءالظ

 . (1)المذكر لمجمع :متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ
رط، كعبلمة جزمو حذؼ الشٌ و جكاب فعؿ مضارع مجزكـ، ألنٌ رط )يضموا(: الشّ واب ج -3

في محؿ  ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاكالنٌ 
، كىك اؿالدٌ الظاىرة عمى  كعبلمة نصبو الفتحة ،مفعكؿ بو منصكب :رفع فاعؿ، عبادؾ
 .(2)الفتح، في محؿ جر مضاؼ إليوضمير متصؿ مبني عمى  :مضاؼ، كالكاؼ

 رط:الشّ فسيري لجممة ثانًيا: األثر التّ 

ؾ يارب ، فإنٌ ييـ، أف ال ييبقي اهلل منيـ أحدناكحيف يئس نكح مف إيماف قكمو، دعا عم
؛ صٌدكا عبادؾ عف الحؽ، كفتنكىـ عف دينيـ، كال يأتي مف أصبلبيـ إال إف أبقيت منيـ أحدنا

 .(3)كؿ كافر فاجر

كما  حصكلو أحياننا يتكقع ال ما لفرض رط األداة )إف( التي تستعمؿالشٌ جممة كتصدرت 
ا بلـ ال يتكقع مف اهلل سبحانو، ترؾالسٌ ىنا، فنكح عميو  بعد  ىؤالء الكفار بدكف عقكبة، خصكصن

نفادىـ جميع كسائؿ  صرارىـ عمى الكفر كالعناد.الدٌ إنذارىـ باليبلؾ، كا   عكة، كا 

*** 
 

  

                                                           

 .(10/234كبيانو )ج (  ينظر: دركيش، إعراب القرآف1)
 .(8/386)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 2)
 .(19/401)ج المباب في عمـك الكتابالنعماني، (  ينظر: 3)
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 انيالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  ، وبيان أثرىارط في سورة الجنّ الشّ حميل جممة ت

 

جممة شرطية، كبيانيا عمى  ةعشر  كرة سبع مسائؿ، اشتممت عمى اثنتيالسٌ ىذه  تضـٌ 
 حك اآلتي: النٌ 

   :﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] المسألة األولى: قال تعالى 

 [.9]الجف: [﮳

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  :الفاءرط )فمن(: الشّ ة أدا -1
، مبني عمى  :مف  ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط جاـز

؛ ألنو فعؿ رط )يستمِع(: الشّ فعل  -2 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
 .(1)(ىك) :تقديره ،مستتر اكنيف، كالفاعؿ ضميرالسٌ كحرؾ آخره بالكسر؛ اللتقاء 

؛ ألنو جكاب رط )يجد(: الشّ جواب  -3 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
 (، شيابنا:يجدالفعؿ )جار كمجركر متعمؽ ب :، لو(ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

نعت منصكب، كعبلمة نصبو  منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، رصدنا:مفعكؿ بو 
 .(2)رط كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ )فعؿ  ممتاكج الفتحة،

 رط:الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممة 

، فزعمكا أٌف مف المعمكمات الخاطئة ألىؿ الجاىمية عف الجفٌ  كرة تصٌحح كثيرناالسٌ ذه ى
مكا بيذا بأنيـ لـ يككنكا يعم ،يادة مف الجف أنفسيـالشٌ فجاءت  ،ى مايقكلو مف الجفيتمقٌ  محمدنا

فانطمقكا يحدثكف قكميـ عف اإليماف كالقرآف، كتأثر بو ، بي النٌ القرآف إال حينما سمعكه مف 
، يحاكلكف االتصاؿ بالمؤل األعمى  كيجدكف  بيالنٌ قبؿ بعثة  بعضيـ كآمنكا، كقد كاف الجفٌ 

ابلئكة، فتمقيو إلى الكياف ممع، لما يدكر بيف المالسٌ ماء الستراؽ السٌ أماكف في  بكثير مف  مزكجن

                                                           

 .(12/202)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 .(572(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص2)
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 ماء، فمـ يتمكنكا؛ ألفٌ السٌ مع مف السٌ استراؽ  ، حاكلت الجفٌ بيالنٌ األكاذيب، كلكف بعد رسالة 
 . (1)يب فترصده كتقتموالشٌ ماء، كمف يحاكؿ ذلؾ ييرجـ بالسٌ دت عمى الحراسة شدٌ 

 فٌ الج ذكم العقكؿ دكف الجمادات؛ لبياف أفٌ  ستعمؿ األداة )مف( التي تستعمؿ معاقد ك 
رعية، مثميـ مثؿ اإلنس كال عجب في ذلؾ الشٌ خمؽ مف مخمكقات اهلل، مكٌمفكف بالتكاليؼ 

 فالعقؿ مناط التكميؼ.

*** 
  مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 [.13]الجف: [ىب

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :ما يأتيتفصيميما كاشتممت ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، ك 

  .[جئ ی ی ی ی ىئ]الجممة األولى:  -

 نصب محؿ في ككف،السٌ  عمى مبني رط،الشٌ  معنى تضمف زماف ظرؼرط )لّما(: الشّ أداة  -1
 .مضاؼ كىك ،بجكابو

الفاعميف  :ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، كناالسٌ فعؿ ماضو مبني عمى  رط )سمعنا(:الشّ فعل  -2
مفعكؿ بو منصكب،  :محؿ رفع فاعؿ، اليدلككف، في السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

، كجممة )سمعنا( في ، المقدرة عمى األلؼ منع مف ظيكرىا التعذركعبلمة نصبو الفتحة
 .(2)محؿ جر مضاؼ إليو

الفاعميف  :ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، كناالسٌ فعؿ ماضو مبني عمى رط )آمنا(: الشّ جواب  -3
الفعؿ جار كمجركر متعمؽ ب :رفع فاعؿ، بو ككف، في محؿالسٌ ضمير متصؿ، مبني عمى 

، ال محؿ ليا مف اإلعرابل، كجممة )آمنا( جكاب (آمنا)  .(3)شرط غير جاـز

                                                           

 تفسير القرآف الكريـكشحاتو،  (؛4/424)ج ح البيافتنكير األذىاف مف تفسير رك البركسكم، (  ينظر: 1)
 .(15/6130)ج

 .(10/243(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
 .(3/390(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج3)
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 .[ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ]انية: الثّ الجممة  -

حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  :الفاءرط )فمن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى  :مف  كف، في محؿ رفع مبتدأ.كالسٌ اسـ شرط جاـز

ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ و فعؿ فعؿ مضارع مجزكـ؛ ألنٌ  رط )يؤمن(:الشّ فعل  -2
 :، كالياء(يؤمفالفعؿ )، بربو جار كمجركر متعمؽ ب(ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

 .(1)ضمير متصؿ مبني عمى الكسر، في محؿ جر مضاؼ إليو
رط، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ كاقعة في جكاب رابطة  :الفاءرط )فال يخاف(: الشّ جواب  -3

ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، السٌ محؿ ليا مف اإلعراب، ال حرؼ نفي مبني عمى 
(، ىك) :تقديره ،يخاؼ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر

خاؼ( في محؿ رفع خبر كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )فبل ي ،مفعكؿ بو منصكب بخسنا:
، كجممة)فيك ال يخاؼ( في محؿ جـز جكاب (فيك ال يخاؼ)تقديره:  ،مبتدأ محذكؼ

 .(2)رط كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ )فعؿ  كجممتارط. الشٌ 
 رط:الشّ فسيري لجممتي ا: األثر التّ ثانيً 

قكا بو باهلل تعالى كصدٌ يـ عندما سمعكا القرآف، آمنكا ، أنٌ كيخبر اهلل عمى لساف الجفٌ 
ا مف حسناتو، كال ظممناو مف عند اهلل، كمف يؤمف أنٌ   باهلل كيصدؽ رسمو، فبل يخشى نقصن

 .(3)سيئات غيره، فاهلل ال يظمـ أحدنا بتحميمو

كانت  رط األكلى صدرت باألداة )لٌما( التي تفيد المفاجأة، فجماعة الجفٌ الشٌ كجممة 
د المستمعيف منيـ، كتفاجئكا يب التي تترصٌ الشٌ ك  ،ماءلسٌ ار في حراسة ر التغيٌ تبحث عف سٌ 

رط كىك الشٌ فكقكع فعؿ  ،المزامنة (المٌ )، كما تفيد بي النٌ بسماعيـ القرآف كبعمميـ خبر بعث 
المستمعيف كىك  د في نفكس الجفٌ ل إلى كقكع اإليماف بدكف تردٌ ، أدٌ  بيالنٌ سماع القرآف مف 

 رط.الشٌ جكاب 

االنٌ انية منفينا ب)ال( الثٌ  جاء جكاب الجممةك   افية، فكاف الفعؿ المضارع )يخاؼ( مرفكعن
ا كىذا م يـ منو أف الجممة الفعمية )مف الفعؿ كالفاعؿ( خبر لمبتدأ محذكؼ،كليس مجزكمنا، ففي 

                                                           

 .(10/352)جا ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابن الشيخمي، (  ينظر: 1)
 .(8/398) (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف2)
 .(3/374)جتفسير العز بف عبد الٌسبلـ ابف عبد السبلـ، (  ينظر: 3)
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ا اقترانيا ب)الفاء( التي  فٌسره كككف الجكاب جممة  ،(1)دت دخكليا عمى جممة اسميةأكأيضن
كد عمى أٌف اإليماف باهلل يزيؿ أم ؤ بات ليذا الجكاب، ليي الثٌ ى الرسكخ ك اسمية، فقد أضفى معن

األداة )مف( التي تستعمؿ لذكم العقؿ كأكلي ب شعكر بالخكؼ أك الظمـ، كقد تصدرت الجممة
باهلل  عممو إلى اإليماف باهلل، كالمؤمفمف يقكده عقمو ك  ىك العمـ، كمعمكـ أف العاقؿ كالعالـ

 .كيثؽ أنو لف يظمـ أحدنا و سبحانو،يطمئف بعدل

*** 
   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: قال تعالى: الثّالثةالمسألة 

 [.15-14]الجف: [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ* ڀ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :كبيانيما كما يأتيىذه المسألة جممتيف شرطيتيف،  تضـٌ 

 .[ڀ ڀ پ پ پ]الجممة األولى:  -

كتفريع، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف  حرؼ استئناؼ :الفاءرط )فمن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى  :فٍ اإلعراب، مى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط جاـز

رط، كالفاعؿ الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ  رط )أسمم(:الشّ فعل  -2
 .(2)(ىك) :تقديره ،ضمير مستتر

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ الشٌ جكاب  كاقعة في : رابطةالفاءرط )فأولئك(: الشّ جواب  -3
حرؼ  :اسـ إشارة مبني عمى الكسر، في محؿ رفع مبتدأ، كالكاؼ :ليا مف اإلعراب، أكالء

 فعؿ ماضو مبني عمى الضـٌ  :، تحركامف اإلعراب ال محؿ لو ، مبني عمى الفتحخطاب
 :ك الجماعة، الكاكاكنيف، كاتصالو بكاالسٌ المقدر؛ لمتعذر عمى األلؼ المحذكفة؛ اللتقاء 

مفعكؿ بو منصكب  رشدنا:ككف، في محؿ رفع فاعؿ، السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 
ئؾ( كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )تحركا( في محؿ رفع خبر المبتدأ )أكلئؾ(، كجممة )فأكل

                                                           

 (.2/557(  ينظر: السيكطي، ىمع اليكامع )ج1)
 .(3/390(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
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رط كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ الشٌ )فعؿ  رط. كجممتاالشٌ في محؿ جـز جكاب 
 .(1))مف(

 .[ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]انية: الثّ ة الجمم -

 :حرؼ استئناؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، أما :الكاكرط )وأما(: الشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

، تقديره: )ميما يكف وشرط كفعم أداة ال يمي أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـرط: الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ،مف  كىك )القاسطكف(: مبتدأ مرفكع كعبلمة رفعو الكاك؛ ألنو جمع  شيء(، كا 

 .(2)مذكر سالـ
رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ الشٌ كاقعة في جكاب  : رابطةالفاء رط )فكانوا(:الشّ جواب  -3

التصالو بكاك الجماعة،  ؛فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الضـ :ليا مف اإلعراب، كانكا
جار كمجركر  :في محؿ رفع اسـ كاف، لجينـ ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :كالكا

خبر كاف منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )كانكا( في  )حطبنا(، حطبنا:متعمؽ ب
، ال محؿ ليا رطالشٌ فالقاسطكف كانكا( جكاب محؿ رفع خبر المبتدأ )القاسطكف(. كجممة )

 .(3)مف اإلعراب
 رط:الشّ فسيري لجممة ثانًيا: األثر التّ 

نيـ مف بعد سماعيـ آليات اهلل اختمفكا كانقسمكا إلى فريقيف، منيـ مف أسمـ، كم كالجفٌ 
مف اعتنؽ اإلسبلـ فقد اىتدل كسمؾ طريؽ بقي عمى كفره، فكاف ظالمنا جائرنا عف الحؽ، ك 

ينتيي لجينـ، كبيذه الكممات  كفر كحاد عف الحؽ سيككنكف كقكدناالرشاد، كمف بقي عمى ال
 . (4)كبلـ الجف الذم حكاه القرآف عنيـ

رط األكلى التي تستعمؿ لمعقبلء، فاإلسبلـ صفة الشٌ تصدرت األداة )مف( جممة قد ك 
، ك)مف( كذلؾ ل الصكاب كالحؽٌ لمعاقؿ، فالعاقؿ يسمـ هلل كيخضع لو، كبذلؾ يككف قد تحرٌ 

 مكؿ.الشٌ ؛ إلفادة العمـك ك يا جمعنارط بعدىا مفردنا، كجكابالشٌ جمع، فجاء فعؿ تستعمؿ لمكاحد كلم

                                                           

 .(12/206)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
عرابو )ج2)  .(10/224(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .  (29/119، الجدكؿ في اإلعراب )ج(  ينظر: صافي3)
 .(19/17(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج4)
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فصيؿ، فبعد إجماؿ انقساـ الجف بعد انية، لتفيد التٌ الثٌ رط الشٌ ا( جممة كتصدرت األداة )أمٌ 
لحكـ القاسطيف مف الجف  مةمفصٌ األداة كفريؽ كافر، جاءت  ،لفريؽ مؤمف :استماع القرآف
ؽ جكاب يا تيحقٌ ا( تفيد التككيد؛ ألنٌ مٌ ليا، ك)أ كيككنكف كقكدنا ،ارالنٌ ـ يعذبكف في كمصيرىـ، بأني

كىك  ،رطالشٌ لجينـ، فيذا كاقع ال محالة، لككنو تعمؽ عمى فعؿ  رط بجعؿ الكافريف حطبناالشٌ 
 جكرىـ كميميـ عف طريؽ الحؽ كاإليماف.

*** 
 :ڦ ڤ ڤ ڤ  *ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] المسألة الرابعة: قال تعالى 

 [.17-16]الجف: [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 رط:الشّ ل جممة : تحميأوًل 

 :حك اآلتيالنٌ بيانيما عمى عمى جممتيف شرطيتيف، ك  اشتممت ىذه المسألة

 .[ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]الجممة األولى:  -

 :حرؼ استئناؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، أف :الكاكرط )وألو(: الشّ أداة  -1
غير حرؼ شرط  :، لك(ٌنوأ)أف؛ تقديره: الشٌ  ضمير كاسميا مستتر قيمة،الثٌ المخففة مف 

، مبني عمى  اكنيف، ال محؿ لو مف السٌ ؛ اللتقاء بالكسر الكاك ككف، كحركتالسٌ جاـز
 .(1)اإلعراب

 :فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاكرط )استقاموا(: الشّ فعل  -2
ي محؿ ككف، في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )لك استقامكا( فالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(2)رفع خبر أف المخففة
 ،، مبنية عمى الفتح(لك)رط بالشٌ رابطة لجكاب  مؤكدة :البلـرط )ألسقيناىم(: الشّ جواب  -3

ككف؛ التصالو بنا السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  :ال محؿ ليا مف اإلعراب، أسقيناىـ
ر ضمي :ككف، في محؿ رفع فاعؿ، كالياءالسٌ عمى ضمير متصؿ مبني  :ناالفاعميف، ك 

 :، ماءن كالميـ: لمجمع المذكر  ،في محؿ نصب مفعكؿ بو أكؿ ،متصؿ مبني عمى الضـ

                                                           

 .(8/400)جالكرباسي، إعراب القرآف  ينظر:(  1)
 .8/400ج، (  ينظر: المرجع الٌسابؽ2)
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نعت منصكب كعبلمة نصبو  ، كعبلمة نصبو الفتحة، غدقنا:مفعكؿ بو ثافو منصكب
، ال محؿ ليا مف اإلعرابلالفتحة. كجممة )ألسقيناىـ( جكاب   .(1)شرط غير جاـز

 .[ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]انية: الثّ الجممة  -

حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  :الكاكرط )ومن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى  :فمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط جاـز

؛ ألنو فعؿ رط )يعرض(: الشّ فعل  -2 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
، (يعرضالفعؿ )ر كمجركر متعمؽ بجا :، عف ذكر(ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

 مبني عمى الكسر، ضمير متصؿ :كعبلمة جره الكسرة، كالياء ،مضاؼ إليو مجركر :ربو
 .(2)في محؿ جر مضاؼ إليو

؛ ألنو جكاب رط )يسمكو(: الشّ جواب  -3 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
في محؿ  متصؿ، مبني عمى الضـ،ضمير  :، كالياء(ىك) :تقديره ،كالفاعؿ ضمير مستتر

، نصب مفعكؿ بو أكؿ، عذابنا:  منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، صعدنا: مفعكؿ بو ثافو
رط كجكابو( في محؿ رفع خبر الشٌ )فعؿ  كعبلمة نصبو الفتحة، كجممتا نعت منصكب،
 .(3)المبتدأ )مف(

 رط:الشّ  ي لجممتيفسير : األثر التّ ثانًيا

ر طيبة في كما يترتب عمييا مف آثا ،الحديث عف االستقامة انتقمت اآليات الكريمة إلى
سقاىـ الكفار أنيـ لك استقامكا عمى شريعة اهلل، التي أنزليا عمى رسكلو، أل نيا كاآلخرة، مذكرناالدٌ 

كر، كمف يصٌد الشٌ ليـ، مف يستمر عمى الطاعة كيداكـ  ، كرزقيـ رزقنا ىنيئنا، اختبارناماءن كافرنا
اؽ الذم ال راحة معو، الشٌ ذكره، فيدخمو العذاب  يغفؿ عف عبادتو، كينسىاعة اهلل، ك عف ط

 . (4)كييينو في جينـ كبئس المصير

                                                           

 .(12/208)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 .(10/4849(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج2)
 .(573نظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص(  ي3)
 .(6/326)ج التيسير في أحاديث التفسيركالناصرم،  (؛10/53)ج الكشؼ كالبيافالثعمبي، (  ينظر: 4)
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يء النتفاء غيره، الشٌ رط األكلى األداة )لك( التي تفيد انتفاء الشٌ تصدرت جممة قد ك 
يمانيـ بديف محمدفانتفاء ا الرغيد ، أكجب انتفاء الرزؽ الكثير، كالعيش  ستقامة الكفار كا 

 قاء إلى يكـ القيامة. الشٌ ليؤالء الكفار، فيـ ممرغكف في التعاسة ك 

ارط الشٌ انية أداة الثٌ كتصدرت الجممة  ليؤالء  )مف( التي تخاطب العقبلء، تيييجن
ؿ عقمو، أعرض عف ذكر اهلل، كمف الكفار باستعماؿ عقكليـ، كعدـ التكلي كاإلدبار، فمف عطٌ 

 ة.نيا كاآلخر الدٌ أٍعرىضى خًسر 

*** 
 :ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]   المسألة الخامسة: قال تعالى 

 [.19-18]الجف: [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك نت ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، تضمٌ 

 .[ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]الجممة األولى:  -

 فصيحة، تقديرىا: )إذا(.مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الرط: الشّ أداة  -1

 ر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كانت المساجد هلل فبل مقدٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(1)تدعكا(

فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، ال :الفاءرط )فال تدعوا(: الشّ جواب  -3
، مبني عمى  فعؿ مضارع  :تدعكاككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، السٌ ال حرؼ نيي كجـز

ضمير  :كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاكالنٌ اىية، كعبلمة جزمو حذؼ النٌ مجزكـ، ببل 
مفعكؿ فيو منصكب عمى الظرفية،  :ككف، في محؿ رفع فاعؿ، معالسٌ متصؿ مبني عمى 

مع -: لفظ الجبللة مضاؼ إليو مجركر ، كىك مضاؼ، اهلل(تدعكاالفعؿ )متعمؽ ب
مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة  مة جره الكسرة، أحدنا:، كعبل-لتعظيـا

، ال محؿ ليا مف اإلعرابل)فبل تدعكا( جكاب   .(2)شرط مقدر غير جاـز

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/228(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(10/355)ج ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابناالشيخمي، (  ينظر: 2)
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 .[ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]انية: الثّ الجممة  -

 نصب محؿ في ككف،السٌ  عمى مبني رط،الشٌ  معنى تضمف زماف ظرؼرط )لّما(: الشّ أداة  -1
 .مضاؼ ىكك  ،بجكابو

فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة  :فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، عبد رط )قام(:الشّ فعل  -2
الكسرة، كعبلمة جره  -عظيـلتٌ مع ا-: لفظ الجبللة مضاؼ إليو مجركر كىك مضاؼ، اهلل

 .(1)كجممة )قاـ عبد اهلل( في محؿ جر مضاؼ إليو
اؿ المقاربة، مبني عمى الضـ؛ التصالو فعؿ ماضو ناقص مف أفعرط )كادوا(: الشّ جواب  -3

ككف، في محؿ رفع اسـ كاد، السٌ ضمير متصؿ، مبني عمى  :بكاك الجماعة، كاك الجماعة
 :و مف األفعاؿ الخمسة، كالكاككف؛ ألنٌ النٌ يككنكف: فعؿ مضارع ناقص، مرفكع بثبكت 

متعمؽ جار كمجركر  :ككف، في محؿ رفع اسـ يككف، عميوالسٌ ضمير متصؿ، مبني عمى 
خبر يككف منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )يككنكف( في  ، لبدنا:(يككنكف)الفعؿ ب

، ال محؿ ليا مف لمحؿ نصب خبر )كادكا(. كجممة )كادكا( جكاب  شرط غير جاـز
 .(2)اإلعراب

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

تجكز عبادة غير اهلل، كال  المساجد هلل يعبد فييا كحده، فبل أفٌ   أكحى اهلل لنبيو
ضيفت المساجد إليو سبحانو تشريفنا صرؼ شيء مف العبادة لغيره، فأخمصكا لو الطاعة، كأ

 .(3)لتككف منارات لميدل كالعمـ ؛ليا كتكريمنا

ساجد هلل فبل كأفصحت الفاء الفصيحة عف جممة شرط محذكفة، تقديرىا: )إذا كانت الم
ني المجزكمة، لجممة باألداة )إذا( التي تستعمؿ بالمعا(، كتصدرت اتدعكا مع اهلل أحدنا
رط، يكجب تحقؽ جكابو مف عدـ جكاز الشٌ ال شؾ في ذلؾ، كتحقيؽ فعؿ  فالمساجد هلل، قطعنا

عبادة غير اهلل في بيكت اهلل، ك"ىذا تكبيخ لممشركيف في دعائيـ مع اهلل غيره في المسجد 
 .(4)الحراـ"

                                                           

 .(10/243ر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج(  ينظ1)
 .(12/210)ج (  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ2)
 .(1479)ص التفسير الكاضح الميسرالصابكني، (  ينظر: 3)
 .(4/422)ج الفتكحات اإللييةالجمؿ، (  4)
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متراصة، كتراكمكا  بو اجتمع الجف حكلو صفكفنايصٌمي لر ،  بيالنٌ كعندما قاـ 
رط الشٌ رت جممة ، كتصدٌ (1)متزاحميف متعجبيف مما رأكه مف عبادتو، كمما تبله مف القرآف

 بي النٌ األداة )لما( التي تفيد المداىمة كالمسارعة، ففي الكقت الذم رأت فيو الجف قياـ 
 تفاؼ حكلو كتزاحمكا عميو.لكصبلتو، سارعكا باال

*** 
   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] ادسة: قال تعالى:السّ المسألة 

 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ *﮺ ﮹ ﮸ ﮷
 [.24-22]الجف:

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 :حك اآلتيالنٌ عمى  يمابيانجممتيف شرطيتيف، ك  اشتممت ىذه المسألة عمى

 .[﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ]الجممة األولى:  -

حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  :الكاكمن(: رط )و الشّ أداة  -1
، مبني عمى  :فٍ مى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط جاـز

رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ و فعؿ فعؿ مضارع مجزكـ، ألنٌ رط )يعص(: الشّ فعل  -2
مع – منصكب عكؿ بو: لفظ الجبللة مف، اهلل(ىك) :تقديره ،العمة، كالفاعؿ ضمير مستتر

 .(2)كعبلمة نصبو الفتحة -التعظيـ
ة عمى الفتح، ال محؿ ليا رط، مبنيٌ الشٌ كاقعة في جكاب  : رابطةالفاء (:رط )فإنّ الشّ جواب  -3

 :حرؼ تككيد كنصب، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، لو :مف اإلعراب، إفٌ 
ر مؤخ اسـ إفٌ  :، نار(كائفه ) :مقدـ، تقديره جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ خبر إفٌ 

كعبلمة جره  ،مضاؼ إليو مجركر :مضاؼ، جينـ منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كىك
 رط. كجممتاالشٌ ( في محؿ جـز جكاب ...رؼ، كجممة )فإفٌ و ممنكع مف الصٌ الفتحة؛ ألنٌ 

 .(3)رط كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ )فعؿ 
                                                           

 .(2/420)جالتسييؿ لعمـك التنزيؿ ابف جزم، (  ينظر: 1)
 .(8/405)جقرآف (  ينظر: الكرباسي، إعراب ال2)
 .(10/359)ج ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابناالشيخمي، (  ينظر: 3)



169 

 .[ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]انية: الثّ الجممة  -

خافض لشرطو،  ككف،السٌ مبني عمى  ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف،رط )إذا(: الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو

 التصالو المحذكفة؛ األلؼ عمى المقدر الضـ عمى مبني ماضو  فعؿ رط )رأوا(:الشّ فعل  -2
مكصكؿ، مبني عمى  اسـ: ما فاعؿ، رفع محؿ في متصؿ ضمير: كالكاك الجماعة، بكاك
 .(1)باإلضافة جر محؿ في( رأكا) كجممة. بو ككف، في محؿ نصب مفعكؿالسٌ 

ح، ال رط، مبنية عمى الفتالشٌ كاقعة في جكاب رابطة  :الفاءرط )فسيعممون(: الشّ جواب  -3
، مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف لبلستقباؿ حرؼ تأكيد يف:السٌ محؿ ليا مف اإلعراب، 

كف؛ ألنو مف األفعاؿ النٌ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت  :فاإلعراب، يعممك 
اسـ  :فٍ في محؿ رفع فاعؿ، مى  ،ككفالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى  :الخمسة، كالكاك

شرط لككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كجممة )فسيعممكف( جكاب السٌ مكصكؿ مبني عمى 
، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(2)غير جاـز

 رط:الشّ فسيري لجممتي تّ : األثر الثانًيا

إال ىك  أك يدفع عنؾ الضرٌ  ،فعالنٌ ؾ ال تعبد إال اهلل، كلف يجمب لؾ د: أنٌ قؿ ليـ يامحمٌ 
رشادكـ كما أمرني ربي، كمف  سبحانو، كأف الممجأ كالمنجى مف اهلل بتبميغ رسالتو، كنصحكـ كا 

ال يخرج منيا  ـفمصيره إلى جينٌ  ،كأعرض عف سماع اآليات عصى أمر اهلل كأمر رسكلو 
سيعممكف العمـ اليقيني مف ىك  ،ار كعاينكىا حقيقة يـك القيامةالنٌ يـ إذا رأكا ا، كأخبرىـ أنٌ أبدن 

 . (3)ا؟ فيـك القيامة يعمـ الكافركف أم منقمب ينقمبكفا كمعينن كمف األضعؼ ناصرن  ،األذؿ

ا ألالشٌ كقد تصدرت جممة   االبتعاد عفب ،لعقكؿصحاب ارط األكلى باألداة )مف( تيييجن
 .ار يـك القيامةالنٌ مف الخمكد في  يترتب عمى ذلؾما ببياف  الكفر كالعصياف،

التي تستعمؿ في المعاني المتحققة؛ إلقرار انية باألداة )إذا( الثٌ كتصدرت الجممة 
نيا، برؤية نار جينـ عياننا يكـ القيامة، كقتيا الدٌ استحقاؽ مف لـ تسعفو نفسو باإليماف في 

                                                           

 .(29/125(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(10/250(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
 .(3/339)جالمؤلؤ كالمرجاف في تفسير القرآف حمزة، (  ينظر: 3)
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، كنبلحظ اقتراف فعؿ جكاب الشرط عمـ اليقيف مف األضعؼ كمف ىك األقكلسيعممكف 
 .المكٌذبيف يف(؛ ألٌنو مقاـ كعيد ليؤالءب)السٌ 

*** 
 :مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی] المسألة السابعة: قال تعالى 

 .[27الجف:][ ىب

 أوًل: تحميل جممة الّشرط:

، مبني عمى السكك  أداة الّشرط )من(: -1 نصب مفعكؿ بو لفعؿ  محؿ ف، فياسـ شرط جاـز
، كلـ يستكؼ  شرطو، أك في محؿ رفع مبتدأ، كاألكؿ أقكل؛ ألف الفعؿ بعده متعدو

 .(1)مفعكلو
فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر عمى األلؼ، في محؿ جـز  فعل الّشرط )ارتضى(: -2

 .(2)فعؿ الشرط، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك( يعكد عمى )اهلل(

الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا اب الّشرط )فإّنو(: جو  -3
مف اإلعراب، إنو: حرؼ تككيد كنصب مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، 
كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب اسـ إف، يسمؾ: فعؿ مضارع 

مستتر، تقديره: )ىك(، يعكد عمى )اهلل(،  مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير
جممة مف الفعؿ كالفاعؿ في محؿ رفع خبر )إٌف(، كالجممة االسمية )إٌنو يسمؾ( في الك 

 . (3)محؿ جـز جكاب الشرط

 ثانًيا: األثر الّتفسيري لجممة الّشرط:

عندما سأؿ بعض المشركيف عف مكعد االنتقاـ كالعذاب، نزلت اآليات مكضحة أف 
نما يعممو اهلل كحده، كقد ييطمع سبحانو عمى شيء ًمف عممو بعض يعرفو النبي ذلؾ ال  ، كا 

                                                           

عرابوتفسير االدرة، ينظر:  (1)  .(10/242)ج لقرآف الكريـ كا 
 .(3/393)ج إعراب القرآفالدعاس، ينظر:  (2)
عرابوالدرة، ينظر:  (3)  .(10/242)ج تفسير القرآف الكريـ كا 
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المبلئكة أك الرسؿ، ثـ يحفظيـ ليبٌمغكا ما أمركا بو، كيتحقؽ ما أنبأ بو، كيقع فعبلن عممو القديـ، 
 .(1)فاهلل ىك المطمع عمى مايحصؿ في الككف، كيحصي دقائقو جممة كتفصيبلن 

لشرطية ترتيب جكاب الٌشرط عمى فعؿ الٌشرط، فاهلل سبحانو كتعالى إذا كقد أفادت الجممة ا
اختار رسكالن يريد أٍف ييطمعو عمى أمرو غيبي، فيرسؿ لو مبلئكة يحفظكنو؛ حتى ال يٌطمع غير 

 الرسكؿ عمى ذلؾ.  

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

 .(573ص)التفسير الكافي المفيد لفيـ القرآف المجيد قباكة، ينظر:  (1)
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 المبحث الرابع
 رىا رط في سورتي )المزمل والمدثر(، وبيان أثالشّ تحميل جممة 

 المعنى التفسيري عمى
 

 (المزمل والمدثر)بسورتي  عام تعريف
 بسورة المزمل:عام : تعريف أوًل 
 ورة:السّ  اسم 

مفسريف، كلـ يسمع ليا نة القراء كاللسٌ أىذا ماعرفت بو في المصاحؼ، كعمى المّزّمل: 
حكاية  ككجو تسميتيا بيذا االسـ ظاىر؛ لمفتتحيا، فيجكز أف يراد بالتسميةاسـه غيره، 

بالحاؿ الذم نكدم بو في  ا، مكصكفن بي النٌ المفظ الكاقع في أكليا، كيجكز أف يراد بو 
[  ٻ ٱ]قكلو تعالى: 

(1). 

 :عنو بخبلؼ المكي في عشرة كتسع األخير، المدني في آية عشرة ثماني عدد آياتيا 
 .(2)عند الباقيف كعشركف البصرم، كفي

  ورة:السّ زمان نزول 

 آيتيف، سكل كحكى بعضيـ أنيا مكية ،(3)إلى أنيا مكية كمياذىب بعض العمماء 
[...ڳ گ *گ گ ک ک ک ک ڑ]ىما قكلو تعالى: 

، كفي قكؿ (4)

[...پ ٻ ٻ ٻ ٻ ]االخيرة:  اآلية إال مكية ىيالجميكر 
(5). 

 11ك 10 اآليات إال مكية، فقاؿ: "الثٌالثٌ اني ك الثٌ كجمع صاحب التسييؿ بيف الرأم 
 .(6)"20 ياكآيات فمدنية، 20ك

                                                           

 .(29/252(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(193مكسى، مرشد الخبلف )ص(  ينظر: 2)
 .(19/31)ججامع األحكاـالقرطبي، (  ينظر: 3)
 .(409ص) المقباسابف عباس، (  ينظر: 4)
 .(5/386(  ينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز )ج5)
 .(2/422التسييؿ لعـك التنزيؿ )ج ،(  ابف جزم6)
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  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

تيعنى سكرة المزمؿ بأمكر العقيدة، كالتكجيو، كاألخبلؽ، كىي ىنا تتناكؿ  ورة:السّ محور  -
 .(1)جانبا مف حياة الرسكؿ في تبتمو، كقيامو الميؿ يصمي كيتمك كتاب اهلل

 ورة: السّ أىداف أىّم  -

 في عاةلمدٌ  كحيالرٌ  ادالجميؿ، فيي الزٌ  بركالصٌ  ،اهلل كذكر القرآف، كتبلكة الميؿ، قياـ أىمية .1
 .(2)الحياة كمصاعب دائد،الشٌ  مكاجية

 نيا كاآلخرة.الدٌ كما جاء مف الحؽ، بالعذاب األليـ، في  بي النٌ تكعد المكذبيف ب .2

بياف أف القرآف بما فيو مف مكاعظ كعبر، تذكرة ينتفع بيا العاقؿ، كيصؿ مف خبللو إلى  .3
 .(3)بر األماف

 

*** 
 بسورة المدثر:عام : تعريف اثانيً 
 ورة:السّ  اسم 

  [ھ ھ]لـ ييعرؼ ليا اسـه غيره، ككجو التسمية ظاىر؛ الفتتاحيا بقكلو: المّدّثر: 
ر دثٌ يكجب التٌ حيث كاف يرعد مرة بعد أخرل، مما لداللتو عمى عظـ أمر الكحي؛ ب ؛كسميت بو

 .(4)في بعض األكقات
 :كخمسكف  كست امي،الشٌ ك  كالمكي، األخير، المدني يف آية خمس كخمسكف عدد آياتيا

 .(5)الباقيف عند

 

                                                           

 .(8/426)جالتفسير المكضكعي لسكر القرآف  ،(  ينظر: نخبة مف العمماء1)
 .(574(  ينظر: جماعة مف عمماء التفسير، المختصر في تفسير القرآف )ص2)
 .(29/204(  ينظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج3)
 .(2/373)ج -تبصير الرحمف كتيسير المناف ،(  ينظر: الميايمي4)
 .(258(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص5)
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  ورة:السّ زمان نزول 

. كىناؾ ركايات بأنيا ىي أكؿ مانزؿ بعد سكرة العمؽ، كركاية (1)مكية ببل خبلؼ
يذاء المشركيف لمنبي الدٌ أخرل بأنيا نزلت بعد الجير ب عكة، كا 

(2). 

در سكرة المدثر، أكؿ مانزؿ مف القرآف بعد كيمكف التكفيؽ بيف ىذه الركايات، بأف ص
ابعة، كأف اآليات التالية نزلت بعد الجير السٌ كرة إلى اآلية السٌ سكرة العمؽ، كىك مف أكؿ 

 .(3)، ىك الكليد بف المغيرةامعينن  اعكة، ككانت تعني شخصن الدٌ ب

  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

  ورة:السّ محور  -

عكة، الدٌ يكض بأعباء النٌ اإليماف، كتكميؼ الرسكؿ بيتبمكر حكؿ دعكة الخمؽ إلى 
نذارىـ سكء العاقبة  .(4)كميمة التبميغ بجد كنشاط، كتيديد الكفار بالعذاب، كا 

 ورة: السّ أىداف  أىمّ  -

عبلف دعكة بإببلغ كأمره ،بي النٌ  تكريـ .1  .اهلل كحدانية الرسالة، كا 

 .حؽ بأنو عممو ر معالبش قكؿ أنو كزعـ القرآف، في لمطعف تصدل مف تيديد .2

 .(5)بيا استخفكا عمى الذيف جينـ، كالرد أىكاؿ كصؼ .3

 .(6)المجرميف بحاؿ حاليـ عرض مقاـ أصحاب اليميف، كمقابمة .4

 

*** 
 

 
                                                           

 .(5/388دير )ج(  ينظر: الشككاني، فتح الق1)
 .(29/291(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2)
 .(15/6166)جتفسير القرآف الكريـ شحاتة، (  ينظر: 3)
 .(21/39(  ينظر: البقاعي، نظـ الٌدرر )ج4)
 .(29/239(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج5)
 .(5/399نظر: ابف عطية، المحرر الكجيز )ج(  ي6)
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 األّولالمطمب 
 فسيري ل، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ مّ رط في سورة المزّ الشّ تحميل جممة 

 

جمؿ شرطية، كبيانيا عمى  سبع ؿ عمى أربع مسائؿ، كفييامٌ سكرة المزٌ  اشتممت
 حك اآلتي:النٌ 

 :[.9]المزمؿ:[ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] المسألة األولى: قال تعالى 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رط: الشّ أداة  -1

نو المالؾ المتصرؼ ، تقديره: )إذا عرفت أت عميو الفاء الفصيحةمقدر، دلٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(1)(فاتخذه ككيبلن 

ة عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، فصيحة مبنيال :الفاء رط )فاتخذه(:الشّ جواب  -3
، كالياء: (أنت)تقديره:  ،ككف، كالفاعؿ ضمير مستترالسٌ اتخذه: فعؿ أمر مبني عمى 

بو ثاف  : مفعكؿفي محؿ نصب مفعكؿ بو أكؿ، ككيبلن  ضمير متصؿ مبني عمى الضـ،
، ال محؿ شرط مقدٌ لكعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )اتخذه( جكاب  ،منصكب ر غير جاـز

 .(2)ليا مف اإلعراب
 رط:الشّ : األثر التفسيري لجممة اثانيً 

لما جاءه جبريؿ في غار حراء يتعبد ربو، كأنزؿ  رسكؿ اهلل  ثبت في الصحيح: )أفٌ 
(، مونيموني، زمّ )زمّ يرجؼ فؤاده، فقاؿ ليا: عميو أكؿ اآليات القرآنية، فرجع إلى خديجة، 

في  داء لو النٌ ، فأنزؿ اهلل عميو بعد ذلؾ سكرة المزمؿ، ف(3)فزممكه حتى ذىب عنو الركع(
 لو. مطيفناكت كرة بيذا الكصؼ؛ تأنيسناالسٌ صدر 

                                                           

عرابو )ج(  ي1)  .(10/257نظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(574(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص2)
 رقـ  :1/7 ،باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل /كتاب بدء الكحي ،صحيح البخارم]البخارم: (  3)

 .[3 الحديث
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اتؿ  عة كالراحة، كاالجتياد في عبادة اهلل، كأفً الدٌ أمره اهلل سبحانو بعد ذلؾ بترؾ  ثـٌ 
ا تامناامحمد آيات اهلل في صبلتؾ، كاي ، فيك سبحانو الخالؽ ستعف باهلل، كانقطع إليو انقطاعن

، كيرفع كيخفض مف ذكيذل المالؾ لمشارؽ األرض كمغاربيا، كىك المتصرؼ في الككف، يعزٌ 
يشاء، فاجعؿ اعتمادؾ عمى اهلل كحده، كاصبر عمى أذل المشركيف كسفييـ، كاىجرىـ كال 

 .(1)ٌما قريب سيركف عاقبة تكذيبيـتتعرض ليـ، فع

ككؿ عمى اهلل عمى كالفاء الفصيحة أفصحت عف شرط مقدر، أفادت ترتيب التٌ 
رة باألداة )إذا( التي تستمعؿ رطية المقدٌ الشٌ رت الجممة اختصاص اهلل بالربكبية كاأللكىية، كتصدٌ 

عبادة كالطاعة أمر مجزـك يء، كىك المتفرد بالقة، فاهلل رب كؿ شٌ في المعاني المجزكمة المتحقٌ 
يماننا بو، يكجب التٌ  ككؿ كاالعتماد عميو، كتفكيض جميع األمكر إليو، فيذا بو، فعممنا بذلؾ كا 

 البمكل، ارالنٌ ك  أمرؾ، اهلل تكلي أف كالعافية ةفالجنٌ  ار،النٌ ك  ةالجنٌ  نياالدٌ  "فينيا، فقد قيؿ: الدٌ ة جنٌ 
  .(2)نفسؾ" إلى يكمؾ أف كالبمكل

*** 
 [.17]المزمؿ: [ائ ائ ى ى ې ې ې ې] انية: قال تعالى:الثّ ة المسأل 

  رط: الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبني عمى الفتح المحؿ لو مف اإلعراب. رط )إن(: الشّ أداة  -1  حرؼ شرط كجـز

ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، في محؿ السٌ فعؿ ماضو مبني عمى رط )كفرتم(: الشّ فعل  -2
ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ رفع فاعؿ، كالميـ:  رط، كالتاء:الشٌ جـز فعؿ 

 .(3)لمجمع المذكر
ديره: )إف كفرتـ فكيؼ تتقكف يكمنا ، تقت عميو الفاء الفصيحةر، دلٌ مقدٌ رط: الشّ جواب  -3

 .(4)(يجعؿ الكلداف شيبنا
 

                                                           

 (8/255( ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج1)
 .(180ص)تفسير التسترم رم، التست( 2)
 .(12/227)ج( ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 3)
 .(4/1382)جمف مشكؿ إعراب القرآف  ىالمجتب ،( ينظر: الخراط4)
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 رط:الشّ فسيري لجممة ا: األثر التّ ثانيً 

ة فرعكف الطاغية، عندما كٌذب ىذا تيديد كتخكيؼ لمشركي قريش، بعد بياف عاقب
، فيقكؿ ليـ سبحانو: أخبركني يؤمف بو فأخذه اهلل كأىمكو ىبلكنا شنيعنارسكؿ اهلل مكسى، كلـ 

كيؼ تنجكف مف عذاب يكـ ىائؿ، إف كفرتـ بآياتي، ككذبتـ رسكلي، كأنكرتـ اليكـ اآلخر، الذم 
 .(1)ف شدة ىكلو ككربوميشيب فيو الكليد 

و أراد المقاـ ىنا مقاـ تخكيؼ كتيديد، فكأنٌ  رط باألداة )إف( ألفٌ شٌ الرت جممة تصدٌ كقد 
بالحديث عف أىكاؿ اآلخرة، كسٍنح فرصة ليـ  ،مف ىذه الجممة إيقاظ ضمائر المشركيف

ا ليـ لئليماف، فكفرىـ خكؿ في اإليماف، فإف باب التكبالدٌ بالرجكع عف الكفر، ك  ة مازاؿ مفتكحن
كر السٌ ؿ مف أكائؿ مٌ مة، كىذا المعنى يؤكده ككف سكرة المزٌ بو في ىذه المرح ليس مقطكعنا

 ، كعميو فقد دخؿ اإلسبلـ بعد نزكليا الكثير مف مشركي قريش.(2)ة التي نزلت في مكةالمكيٌ 

*** 
  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ *ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ] : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

 [. 19-18]المزمؿ:  [ی ی ی ىئ ىئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ ت ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، كبيانيما عمى ضمٌ 

  .[ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ] الجممة األولى: -

 رة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.مقدٌ  رط:الشّ أداة  -1

تقديره: )إذا كاف ذلؾ حاصبلن فمف شاء أف  ،ت عميو الفاء الفصيحةر، دلٌ مقدٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(3)إلى ثكاب اهلل فعؿ ذلؾ باإليماف كالطاعة( يتخذ مرجعنا

ليا مف اإلعراب، مف:  فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿٌ ال :الفاء رط )فمن(:الشّ جواب  -3
، مبني عمى  ككف في محؿ رفع مبتدأ، شاء: فعؿ ماض مبني عمى السٌ اسـ شرط جاـز

                                                           

 .(8/256البغكم، معالـ التنزيؿ )جك  (؛4/358(  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ )ج1)
 .(1/193)ج البرىاف في عمـك القرآفالزركشي، (  ينظر: 2)
عرابو )ج3)  .(10/267(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
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، اتخذ: فعؿ (ىك)ه تقدير  ،رط )مف(، الفاعؿ ضمير مستترالشٌ الفتح في محؿ جـز فعؿ 
كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(، يعكد عمى )مىٍف(، كالجممة  ماض مبني عمى الفتح،

رط كجكابو( في الشٌ )فعؿ رط )مف(، كجممتا الشٌ في محؿ جـز جكاب  مف )الفعؿ كالفاعؿ(
 ر غيرشرط مقدٌ لجكاب بلثة، الثٌ رطية بأركانيا الشٌ جممة الع خبر المبتدأ )مف(. ك محؿ رف

، ال محؿٌ   . (1)ليا مف اإلعراب جاـز

 .  [ی ی ی ىئ ىئ ىئ]انية: الثّ الجممة  -

ة عمى الفتح ال محؿ ليا مف اإلعراب، مف اسـ فصيحة مبنيٌ الالفاء رط )فمن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ شرط جاـز

رط، الفاعؿ الشٌ فعؿ  فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـزرط )شاء(: الشّ فعل  -2
 .(2)(جاةالنٌ مف شاء )، كمفعكؿ شاء محذكؼ، تقديره: (ىك)تقديره:  ،ضمير مستتر

 (ىك)تقديره:  ،فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتررط )اتخذ(: الشّ جواب  -3
، إلى ربو: رطالشٌ يعكد عمى )مىٍف(، كالجممة مف )الفعؿ كالفاعؿ(، في محؿ جـز جكاب 

كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى  ،رب مضاؼك ، (اتخذالفعؿ )ؽ بكمجركر متعمٌ جار 
كعبلمة نصبو الفتحة.  : مفعكؿ بو منصكب،كسر، في محؿ جر مضاؼ إليو، سبيبلن ال

 .(3)رط كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ )فعؿ  كجممتا
 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

سبقت، كالمكاعظ التي اشتممت عمييا، كمشاىد القيامة فييا تذكرة ىذه اآليات التي  إفٌ 
يقاظ لمضمائر، كفييا تقريع لمقمكب حتى تتٌ لمنٌ  جو إلى ربيا، كتتذكر اس، كتنبيو لؤلفئدة، كا 

ؾ آخرتيا، كتفيؽ مف غفمتيا، فمف شاء اليداية فباب اهلل مفتكح، كالطريؽ إليو معٌبد، فمف تحرٌ 
 گ گ] ، كيقكؿ سبحانو في مكضع آخر:(4)بابو، كليسمؾ طريقو في قمبو اإليماف فميطرؽ

 .[110:ساءالنٌ ] [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                           

 .(3/396(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 .(29/141(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج2)
 .(8/420)ج (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف3)
 .(15/6160(  ينظر: شحاتة، تفسير القرآف الكريـ )ج4)
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ا ذكرت اآليات جزاء ة األكلى، فممٌ رطيٌ الشٌ أفصحت الفاء الفصيحة عف الجممة كقد 
بت عميو ككف ىذه األخبار مكاعظ أيعد ليـ مف العذاب، كأىكاؿ يكـ القيامة، رتٌ  الكافريف، كما

انية باألداة )مف( التي الثٌ رط الشٌ رت جممة يى، كتصدٌ النٌ عبره بميغة، يتذكر بيا أكلكا األلباب ك ك 
عظ، مف أخبار ماكقع، كعاقبة فرعكف الطاغية، تستعمؿ مع الذكات العاقمة، فيي التي تعقؿ كتتٌ 

يماف، سيقع مف مشاىد كأىكاؿ يكـ القيامة، فتخشى العمٌي العظيـ، كتسمؾ طريؽ اإل كأخبار ما
 كالعمؿ الصالح.

*** 
 :ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] المسألة الرابعة: قال تعالى 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 [.20]المزمؿ: [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 رط:الشّ ميل جممة : تحأوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة، ىذه المسألة ثبلث جمؿ شرطيٌ  تضـٌ 

 .[ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]الجممة األولى:  -

 ت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رة، دلٌ مقدٌ رط: الشّ أداة  -1

عمى إحصاء الميؿ  ، تقديره: )إذا لـ تقدركات عميو الفاء الفصيحةمقٌدر، دلٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(1)لمقياـ، كأردتـ األسيؿ عميكـ، فاقرءكا ماتيسر مف القرآف(

فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب،  :الفاءرط )فاقرءوا(: الشّ جواب  -3
اقرءكا: فعؿ أمر مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني 

ككف، في محؿ السٌ اعؿ، ما: اسـ مكصكؿ مبني عمى في محؿ رفع ف ،ككفالسٌ عمى 
 .(2)شرط مقدر، ال محؿ لو مف اإلعرابلنصب مفعكؿ بو. كجممة )فاقرءكا( جكاب 

                                                           

 .(30/367)جالركح كالريحاف حدائؽ اليررم، (  ينظر: 1)
 .(10/4868(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج2)
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]انية: الثّ الجممة  -

  .[ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رة، دلٌ مقدٌ رط: الشّ أداة  -1

، تقديره: )إذا كاف األمر كما ذكر مف ت عميو الفاء الفصيحةدلٌ ر، مقدٌ  رط:الشّ فعل  -2
 .(1)ر مف القرآف(األعذار، كأردتـ األسيؿ عميكـ، فاقرءكا ماتيسٌ 

فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، ال :الفاء: )فاقرءوا( رطالشّ جواب  -3
الو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني اقرءكا: فعؿ أمر مبني عمى الضـ؛ التص

ككف، في محؿ السٌ في محؿ رفع فاعؿ، ما: اسـ مكصكؿ مبني عمى  ،ككفالسٌ عمى 
 .(2)شرط مقدر، ال محؿ لو مف اإلعرابلنصب مفعكؿ بو. كجممة )فاقرءكا( جكاب 

 .[ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: الثّالثةالجممة  -

حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، ما:  :الكاكرط )وما(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـ، لمفعؿ )تقدمكا(.السٌ اسـ شرط جاـز

؛ ألنو جكاب رط )تقدموا(: الشّ فعل  -2 رط، كعبلمة جزمو حذؼ الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
ككف، في محؿ السٌ ني عمى كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، الكاك: ضمير متصؿ، مبالنٌ 

 .(3)رفع فاعؿ
؛ ألنو جكاب رط )تجدوه(: الشّ جواب  -3 رط، كعبلمة جزمو حذؼ الشٌ فعؿ مضارع مجزـك

ككف، في محؿ السٌ و مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى كف؛ ألنٌ النٌ 
ؿ، رفع فاعؿ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو أكٌ 

كىك مضاؼ، اهلل: لفظ الجبللة مضاؼ  ،عند: مفعكؿ فيو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة
 .(4)كعبلمة جره الكسرة -مع التعظيـ– إليو مجركر

 

                                                           

 .(29/144(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(10/4869(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج2)
 .(575(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص3)
 .(8/426)ج (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف4)
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 رط:الشّ  فسيري لجمل: األثر التّ ثانًيا

بأف  -كذلؾ صحبوك –  بيكرة، حيث كاف األمر فييا لمنٌ السٌ ؿ ىذه اآلية ترجع إلى أكٌ 
خفيؼ عمى األمة، الميؿ، كقد امتثمكا لذلؾ، كبعد فترة مف الزمف، نزؿ التٌ  في يقيـ ساعات طكاالن 

ع العدد، كأصبح فييا المريض كذك الحاجة، كالمسافر كالمقاتؿ، كىؤالء ببل شؾ ال حيث اتسٌ 
، فصٌمكا ماتيٌسر لكـ مف قياـ الميؿ كالتيجد، كاقرءكا في فجعمو اهلل مندكبنا ،يطيقكف القياـ
الصمكات المفركضة عمييـ، كأداء الزكاة الكاجبة، ف القرآف، ثـ أمرىـ بالتزاـ سر مصبلتكـ ماتي

أجره  كفقو ألنفسكـ مف كجكه الخير، تبلنماتفعمك  كؿٌ  كاإلحساف، فإفٌ  ؽ في كجكه البرٌ صدٌ كالتٌ 
طمب المغفرة مف ربيـ في جميع بمضاعفة، كختـ اآليات بأمرىـ  كثكابو عند ربكـ، أضعافنا

 .(1)ف تفريط أك تقصير، كاهلل عظيـ المغفرة، كاسع الرحمةاإلنساف قمما يخمك م األحكاؿ؛ فإفٌ 

ر، مفاده: إذا ثبت في أفصحت الفاء الفصيحة في الجممة األكلى عف شرط مقدٌ كقد 
ة عمـ اهلل أنكـ لف تستطيعكا إحصاء الميؿ، كال يمكنكـ تحصيؿ ىذه المقادير إال مع المشقٌ 

إلى التخفيؼ عميكـ، كأفصحت الفاء في الجممة  ف القرآف، رجكعنار مة،  فصٌمكا ماتيسٌ التامٌ 
انية عف شرط مقدر، تقديره: إذا كاف منكـ المرضى كأصحاب الحاجة ممف ال يستطيع قياـ الثٌ 

ااستط الميؿ، فصٌمكا ما بالحكـ مف الكاجب إلى  عتـ مف صبلة الميؿ؛ تيسيرنا عميكـ، كتدرجن
 ٹ ٹ] :تعالى قكلو عمى مفٌرع فاألٌكؿ لؤلٌكؿ، ني، تأكيداالثٌ  [ڑ ژ ژ ڈ] المباح، كقكلو:

 كالمؤكَّد المؤكّْد مف فكؿه  ،[...ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :قكلو عمى عمفرٌ  ، كىذا[...ڤ ٹ
 .(2)حكمة، فاختبلؼ الحكمة؛ أكجب حسف التكرار عمى مفٌرعه 

مؿ ؿ عمكؿ، لتشمؿ كالشٌ باألداة )ما( التي تفيد العمكـ ك  الثٌالثةرط الشٌ رت جممة كتصدٌ 
، فإنو يمقاه عند اهلل عممو المؤمف في دنياه، مبتغينا فيو كجو اهلل تعالى، صغيرنا كاف أك كبيرنا

 [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ*ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]نيا، كأعظـ مايعكد لو الدٌ ا أبقاه في أفضؿ ممٌ 
 .[ 89-88:عراءالشٌ ]

*** 
 

                                                           

 .(9/7706كشؾ، في رحاب التفسير )جك  (؛23/697جينظر: الطبرم، جامع البياف ) ( 1)
 .(19/398)جحاشية القكنكم  (؛ كالقكنكم،2/577)ج مراح لبيدبمدا، (  ينظر: 2)



182 

 انيالثّ المطمب 
 فسيريمى المعنى التّ ع ر، وبيان أثرىاثّ رط في سورة المدّ الشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي: النٌ ا جممتاف شرطيتاف، كبيانيا عمى مفيي، ر مسألتيفثٌ سكرة المدٌ  تضـٌ 

 :[.9-8]المدثر: [ائ ائ ى ى *ې ې ې ۉ] المسألة األولى: قال تعالى 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

مف اإلعراب، حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو  :الفاءرط )فإذا(: الشّ أداة  -1
ككف، خافض السٌ رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمف معنى  :إذا

 .، كىك مضاؼلشرطو، منصكب بجكابو
كنائب الفاعؿ: ضمير  فاعمو، مبني عمى الفتح، فعؿ ماضو لـ ييسـٌ رط )ُنقر(: الشّ فعل  -2

، كجممة )نقر( في قر(متعمؽ بالفعؿ )نجار كمجركر  :اقكرالنٌ في  مستتر تقديره: )ىك(،
 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو

ليا  ة عمى الفتح، ال محؿٌ رط، مبنيٌ الشٌ اقعة في جكاب الفاء: رابطة ك  رط )فذلك(:الشّ جواب  -3
ككف، في محؿ رفع مبتدأ، كالبلـ لمبعد، السٌ مف اإلعراب، ذلؾ: ذا اسـ اشارة مبني عمى 

في محؿ رفع بدؿ مف المبتدأ  كالكاؼ لمخطاب، يكمئذ: )يكـ( ظرؼ مبني عمى الفتح،
ككف، السٌ قر يكـه عسير، كيكـ مضاؼ، إذ: اسـ ظرؼ مبني عمى النٌ و قيؿ: فيكـ )ذا(، كأنٌ 

اكنيف؛ ساكف إذ، كساكف تنكيف السٌ في محؿ جر مضاؼ إليو، كحرؾ بالكسر؛ اللتقاء 
، ك)إذ( مضاؼ، كالجممة المحذكفة المعكض عنيا عف المضاؼ إليو المحذكؼ العكض

يكـ عسير(، يكـه: اقكر النٌ ينقر في تنكيف، في محؿ جر مضاؼ إليو، تقديرىا: )يكمئذ بال
كعبلمة رفعو الضمة.  ،مرفكع ليكـ خبر )ذا( مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، عسير: نعت

، ال محؿ ليا مف اإلعرابل( جكاب ...كجممة )فذلؾ  .(2)شرط غير جاـز

 

                                                           

 .(10/4873)جإعراب القرآفياقكت، (  ينظر: 1)
 اب المفصؿصالح، اإلعر (؛ ك 583ص)الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف بارتجي، ينظر: ( 2)

 .(12/236)ج
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 الخطة كرسـ كاإلنذار، عكةالدٌ  ةبميمٌ  ، بالقياـ بيلمنٌ  صريح أمر ؿأكٌ  كرةالسٌ  ىذه في
بي النٌ  مف كقؼ بمف كتنديد القيامة،  بيكـ لمكفار إنذار ذلؾ، كفييا في اتباعيا عميو يجب التي
العصيب المكقؼ إلى إشارة ىذه اآليات كاإلعراض، كفي االستيزاء مكقؼ ، كمف القرآف 

القيامة، فينفخ  يكـ اس مف قبكرىـالنٌ  يبعث حينما ،الكافركف يكاجيو سكؼ لذما العسير
 .(1)كىكؿ ما يركف ،ة مايسمعكفإسرافيؿ في البكؽ، عندىا يفزع الكفار مف شدٌ 

كر كائفه فخ في الصٌ النٌ رط باألداة )إذا(؛ لتفيد القطع كاليقيف، فالشٌ رت جممة تصدٌ قد ك 
رط، كىكؿ ىذا المكقؼ عمى الكافريف أمره حتمي الكقكع ال الشٌ ال محالة يكـ القيامة، كىك فعؿ 

 رط.الشٌ سبيؿ لرٌده، كىك جكاب 

*** 
 :مالحظة 

 [.35-32]المدثر: [ېئ ېئ ېئ *ۈئ ۆئ ۆئ *ۇئ وئ وئ *ەئ ائ]قولو تعالى:  -

 (إذا )فإف  ،(2)االستقباؿ عمى تدؿ كال رطية،الشٌ  معنى فييا ليس لمحاؿ، ظرؼ القسـ بعد
  .متمحضة لمظرفية كال شرطية فييا، [ۈئ ۆئ ۆئ]: قكلو)إذا( في 

 [ۈئ ۆئ ۆئ *ۇئ وئ وئ] ، سفار الصبحإنيا لحظة كاحدة يمتقي ، عندىا إدبار الميؿ كا 
قد أدبر الميؿ كمضى؛ كليذا جاء لفظ )إذ( مع إدبار الميؿ، الذم يدؿ عمى الزمف ف

مستقبؿ؛ الماضي مف تمؾ المحظة، كأما الصبح، فيك كليده جديد، يخطك خطكاتو نحك ال
ظـ القرآني المعجز بيف النٌ كليذا جاء بمفظ )إذا( الذم يدؿ عمى الزمف المستقبؿ، كقد فٌرؽ 

 .(3)الحاليف، باستعماؿو بميغ لكؿ مف األداتيف

*** 
 

                                                           

 .(8/363)ج أضكاء البياف، الٌشنقيطيك  (؛445(  ينظر: دركزة، التفسير الحديث )ص1)
 .(1/193)جدراسات ألسمكب القرآف  ،(  ينظر: عضيمة2)
 .(15/1300)جالتفسير القرآني لمقرآف الخطيب، (  ينظر: 3)
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   [.55-54]المدثر: [چ چ ڃ *ڃ ڃ ڄ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

حرؼ عطؼ كتفريع، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف  :الفاءرط )فمن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اإلعراب، مف: اسـ شرط جاـز

رط، كالفاعؿ الشٌ فعؿ ماض مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ رط )شاء(: الشّ فعل  -2
ًذٍكرىه((محذكؼ تقديره: )شاء أف يذكره أم ) :، كالمفعكؿ(ىك)تقديره:  ،ضمير مستتر

(1). 

 ،(ىك)تقديره:  ،فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتررط )ذكره(: الشّ جواب  -3
كالياء: ضمير متصؿ مبني رط، الشٌ في محؿ جـز جكاب  كالجممة مف )الفعؿ كالفاعؿ(

محؿ رفع خبر  رط كجكابو( فيالشٌ )فعؿ  الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو. كجممتاعمى 
 . (2)المبتدأ )مف(

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 إلى ييديو كما بالحؽ، اإلنساف ريذكٌ  ما عمى يخبر اهلل  أف القرآف الكريـ، مشتمؿ
 أف شاء كمف انتفع، بيداياتو ينتفع أف شاء كمف عظ،اتٌ  بو عظيتٌ  أف شاء شد، فمفكالرٌ  الخير
 إلى مرٌده أمره  نيا كاآلخرة، فيذاالدٌ في يسعده،  بما كظفر كتكاليفو فعؿ، كنكاىيو أكامره يذكر

 .(3)نفسو اإلنساف

رط الشٌ (، أضفت عمى اآليات طابع الزجر كالردع، كأكدت جممة استعماؿ لفظة )كبٌل ك 
 .(4)ىمعنن  كبيخكالتٌ  ا،لفظن  عمى التخيبر ىذا المعنى؛ فتعميؽ الٌذكر بالمشيئة، يدؿٌ 

 

 

                                                           

 .(10/404جبنا )(  ينظر: الٌشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرا1)
 .(10/292(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
 .(4/368(  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ )ج3)
 .(10/135)ج التفسير المظيرمثناء اهلل، (  ينظر: 4)
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القرآف تذكرة  ف أفٌ بيٌ يمؿ لمذكات العاقمة؛ لرط باألداة )مف( التي تستعالشٌ رت جممة كتصدٌ 
 "تستدعي التي ،المشيئة ، كناسب استعماؿ )مف(يعقؿ عقؿه  أك يفقو، قمبه  لو كاف لمف كعظة
تذٌكر القرآف  ، كقكلو: )مف شاء( ييشعر بأفٌ (1)قصير"التٌ  عمى المؤاخذة مف يخمصيـ فيما ؿالتأمٌ 

رشاداتو،   .(2)لذلؾ االستعداد عنده كاف مف كؿ إمكاف في كحفظو، كالعمؿ بأحكامو كا 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .(29/332(  ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(15/192(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
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 خامسالمبحث ال
 وبيان ، (القيامة واإلنسان والمرسالترط في سورتي )الشّ تحميل جممة 

 أثرىا عمى المعنى التفسيري

 

 (القيامة واإلنسان والمرسالت)بسور  عام تعريف
 بسورة القيامة: عام : تعريفأوًل 
  ورة:السّ أسماء 

[ ھ ہ ہ ہ] لكقكع القسـ بيـك القيامة في أكليا، كلقكلو فييا: القيامة: -1
(1). 

[ڑ ڑ ژ ژ]لمفتتحيا  ل أقسم بيوم القيامة: -2
(2). 

 :(3)عند الباقيفأربعكف آية في الككفي، كتسع كثبلثكف  عدد آياتيا. 

  ورة: السّ زمان نزول 

 .(4)مكية باتفاؽ العمماء، مف غير خبلؼ كال استثناء

  وأىم أىدافيا:ورةالسّ محور ، 

 ورة: السّ محور  -

تعالج مكضكع البعث كالجزاء كتركز بكجو خاص عمى القيامة كأىكاليا، كعف حالة 
 . (5)اإلنساف عند االحتضار، كما يمقاه الكافر في اآلخرة، مف المصاعب كالمتاعب

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

ثبات الحشر كالمعاد باأل -1  دلة كالبراىيف العقمية.تأكيد حقيفة البعث كالجزاء، كا 

 
                                                           

 .(1/490الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج (  ينظر:1)
 .(15/150(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج2)
 .(197ص)مرشد الخبلف إلى معرفة عد آم القرآف مكسى، (  ينظر: 3)
 .(29/336)جالتحرير كالتنكير ابف عاشكر، (  ينظر: 4)
 .(15/6198(  ينظر: شحاتة، تفسير القرآف الكريـ )ج5)
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 .(1)كيفية تمقيو الكحي مف الممؾ، كتكفؿ اهلل لو بحفظو في صدره تعميـ اهلل لرسكلو -2

 الزجر عف إيثار العاجمة عمى اآلجمة. -3

 .(2)تصكير حاؿ اإلنساف عند االحتضار كنزع الركح -4

*** 
 بسورة اإلنسان: عام : تعريفاثانيً 
  ورة:السّ أسماء 

[ ٴۇ ۈ] لمفتتحيا، ىل أتى: -1
(3) . 

 . (4)كحديثيا عنو، كىك االسـ المشيكر ليا ،[ۋ ۋ] لقكلو تعالى: اإلنسان: -2

[ۉ ۅ ۅ]في كثير مف المصاحؼ، لقكلو تعالى فييا: ىر: الدّ  -3
(5). 

كلـ يقع في غيرىا  ،[ەئ ەئ ائ] لكقكع لفظ األمشاج، في قكلو تعالى: األمشاج: -4
 .(6)مف القرآف

 .(7)فييا ذكر نعيـ األبرار، كذكرىـ بيذا المفظ فٌ ألاألبرار:  -5
 .(8)ببل اختبلؼ عند الجميعإحدل كثبلثكف آية  عدد آياتيا: -
  ورة:السّ زمان نزول 

اختمؼ في زماف نزكليا، فذىب بعض العمماء إلى أنيا مدنية كميا، كرأل بعضيـ أنيا 
 .(9)مكية خالصة، كذىب آخركف أف فييا آيات مكية كأخرل مدنية

                                                           

 .(10/385صبرم، المبصر لنكر القرآف )ج (  ينظر:1)
 .(2/451)ج آيات قرآنية مختارةالكسكاني، (  ينظر: 2)
 .(4/374(  ينظر: ابف الجكزم، زاد المسير )ج3)
 .(1/492(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج4)
 .1/492ج، ينظر: المرجع السابؽ(  5)
 .(29/369ر )ج(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكي6)
 .(10/157)جمجمع البياف ، (  ينظر: الطبرسي7)
 .(260(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص8)
 .(4/499)ج تفسير القرآف، (  ينظر: العز بف عبد الٌسبلـ9)
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  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

 ورة:السّ محور  -

تعريؼ اإلنساف بنفسو؛ حتى ال يتعالى عمى غيره، كال يستييف بدكره المنشكد في ىذا 
 .(1)نيا دار فناء، كاألخرة دار الجزاءالدٌ الكجكد، فيتبصر غاية كجكده، كيعمـ أف 

 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 .ابصيرن  ا، كجعمو سميعن اث خمقو بعد أف لـ يكف شيئن تذكير اإلنساف بنعـ اهلل عميو، حي -1

 .(2)إنذار الكافريف بسكء العاقبة، إذا مااستمركا عمى كفرىـ -2

 عداء.السٌ كصؼ الجنة كمافييا مف نعيـ كبير أعدت لؤلبرار، كذكر مناقب ىؤالء  -3

 . (3)لميؿ، بإنزاؿ ىذا القرآف عميو، كأمره بالصبر كقياـ اذكر المٌنة عمى الرسكؿ  -4

*** 
 بسورة المرسالت: عام : تعريفثالثًا
  ورة:السّ أسماء 

، بف عمر رضي اهلل عنو ، فعف عبد اهللبي النٌ كىذا ماعرفت بو زمف  والمرسالت عرفا: -1
في غار، فنزلت: )والمرسالت عرفا( فإنا لنتمقاىا من فيو  )كنا مع رسول اهلل قاؿ: 
 .(4)رطبة(

 تيرت بو في المصاحؼ ككتب التفسير.كىذا ما اش المرسالت: -2

 :(5)ليس فييا اختبلؼ عند الجميعخمسكف آية  عدد آياتيا. 

 

                                                           

 .(8/507)ج التفسير المكضكعي لسكر القرآف ،نخبة مف العمماء :(  ينظر1)
 .(15/212الكسيط )ج (  ينظر: الطنطاكم، التفسير2)
 .(15/6222شحاتة، تفسير القرآف الكريـ )جك  (؛10/433(  ينظر: صبرم، المبصر لنكر القرآف )ج3)
 الحديث قـر  :4/129 ،باب خمس مف الٌدكاب فكاسؽ/ كتاب بدء الخمؽ، صحيح البخارم]البخارم: (  4)

3317]. 
 .(261(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص5)
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  ورة:السّ زمان نزول  

 .(1)كر المكية الخالصةالسٌ نزلت في مكة، كىي مف 
  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

  ورة:السّ محور  -

ديد الشٌ ر بكقكعو، كالكعيد تؤكد اإلخبا ، حيثو ىك يـك الفصؿحكلكر الذم تد محكرىا الرئيس
 .(2)أىكالو العظاـتذكر لممكذبيف بو، ك 

 ورة: السّ أىداف أىّم  -

 لفت األنظار إلى عالـ المبلئكة، كاالعتبار بكجكده، فيك مف دالئؿ قدرة الخالؽ. -1

 عاقبة المكذبيف كنياية المجرميف ىي اليبلؾ كالخسراف. -2

 .(3)يف الجميةإثبات البعث باآليات الككنية كالبراى -3
 

  

                                                           

 .(5/77ينظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج ( 1)
 .(20/159)جالميزاف في التفسير  ،(  ينظر: الطباطبائي2)
 .(8/545)ج التفسير المكضكعي، (  ينظر: نخبة مف العمماء3)
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  األّولالمطمب 
 عمى المعنى الّتفسيري رط في سورة القيامة، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 

حك النٌ أربع جمؿ شرطية، كبيانيا عمى  ضٌمتاحتكت سكرة القيامة عمى أربع مسائؿ، 
 اآلتي:

  :ۈ ۆ ۆ ۇ *ڭ ڭ ڭ *ۓ ۓ *ے ھ ھ]المسألة األولى: قال تعالى 

 .[10-7]القيامة: [ ۈ

 رط: الشّ : تحميل جممة أوًل 

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، رط )فإذا(: الشّ أداة  -1
رط، خافض الشٌ تضمف معنى ، ككفالسٌ إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 لشرطو، منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.
تح، البصر: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو فعؿ ماضو مبني عمى الفرط )بِرق(: الشّ فعل  -2

 .(1)الضمة. كجممة )برؽ( في محؿ جر مضاؼ إليو

فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، اإلنساف: فاعؿ مرفكع،  رط )يقول(:الشّ جواب  -3
، ال محؿ ليا مف  كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )يقكؿ( جكاب لشرط غير جاـز

 .(2)اإلعراب
 رط:الشّ يري لجممة ثانًيا: األثر الّتفس

اس ال يترككف النٌ كرة بيكـ القيامة، عمى أٌف السٌ أقسـ الحؽ تبارؾ كتعالى في صدر 
بدكف حساب، بؿ يبعثكف، كيجازكف عمى أعماليـ، كىاىك سبحانو في ىذه اآليات يجيب عمف 

اعة، كعمف يستنكر، كيستيزئ بيا، بأنيا كاقعة بأىكاليا، فيشخصي بصر ىذا السٌ يسأؿ عف 
مكىذّْب المشىكّْؾ، ًمف ىكؿ مايرل، كيختؿ نظاـ الككف، كيخسؼ القمر فيذىب نكره، كتجمع ال

                                                           

 .(12/259)ج اإلعراب المفصؿصالح، (  ينظر: 1)
 .(10/410)ج ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابناالشيخمي، (  ينظر: 2)
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مس كالقمر في مكاف كزماف كاحد، عندىا يقكؿ ىذا المستيزئ متحيرنا، أيف الخبلص؟ أيف الشٌ 
 .(1)بيؿ؟! فمف يككف ليؤالء ممجأ كال منجى منو إال إليو سبحانوالسٌ جاة ك النٌ 

رطٌية في ىذه اآليات تحمؿ معنى الجـز كاليقيف، ردنا عمى شٌ الكقد جاءت الجممة 
رط )إذا( التي تستعمؿ في المعاني الشٌ المشٌككيف بيكـ القيامة، فقد استعمؿ الخطاب أداة 

المتحققة، فيكـ القيامة كاقع ال شؾ، كالذىكؿ بمجيئ أىكالو حادث ال ريب، فكانت )إذا( 
. بجانب أفٌ الشٌ  رطٌية، حققت ككنيا تصكيرية؛ بتصكير ماىك الشٌ الجممة  رطٌية ىنا لمقطع كالجـز

، رط )بىًرؽ( أم: "شىخيصى الشٌ حادث يكـ القيامة، باستعماؿ فعؿ  يَّرى تىحى  شدةً  مف يىٍطريؼي  ال فتراه كى
يىرىاهي" مىا ىىٍكؿً  كمف الرعبً 

مس الشٌ ، كبتصكير إظبلـ القمر، كذىاب نكره فبل يعكد، كتكٌكر (2)
معنا، كقامت كذلؾ بتصكير ماترتب عمى ذلؾ؛ فسؤاؿ المشككيف عف الميرب، كالقمر كذىابيما 

–جاة. فبذلؾ أضفت النٌ أعطى إيحاءن حركينا بتخبطيـ كارتباكيـ، كبحثيـ الحثيث عف سبيؿ 
 دالالت تصكيرية فنية، كأخرل تأكيدية لممعنى. -رط كأداتيا )إذا(الشٌ جممة 

*** 
   [.15]القيامة: [ېئ ۈئ ۈئ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة  

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

، حرؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، لك: (3)الكاك: حاليةرط )ولو(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط غير جاـز

ضمير مستتر،  فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر لمتعذر، كالفاعؿرط )ألقى(: الشّ فعل  -2
بو الفتحة الظاىرة عمى الراء، تقديره: )ىك(، معاذيره: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نص

 .(4)مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ جر مضاؼ إليو كىك

 .(5)تقدـ، تقديره: )لك ألقى معاذيره ماقبمت منو( محذكؼ، دٌؿ عميو مارط: الشّ جواب  -3

 
                                                           

 .(3/787الحجازم، التفسير الكاضح )ج(؛ ك 4/371(  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ )ج1)
 .(209ص) غريب القرآف تفسيرالككارم، (  2)
 .(8/453)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  3)
 .(6/279)ج الفريد في إعراب القرآفالمنتجب، (  ينظر: 4)
 .(577ص ) ميسراإلعراب الاإلبراىيـ، (  ينظر: 5)
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 رط:الشّ ّتفسيري لجممة ثانًيا: األثر ال

يخبر المكلى سبحانو أف اإلنساف يينبأ يكـ القيامة عف أعمالو جميعيا، كتككف جكارحو 
يكمئذو حجة عميو، فيينطقيا اهلل، كتشيد بأعمالو، كلك جاء بكؿ معذرة يعتذر بيا عف نفسو، 

 .  (1)كيجادؿ عنيا، لف تنفعو ىذه األعذار

)لك( التي تستعمؿ غالبنا لتفيد امتناع المتناع، أك ما رط باألداة الشٌ كقد تصٌدرت جممة 
ببي االمتناعي، أٌما في ىذه اآلية فيك شرط لفظي فقط، بدالن مف أف يقيـ السٌ رط الشٌ ييطمؽ عميو 

امع السٌ امع، ينفي عبلقة سببية كاف يتكىميا السٌ بيف الحدثيف عبلقة سببية كانت مجيكلة لدل 
، نفيـ أف أعذار ىؤالء المجرميف غير مقبكلة، [ېئ ۈئ ۈئ]. ففي قكلو: (2)بيف الحدثيف

 سكاءه حاجج، كألقى بأعذاره، أك لـ يحاجج. 

رطية بأداتيا )لك( معننى جديدنا لآليات، كىك اختبلؼ قكانيف اآلخرة الشٌ فأعطت الجممة 
خرة نيا األعذار تينجي صاحبيا المذنب مف العقكبة، ففي اآلالدٌ نيا، فإف كانت في الدٌ عف قكانيف 

لف تنفعو، كلف تنجيو، كىذا يناسب الجك العاـ لآليات التي تتحدث عف يكـ القيامة، كتغٌيرىا 
-مس كالقمر يذىب نكرىما الشٌ ماكات، ك السٌ نيا: يكـ تبدؿ األرض غير األرض ك الدٌ التاـ عف 

ة كر السٌ ، كيجتمعاف بعد افتراؽ، كىذا كمو ييظير سرنا آخر، مف كراء تسمية -عمى غير العادة
باسـ )القيامة( لتدكر ىذه الجٌدة، كىذا االختبلؼ، حكؿ ذلؾ اليكـ العجيب، فيك غير ما ألفتـ، 

 مخالؼه لما اعتدتـ، فأعٌدكا لو العٌدة مف اإليماف، كالعمؿ الصالح.

*** 
  [.18]القيامة: [خب حب جب يئ]: قال تعالى: الثّالثةالمسألة 

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، ذا(: رط )فإالشّ أداة  -1
ككف، خافض السٌ رط، مبني عمى الشٌ إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضمف معنى 

 لشرطو منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.

                                                           

 .(4/661(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
 .(2/66)ج المحيط في أصكات المغةاألنطاكي، (  ينظر: 2)
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ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، كنا: ضمير السٌ فعؿ ماضو مبني عمى رط )قرأناه(: الشّ فعل  -2
ككف، في محؿ رفع فاعؿ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى السٌ ي عمى متصؿ مبن

 .(1)الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو. كجممة )قرأناه( في محؿ جر مضاؼ إليو

رط، مبنية عمى الفتح ال محؿ ليا الشٌ الفاء: رابطة كاقعة في جكاب رط )فاتبع(: الشّ جواب  -3
لفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )أنت(، ككف، كاالسٌ مف اإلعراب، اتبع فعؿ أمر مبني عمى 

قرآنو: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ 
، ال  مبني عمى الضـ، في محؿ جر مضاؼ إليو. كجممة )فاتبع( جكاب لشرط غير جاـز

 .(2)محؿ ليا مف اإلعراب
 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجممة 

 كاف فإنو الممؾ، مف الكحي تمقيو كيفية ، في لرسكلو كجؿ زع اهلل مف تعميـ ىذا
 أف بالكحي الممؾ جاءه إذا كجؿ عز اهلل فأمره قراءتو، في الممؾ كيسابؽ أخذه، إلى يبادر
 إليو، ألقاه الذم الكجو عمى ألدائو ييسره كأف ،صدره  في بجمعو كيتكٌفؿ سبحانو إليو، يستمع
، إال أف امتثؿ ألمر اهلل، فعف ابف عباس  فما كاف منو  .(3)كيكضحو كيفسره لو يبينو كأف
 .(4)وجل( عز اهلل وعده كما قرأه ذىب فإذا أطرق، جبريل أتاه إذا )فكان: قاؿ

رط باألداة )إذا( التي تفيد التحقؽ كاليقيف، فقد ثبتت كتحققت الشٌ كقد تصدرت جممة 
ألمر اهلل باالستماع لتبلكة  بي النٌ  عف طريؽ الكحي، كتحققت استجابة قراءة القرآف لمنبي 

تيجة حفظو، كقراءتو كما أيلقي إليو، فجاءت الجممة النٌ القرآف، كعدـ التعجؿ بحفظو، ككانت 
 بكم، كصدؽ الكعد اإلليي.النٌ رطية كأداتيا، مناسبة لقكة اليقيف الشٌ 

*** 
 

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/320(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(10/4899(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج2)
 .(8/278(  ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج3)
 الحديث رقـ :6/163 ،باب )فإذا قرأناه فاتبع قرآنو(/كتاب تفسير القرآف ،صحيح البخارمبخارم: ]ال( 4)

 .[448 الحديث رقـ :1/330 ،باب االستماع لمقراءة/كتاب الصبلة ،صحيح مسمـ [؛ ك]مسمـ:4929
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   :چ ڃ *ڃ ڃ ڄ   * ڄ ڄ ڦ ڦ *ڦ ڤ ڤ ڤ ]المسألة الرابعة: قال تعالى 

 [.30-26]القيامة: [ڇ ڇ ڇ چ *چ

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 
رط، مبني عمى الشٌ إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، متضمف معنى رط )إذا(: الشّ أداة  -1

 ككف، خافض لشرطو، منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.السٌ 
، ال محؿ اكنةالسٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء التأنيث رط )بمغت(: الشّ فعل  -2

اؿ عمييا الدٌ فس النٌ ليا مف اإلعراب، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىي( يعكد عمى 
سياؽ الكبلـ، التراقي: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )بمغت...( في 

 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو
اقي تقديره: )إذا بمغت التر  ،[ڇ ڇ ڇ چ]محذكؼ، دٌؿ عميو قكلو:  رط:الشّ جواب  -3

 .(2)تساؽ كؿ نفسو إلى حكـ ربيا(
 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجممة 

ا كتذكير في اآليات زجره عف إيثار العاجمة،  كىي اليكؿ، مكاطف مف بمكطف أيضن
اس! قبؿ أف يفاجئكـ المكت، كقبؿ أف تبمغ النٌ فاحذركا أييا  عنو، محيد ال الذم المكت حالة

فاء لذلؾ الشٌ د ذلؾ آمالكـ، ففي تمؾ المحظة يقؼ الجميع ممتمسنا أركاحكـ نيايتيا، كتنقطع عن
المحتضر، فبل يجدكف مف يحقؽ آماليـ، فيستسممكف لقضاء اهلل، عندىا يعمـ أف ىذه نياية 
حياتو، كعما قريب سيكدع أىمو كأحبابو، كيفارقيـ، كيستيقف كقتيا بأف مساقو كمرجعو إلى اهلل، 

 .(3)يحاسبو عمى أعمالوال إلى غيره يـك القيامة؛ ل
ة التي بيف أيدينا باألداة )إذا( التي تستعمؿ في المعاني رطيٌ الشٌ رت الجممة كقد تصدٌ 
رط يقيني الحدكث، كىك بمكغ الركح نيايتيا، فالمكت محتـٌ ال ينجك منو أحد، الشٌ اليقينية، ففعؿ 

مة تساؽ رط كذلؾ حتمٌي الكقكع، فيكـ القياالشٌ كجكاب ، [30الزمر:][يئ ىئ مئ حئ]
 جميع الخبلئؽ إلى حكـ ربيا، ال مفٌر مف ذلؾ.

*** 
                                                           

 .(10/305(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 .(29/176)ج(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب 2)
 .(5/524)ج الجكاىر الحساف في تفسير القرآفالثعالبي، (  ينظر: 3)
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 انيالثّ المطمب 
 رط في سورة اإلنسان، وبيان أثرىا عمى المعنى الّتفسيريالشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ ست جمؿ شرطٌية، كبيانيا عمى عمى كرة  ثبلث مسائؿ، اشتممت السٌ تضـٌ ىذه 

   :ې ې ې *ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]المسألة األولى: قال تعالى 

 [.20-19]اإلنساف: [ائ ائ ى ى

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي: النٌ تحتكم ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، كبيانيما عمى 

 .[ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] الجممة األولى: -

رط، مبني عمى الشٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضٌمف معنى رط )إذا(: الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼض لشرطو، منصكب بجكابوككف، خافالسٌ 

ككف الظاىر عمى الياء؛ التصالو بتاء السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  رط )رأيتيم(:الشّ فعل  -2
المخاطب، كالتاء: ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع فاعؿ، كالياء: ضمير 

لمجمع المذكر. كجممة  :متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالميـ
 .(1))رأيتيـ( في محؿ جر مضاؼ إليو

ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، كالتاء: السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  رط )حسبتيم(:الشّ جواب  -3
ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع فاعؿ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى 

افو لمجمع المذكر، لؤلؤنا: مفعكؿ بو ث :الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو أكؿ، كالميـ
منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، منثكرنا: نعت منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة 

، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(2))حسبتيـ...( جكاب لشرط غير جاـز
 

 
                                                           

 .(30/498)ج حدائؽ الركح كالريحافاليررم، (  ينظر: 1)
 .(12/282)جاإلعراب المفصؿ صالح، (  ينظر: 2)
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 .[ى ى ې ې ې] انية:الثّ الجممة  -

ذا(: الشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا: رط )وا 
ككف، خافض لشرطو، السٌ رط، مبني عمى الشٌ ما يستقبؿ مف الزماف، تضٌمف معنى ظرؼ ل

 منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.
ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، كالتاء: السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  رط )رأيت(:الشّ فعل  -2

ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع فاعؿ، ثـٌ: ظرؼ مكاف مبني عمى الفتح، 
 .(1)مفعكؿ بو في محؿ نصب

ككف؛ التصالو بتاء المخاطب، كالتاء: السٌ فعؿ ماضو مبني عمى   رط )رأيت(:الشّ جواب  -3
: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة ، نعيمناضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع فاعؿ

، ال محؿ لو مف اإلعراب  .(2)نصبو الفتحة. كجممة )رأيت نعيمنا( جكاب لشرط غير جاـز
 رط:الشّ ثر الّتفسيري لجممتي ثانًيا: األ 

كرة أجمؿ اهلل سبحانو كتعالى، ًذٍكر جزاء الكافريف، ثـ فٌصؿ القكؿ بعد السٌ في ىذه 
ذلؾ في بياف جزاء المؤمنيف، فأىؿ الطاعة كاإلخبلص الذيف يؤدكف حؽ اهلل، يشربكف مف 

مف شدائده،  كأس فييا خمر ممزكجة بأحسف أنكاع الطيب، يخافكف يكـ القيامة فكقاىـ اهلل
كأعطاىـ حيسننا كنكرنا في كجكىيـ، كجنة يمبسكف فييا الحرير، يدكر عمييـ الخدـ بأكاني الطعاـ 

ضارة كالجماؿ، مف حسنيـ النٌ راب الزجاجية، كىؤالء الخدـ غمماف دائمكا الشٌ الفضية، كأككاب 
ذا أبصرت  أم مكاف في الجنة،  -أييا الرائي-كصفاء ألكانيـ تظنيـ لؤلؤنا متفرقنا كمضيئنا، كا 

رأيت فيو نعيمنا ال يدركو الكصؼ، كممكنا عظيمنا، كاسعنا ال حد لو
(3). 

 كقد كاليقيف، الجـز مقاـ في رط باألداة )إذا( التي تستعمؿالشٌ  كقد تصدرت جممتا
كيستمتعكا بتصكرىا، كىي نعيـ الجنة  يعكىا، أف لؤلبرار يراد التي الحقيقة لتأكيد ىنا جاءت

، ىذا أف إلى اإلضافةالعظيـ، ب  أف داـ ما االتجاه، بيذا بالعمؿ لآلخريف ايستبطف ترغيبن  الجـز

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/360(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(10/438)ج عجاز إعرابناببلغة القرآف في اإلالشيخمي، (  ينظر: 2)
 .(579ص)التفسير الميسر  ، (  ينظر: نخبة مف العمماء3)
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 فييا كاليقيف يقينية، فيو تائجالنٌ  بؿ ظنكف، أك احتماالت، مجرد عمى يعتمد لـ عميو اإلقداـ
ا، لمكاقع مطابؽ  .(1)اإلليي اإلخبار إلى مستند ألٌنو جزمن

رط فعؿ مف الشٌ تيعًمؿ في جكاب ، اس[ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ]كفي الجممة األكلى:
ٌؾ(، كىك: )حسبتيـ( عند تشبيو الكلداف بالمؤلؤ المنثكر، كمعمكـه عند أىؿ الببلغة الشٌ أفعاؿ )

 الفعؿ كاف ىذا فإفأٌنو إذا استعمؿ فعؿ في التشبيو أغنى عف األداة، كدٌؿ عمى حاؿ التشبيو، 
 الٌتشبيو مما يفيد التحقؽ، بعدـ اإلشعار فم الٌرجحاف فعؿ في لما: بيٍعدى المشابية أفاد( )لمٌشؾ
ٍعفنا ـى استعمؿ فعؿ السٌ ، كىذا ىك الحاؿ في جممتنا ىذه، ف(2)ضى ؾ إف كانت الرؤية الشٌ ؤاؿ ىنا، ل

كالجكاب يمكف أف يككف: بأف اهلل عز في عيبله، لـ ينسب الحسباف ألىؿ متحققة كحتمٌية؟ 
نيا، الذيف اليممككف القدرات التي تمكنيـ مف دٌ الالجنة، فالخطاب في ىذه اآلية الكريمة ألىؿ 

إدراؾ الكاقع األخركم، الذم ىك أرقى بكثير مما عرفكه كألفكه، ككسائؿ اإلدراؾ التي يمتمككنيا 
نيا، ىك الذم يقع الدٌ تبقى قاصرة عنو، كليذا إف مف يشرؼ عمييـ، كيراىـ بكسائؿ إدراؾ أىؿ 

 . (3)في ىذا الظف كمجانبة الصكاب

ظيار النٌ انية باألداة )إذا( لمتأكيد عمى حصكؿ الثٌ رطية الشٌ تصدر الجممة كنرل  عيـ، كا 
اليقيف بو؛ ألف اليدؼ ىك الترغيب كالتشكيؽ كالحٌث عمى التزاـ سبيؿ األبرار كاتباع نيجيـ، 

قة بالمضمكف، الثٌ داللة كاضحة عمى مدل  -باختيار كممة )رأيت(-كقد تضٌمف ىذا الخطاب، 
يست مجرد كعد بأمر قد يتبدؿ الرأم بالكفاء بو، بؿ ىك حديث عف أمر فعمي كأف القضية ل

 . (4)ناجز كظاىر لمعياف، يمكف تممسو بحاسة البصر

 :لطيفة 

شيٌبو الكلداف المخمدكف بالمؤلؤ؛ لمتشابو في الحسف كصفاء  [ۉ ۉ ۅ] -
 المؤلؤ كر؛ ألف، كانعكاس شعاع بعضيـ إلى بعض، ككيًصؼ بالمنثالٌس المكف، كالتفرؽ في المج

منظكمنا، كقيؿ: إنما شبيكا بالمنثكر  كاف لك فيما منو جماالن  أكثر كاف البساط، عمى انتثر إذا
 .(5)النتثارىـ في الخدمة

                                                           

 ( )مكقع إلكتركني(.تفسير سكرة )ىؿ أتى، ينظر: مكقع ىدل القرآف اإللكتركني  (1)
 .(236ص) جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديعالياشمي، (  ينظر: 2)
 )مكقع إلكتركني(. تفسير سكرة )ىؿ أتى( ،كنيينظر: مكقع ىدل القرآف اإللكتر  ( 3)
 .المرجع السابؽ(  ينظر: 4)
 (.4/380الخازف، لباب التأكيؿ )ج(؛ ك 300ص) غاية األمانيالككراني، (  ينظر: 5)
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  جث يت ىت مت خت حت *يب ىب مب خب حب جب]انية: قال تعالى: الثّ المسألة 

    [.24-23]اإلنساف: [يث ىث مث

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

 رة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.مقدٌ رط: الشّ أداة  -1

، تقديره: )إذا كاف القرآف منزالن مف عندنا مقٌدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحةرط: الشّ فعل  -2
 .(1)فاصبر(

الفاء: الفصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، رط )فاصبر(: الشّ جواب  -3
كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )أنت( يعكد عمى  ككف،السٌ اصبر: فعؿ أمر مبني عمى 

، ال محؿ ليا مف اإلعراببي النٌ   .(2). كجممة )فاصبر( جكاب لشرط غير جاـز
 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجممة 

المؤمنيف   ككعد ار،النٌ الكافريف بعذاب  بالحجة، ككعيد البعث ثبكت عمى االستدالؿ بعد
 الغـٌ، آثار تمحقو أف مخافة قمبو؛ عمى ، كالربط الرسكؿ تثبيت إلى ـانتقؿ الكبل بنعيـ الجنة،

 البشرية، العزيمة يكىف أف شأنو مٌما عميو، أنزؿ ما كتكذيبيـ كفرىـ، في قكمو تصٌمب عمى
 عمى بالصبر أٍمره التمييد: ىذا عمى بتكذيبيـ، كفٌرع يعبأ لئبٌل  الكتاب؛ عميو نٌزؿ بأٌنو اهلل فذٌكره
كمنا؛ ذلؾ تخكر، كسٌمى ال أف عزيمتو كشدٌ  المشركيف، أذل مف فييا يمقاه كما سالة،الر  أعباء  حي
بأمكرىا، كأعقب أٍمره بالٌصبر،  كاالضطبلع قبكليا، في لممرسؿ خيرة ال اهلل فم الرسالة ألفٌ 
ٌف صبلبة مكقفو منيـ؛ ألل اأف يطيع ىؤالء الكفار؛ تأييسنا مف استجابتو ليـ، كبيانن  بيالنٌ نييو 

 .(3)طاعة أمثاؿ ىؤالء، ال تفضي إاٌل إلى ارتكاب إثـو أك كفر

كقد أفصحت الفاء الفصيحة في اآلية عف إضمار جممة شرطية، تقديرىا: )إذا كاف 
القرآف منزالن مف عند اهلل منجمنا لحكمة اقتضاىا، فاصبر يامحمد عمى حكـ ربؾ كال تطع 

مف غيرىا؛ الستعماليا في المعاني المجزـك  الكافريف(، كتقدير األداة )إذا( أنسب لممعنى
بكت، كفيو تعريض بالمشركيف الذيف قالكا: الثٌ بكقكعيا، فنزكؿ القرآف منجمنا مف عند اهلل قطعي 

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/364(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(579(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص2)
 .(29/402ف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(  ينظر: اب3)
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، فجعمكا تنزيمو مفرقنا شبية في أنو ليس مف [23:الفرقاف] [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ]
، عمى أف ىذا (1)ة في التأكيدرطية المصدرة باألداة )إذا( زيادالشٌ عند اهلل، فجاءت الجممة 

 منجمنا. بي النٌ القرآف ما أنزلو إال اهلل، كحكمتو سبحانو ىي التي اقتضت نزكلو عمى 

*** 
   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ]: قال تعالى: الثّالثةالمسألة* 

 [.29-28]اإلنساف: [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ ث جمؿ شرطية، كبيانيا عمى تحتكم ىذه المسألة عمى ثبل

 .[ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] الجممة األولى: -

ذا(: الشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، رط )وا 
ككف، خافض السٌ رط، مبني عمى الشٌ إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، تضٌمف معنى 

 لشرطو، منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.
ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، كنا: ضمير السٌ فعؿ ماضو مبني عمى رط )شئنا(: الشّ فعل  -2

ككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة )شئنا( في محؿ جر مضاؼ السٌ متصؿ مبني عمى 
  .(2)إليو

نا: ضمير ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، ك السٌ فعؿ ماضو مبني عمى  رط )بدلنا(:الشّ جواب  -3
و منصكب، كعبلمة ككف، في محؿ رفع فاعؿ، أمثاليـ: مفعكؿ بسٌ المتصؿ مبني عمى 
مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ جر  نصبو الفتحة، كىك

                                                           

(  فقد جاءت في اآلية المتي سبقتيا جممة مف المؤكدات، كىي: تصدير الكبلـ ب)إف(، كتأكيد الضمير 1)
(، كؿ ذلؾ لمتأكيد؛ ليتقرر  المتصؿ بالضمير المنفصؿ في )إنا نحف(، كاإلتياف بالمفعكؿ المطمؽ)تنزيبلن

 (؛ كالطبطبائي،4/674لتنزيؿ، ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )جفي الٌنفس معنى اختصاص اهلل في ا
 (.20/154)ج ف الميزاف في تفسير القرآ

 .(10/4922(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
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مفعكؿ مطمؽ منصكب، كعبلمة نصبو  :لمجمع المذكر، تبديبلن  :مضاؼ إليو، كالميـ
، ال محؿ ليا مف اإل  .(1)عرابالفتحة. كجممة )بدلنا...( جكاب لشرط غير جاـز

 .[ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] انية:الثّ الجممة  -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. رط:الشّ أداة  -1

 .(2)كرة تذكرة(السٌ مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كانت رط: الشّ فعل  -2

ليا مف اإلعراب، مف:  الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ رط )فمن(:الشّ جواب  -3
، مبني عمى  ككف في محؿ رفع مبتدأ، شاء: فعؿ ماض مبني عمى السٌ اسـ شرط جاـز
رط )مف(، الفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(، اتخذ: فعؿ الشٌ الفتح، في محؿ جـز فعؿ 

ماض مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(، كالجممة مف )الفعؿ 
رط كجكابو( في محؿ رفع الشٌ رط )مف(، كجممتا )فعؿ الشٌ ؿ جـز جكاب كالفاعؿ( في مح

، الثٌ رطية بأركانيا الشٌ خبر المبتدأ )مف(. كالجممة )فمف  بلثة( جكاب لشرط مقدر غير جاـز
 . (3)ال محؿ ليا مف اإلعراب، مقترنة بالفاء

 .[ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ] :الثّالثةالجممة  -

ة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مف: اسـ الفاء: فصيحرط )فمن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ شرط جاـز

رط، الفاعؿ الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ رط )شاء(: الشّ فعل  -2
 .(4)جاةالنٌ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(، كمفعكؿ شاء محذكؼ، تقديره: مف شاء 

فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(، ط )اتخذ(: ر الشّ جواب  -3
رط، إلى ربو: جار كمجركر متعمؽ الشٌ كالجممة مف )الفعؿ كالفاعؿ( في محؿ جـز جكاب 

بالفعؿ )اتخذ(، كرب: مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الكسر، في محؿ جر 

                                                           

 .(8/479)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 1)
عرابو )ج2)  .(10/267(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(3/396اب القرآف )ج(  ينظر: الدعاس، إعر 3)
 .(29/141(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج4)
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: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة رط الشٌ نصبو الفتحة. كجممتا )فعؿ  مضاؼ إليو، سبيبلن
 .(1)كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(

 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجمل 

 بتسكية خمقيـ كأحكـ خمقيـ، الذم كاهلل كآخرتيـ، رٌبيـ عف الكفار ىؤالء يتغافؿ كيؼ
 كىذا. منيـ كعكجاء بأط ألىمكيـ شاء كلك كاألعصاب، بالعركؽ كربطيا كمفاصميـ، أعضائيـ

 كفي. خمقتيـ كشدٌ  بنيتيـ إتقاف كفي كخمقيـ، إيجادىـ في عباده، عمى اهلل مف لمٌنعمة تعداد
ا كالتبديؿ، كالكعيد، عمة،النٌ  تعديد بيف اآلية فجمعت بالتبديؿ، تكٌعد اآلية آخر  عمى احتجاجن

 اإلعادة؟ عميو تتعذر فكيؼ األمكر، ىذه عمى قادر ىك فمف البعث، منكرم

 كترىيب، كترغيب مكاعظ، مف فييا بما كسكره، القرآف فائدة إلى تعالى اهلل أرشد ثـ
 باإليماف رٌبو، إلى لمتٌقرب طريقنا اتخذ كاآلخرة، نياالدٌ  في لنفسو الخير شاء فمف ككعيد، ككعد

 .(2)بالقرآف اىتدل شاء كمف المعصية، كاجتناب كالطاعة،

اة )إذا( لتعمقيا بفعؿ المشيئة، فمشيئة اهلل نافذة، رطية األكلى باألدالشٌ كتصٌدرت الجممة 
كىي فكؽ كؿ مشيئة، ال يقدر أحد عمى اعتراضيا، كقدرة اهلل عمى الخمؽ كالتبديؿ حاصمة 

 فإٌنا عف الكفار، التٌاـ االستغناء بياف مف اآلية مجزكـ بيا، فيك سبحانو القكم العزيز، كالغرض
ليـ، كيضفي استعماؿ األداة )إذا( داللة أخرل كىي عمـ أمثا إيجاد كعمى إفنائيـ، عمى قادركف

 الخمقة، في بأمثاليـ -مف قريش-الكفرة  أكلئؾ فيو سبحانو يبدؿ كقت اهلل اليقيني بأنو سيجيء
 ، كقد كقع ىذا بالفعؿ؛ لذلؾ حسف استعماليا.(3)الطاعة في كأضدادىـ

لمضمرات، إذا كانت ىذه كقد دٌلت الفاء الفصيحة عمى شرط مقدر، تقديره بعد إظيار ا
، كالقرآف عمكمنا تذكرة كمكعظة، كقد قدرت األداة )إذا(؛ تأكيدنا -عمى كجو الخصكص-كرة السٌ 

 عادة كاألماف.السٌ عمى حقيقة أٌف ىذا القرآفى مميئه بالعبر، ىادو إلى الخير، ساعو لتحقيؽ 

انية؛ لتعميؽ ىذه كمجيء المشيئة بعد أداتي الشرط )إذا، كمف( في الجممة األكلى كالث
المشيئة في المعنى بشيء، فيضع السامع في نفسو أف ىينا شيئنا تقتضي مشيئتو لو أف 
يككف أك أف ال يككف، ففي األكلى إذا شئنا )تبديميـ( بدلنا أمثاليـ، كفي الثانية فمف شاء 

                                                           

 .(8/420)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 1)
 .(3/2796)جالتفسير الكسيط (؛ كالزحيمي، 4/354)ج بحر العمـكالسمرقندم، (  ينظر: 2)
 .(30/760الرازم، مفاتيح الغيب )جفخر الديف (  ينظر: 3)
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، فكاف إضمار المفعكؿ كاالستغناء عنو، مف حسف الببل غة كدقة )النجاة( اتخذ إلى ربو سبيبلن
 . (1)الصنعة، فإف أيظير صار إلى كبلـ غث، يمجو الٌسمع، كتعافو الٌنفس

باألداة )مف( لتفيد الٌتعميـ، فاالٌتعاظ  بآيات القرآف  الثٌالثةرط الشٌ كقد تصدرت جممة 
يى كالعقكؿ، كىذا ما دٌلت عميو األداة النٌ غير مختص بطائفة دكف أخرل، إٌنما ىي ألصحاب 

كرة كغيرىا مف سكر القرآف، عبرةه لممتأمميف، السٌ مؿ في الذكات العاقمة؛ فيذه )مف( التي تستع
 كتبصرةه لممستبصريف، كتذكيره لمعقبلء.

*** 
 

  

                                                           

 (.163جاني، دالئؿ اإلعجاز )صينظر: الجر ( 1)
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 الثّالثالمطمب 
 عمى المعنى الّتفسيري رط في سورة المرسالت، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 

رطية، كبيانيا عمى اشتممت سكرة المرسبلت عمى ثبلث مسائؿ، تضٌمنت سبع جمؿ ش
 حك اآلتي:النٌ 

  :ۓ *ے ھ ھ   *ھ ہ ہ *ہ ۀ ۀ]المسألة األولى: قال تعالى 

 ې ې *ې ۉ ۉ ۅ ۅ*ۋ ٴۇ *ۈ ۆ ۆ *ۇ ڭ ڭ* ﮲ ۓ

 [.15-7]المرسبلت: [ى

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ تحتكم ىذه المسألة عمى أربع جمؿ شرطية، كبيانيا عمى 

 .[ھ ہ ہ] الجممة األولى: -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، رط )فإذا(: الشّ أداة  -1
خافض  ككف،السٌ مبني عمى  رط،الشٌ تضٌمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف،  إذا:

 لشرطو، منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.

: نائب فاعؿ لفعؿ النٌ جكـ(، النٌ محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا طمست رط: الشّ فعل  -2 جـك
رط المقدر كنائب فاعمو( في الشٌ رط المقدر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ الشٌ 

 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو

ياؽ، تقديره: )كقع ماكعدناكـ بو، أك فصؿ بيف السٌ محذكؼ، دٌؿ عميو  رط:الشّ جواب  -3
 .(2)الخبلئؽ(

 

 
                                                           

 .(4/1402)ج مف مشكؿ إعراب القرآف ىالمجتبالخراط، (  ينظر: 1)
الياقكت بارتجي، ينظر: . (  ينطبؽ ىذا التقدير لجكاب الٌشرط، عمى باقي جمؿ الٌشرط في ىذه المسألة2)

 (.29/200صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج(؛ ك 588ص) كالمرجاف
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 .[ے ھ ھ] انية:الثّ الجممة  -

ذا(: الشّ أداة  -1  الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:رط )وا 
خافض لشرطو،  ككف،السٌ مبني عمى  رط،الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو
ماء: نائب فاعؿ لفعؿ السٌ ماء(، السٌ محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا فيرجت رط: الشّ فعل  -2

رط المقدر كنائب فاعمو( في الشٌ رط المقدر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ الشٌ 
 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو

ياؽ، تقديره: )كقع ماكعدناكـ بو، أك فصؿ بيف السٌ محذكؼ، دٌؿ عميو  رط:الشّ جواب  -3
 الخبلئؽ(.

 .[﮲ ۓ ۓ] :الثّالثةالجممة  -

ذا(: الشّ أداة  -1  ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:الكاك: حرؼ عطؼرط )وا 
خافض لشرطو،  ككف،السٌ مبني عمى  رط،الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، 
 منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.

محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا نيسفت الجباؿ(، الجباؿ: نائب فاعؿ لفعؿ رط: الشّ فعل  -2
رط المقدر كنائب فاعمو( في الشٌ رفعو الضمة. كجممة )فعؿ  رط المقدر مرفكع، كعبلمةالشٌ 

 .(2)محؿ جر مضاؼ إليو
ياؽ، تقديره: )كقع ماكعدناكـ بو، أك فصؿ بيف السٌ محذكؼ، دٌؿ عميو  رط:الشّ جواب  -3

 الخبلئؽ(.

 .[ۇ ڭ ڭ] الجممة الرابعة: -

ذا(: الشّ أداة  -1  مف اإلعراب، إذا:الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو رط )وا 
خافض لشرطو،  ككف،السٌ مبني عمى  رط،الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، 
 منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.

                                                           

 .(6/308)جالفريد في إعراب القرآف  ،(  ينظر: اليمذاني1)
 .(12/294)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 2)
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محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا أيقتت الرسؿ(، الرسؿ: نائب فاعؿ لفعؿ رط: الشّ فعل  -2
المقدر كنائب فاعمو( في  رطالشٌ رط المقدر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ الشٌ 

 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو

ياؽ، تقديره: )كقع ماكعدناكـ بو، أك فصؿ بيف السٌ محذكؼ، دٌؿ عميو  رط:الشّ جواب  -3
 الخبلئؽ(.

 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجمل 

 فٌ أب، -عمى تعدد كظائفيا-المبلئكة  مف بطكائؼ كرةالسٌ اهلل سبحانو في مفتتح  أقسـ
 كتمحى أنكار فتمحؽ فيو، كحيف كقكعو تحدث تغيرات ككنية ىائمة، ريب كاقعه ال يامةالق يكـ
،النٌ   الذم الكقت لمرسؿ كيعيف الجباؿ، حتى ال يبقى ليا أثر، كتنسؼ ماء،السٌ  كتشٌقؽ جـك

 الخبلئؽ بيف كيفصؿ اس مف قبكرىـ،النٌ أمميـ، فيتحقؽ كعد اهلل، كيبعث  عمى فيو يشيدكف
 .(2)المكذبيف لمكافريف كالعذاب الخزم فيككف حساب،كال العرض إٌباف

ؼ اهلل اليكـ المكعكد بذكر حكادث كاقعة، تبلـز انقراض العالـ اإلنساني، لٌما عرَّ ك 
رطية؛ ألٌنيا األنسب في إظيار معنى التبلـز الشٌ نيكم، آثر استعماؿ الجممة الدٌ ظاـ النٌ كانقطاع 

رطية باألداة )إذا(، كالتي حممت الشٌ ـز بتصدير الجممة كاالرتباط بيف األحداث، كأكٌد ىذا التبل
ا معنى اليقيف كالجـز بكقكع ىذه التغٌيرات العظيمة، كتحقيؽ كعد اهلل بقياـ  اعة، كأضفت السٌ أيضن

 كما يقع فيو مف أىكاؿ كأحداث عظاـ. ،بىٍعدي معنى التيكيؿ كالتخكيؼ، بحتمٌية ىذا اليكـ

 في نقطتيف:تنتظـ ، ؿ دالالت كبيرةىذه الجم حٍذؼ جكاًب شرطً لكاف ك 
رطية األربعة، معطكفة عمى بعضيا البعض بدكًف الشٌ مجيء الجمؿ ب :تصويرية األولى: -

امع السٌ ؛ منعنا لمتكرار كالممؿ، كتثبيتنا لمصكرة الكاقعة في ذىف منيا ذكًر جكاًب شرًط كؿّْ جممةو 
المييب كاحدنا تمك اآلخر، دكف قطع أك القارئ، بتصكير التغيرات التي تحدث في ىذا المشيد 

رط ألٌم منيا، كفي ىذا تأكيد معنكمه آخر يدؿ عمى ىكؿ الشٌ ليذه األحداث، بذكر جكاب 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]المكقؼ، كذىكؿ الميشاًىد، مصداقنا لقكلو: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .[2الحج:] [ڦ
                                                           

 .(2/1263)جالتبياف في إعراب القرآفالعكبرم، (  ينظر: 1)
 .(3/671)جلطائؼ اإلشارات ، ينظر: القشيرم(  2)
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امع أك القارئ السٌ عة، ترؾ المجاؿ لفكر رط لمجمؿ األربالشٌ فحذؼ جكاب  :بالغية انية:الثّ  -
بأف يتفحص اآليات نظرة المتأمؿ؛ بحثنا عف تقدير جكاب مناسب لمسياؽ، فإف كقع بصره عمى 

ذا كقؼ عمى النٌ تقٌدـ، كاف تقديره: )فإذا  ما جكـ طمست كقع ماكعدناكـ بو كىك يكـ القيامة(، كا 
، ثـ طمست يفصؿ بيف الخبلئؽ يكـ الفصؿ( جكـالنٌ المتأٌخر، كاف تقدير الجكاب حينئذ: )فإذا 

فجاء مؤٌكد متٌمـ، لما قيٌدر  [ى ې ې]عقب عمى ىذه المجمكعة مف اآليات بقكلو: 
يككف المعنى: )إذا حدث  األٌكؿاني، فعمى الثٌ أك  األٌكؿرط، سكاء عمى التقدير الشٌ مف جكاب 

ككف المعنى: )إذا حدث كذا اني يالثٌ كذا ككذا كقع ماتكعدكف بو مف عذاب المكذبيف(، كعمى 
ككذا فيصؿ بيف الخبلئؽ يكـ القيامة كعذب المكذبكف بو(، فكانت فاصمة مف أبمغ، كأجمؿ 

 مايككف.

*** 
   [.39]المرسبلت: [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة 

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

محؿ لو مف اإلعراب، إٍف:  الفاء: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح الرط )فإن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

رط، لكـ: الشٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ رط )كان(: الشّ فعل  -2
(، كيده: اسـ كاف مرفكع، كاف مقدـ محذكؼ، تقديره: )مكجكدنا جار كمجركر، متعمؽ بخبر

 .(1)كعبلمة رفعو الضمة
رط مبنية عمى الفتح، ال محؿ الشٌ الفاء: رابطة كاقعة في جكاب  رط )فكيدون(:الشّ جواب  -3

كف، كالكاك: ضمير متصؿ مبني النٌ ليا مف اإلعراب، كيدكف: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ 
كف: نكف الكقاية، مبنية عمى الكسر، كياء المتكمـ النٌ ككف، في محؿ رفع فاعؿ، ك السٌ عمى 

ا مراعاةن لفكاصؿ اآليات: في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالكسرة دالة عمى المحذكفة؛ خطن 
رط، مقترنة بالفاء؛ ألٌنيا جممة الشٌ الياء المحذكفة. كجممة )فكيدكف( في محؿ جـز جكاب 

 .(2)طمبية

                                                           

 .(3/413(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 .(10/344ج(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )2)



207 

 رط:الشّ ثانًيا: األثر الّتفسيري لجممتي 

د، كأف الحيؿ ال تنفع ثـ تتابع اآليات مبٌينة أف يكـ القيامة ىك يكـ القضاء بيف العبا
في ذلؾ اليكـ، فيكـ القيامة ىك يكـ الحكـ الفصؿ، كفيو يحكـ اهلل بالحٌؽ بيف الخبلئؽ، كفي 

، كما يجمع الذيف كذبكا أنبياءىـ بي محمد النٌ ىذا اليكـ يجمع اهلل المكذبيف مف ىذه األمة ب
كانت لكـ حيمة كدىاء مف األمـ الماضية لمحكـ عمى أعماليـ، كيقاؿ ليؤالء المكذبيف إف 

لمٌنجاة مف ىكؿ ذلؾ اليكـ كمف عذاب اهلل، فاحتالكا كأنقذكا أنفسكـ مف بطش اهلل كانتقامو، كلكف 
ٌف عذاب اهلل كاقع بيـ  .(1)ىييات فإٌف الحيؿ ال تنفع يكمئذ، كا 

تستعمؿ مع األمكر المستحيمة،   داة )إف( التيرطية باألالشٌ تصدرت الجممة قد ك 
يـك  عذابمف بيا  يتممصكف ،أك حيمةبإيجاد مخرج  عمى الكيد الكفار قدرة فين فأفادت ىنا

 كيسخر ،، فكأنو يستيزئ بيـعنيـ يخفؼ مف إلى الحاجة أمٌس  في أنيـك ا خصكصن ، القيامة
افعمكا ذلؾ نيا، الدٌ في  رسمي كعبادم المؤمنيفبقكلو: كما كنتـ تكيدكف كتحتالكف عمى منيـ، 
،  لمتعجيز. إذف فاألمر عكا،لكنكـ لف تستطي اليـك

*** 
   خت *جت يب ىب *خب حب جب يئ ىئ مئ]: قال تعالى: الثّالثةالمسألة 

 [.50-48]المرسبلت: [يت ىت مت

 رط: الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ تضـ ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، كبيانيما عمى 

 .[خب حب جب يئ ىئ مئ] الجممة األولى: -

ذا(: الشّ أداة  -1 رؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، الكاك: حرط )وا 
خافض ككف، السٌ مبني عمى رط، الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف،  إذا:

 لشرطو، منصكب بجكابو، كىك مضاؼ.
فعؿ ماضو لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، ليـ: جار كمجركر، رط )قيل(: الشّ فعل  -2

كف؛ ألف مضارعو مف األفعاؿ النٌ ا: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ متعمؽ بالفعؿ )قيؿ(، اركعك 

                                                           

 .(171ص) ركح القرآف تفسير جزء تبارؾطبازة، (  ينظر: 1)
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ككف، في محؿ رفع فاعؿ، كجممة السٌ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ، مبني عمى 
جممة )قيؿ ليـ( في محؿ ك )قيؿ(.  لمفعؿ )اركعكا( مقكؿ القكؿ في محؿ رفع نائب الفاعؿ

 .(1)جر مضاؼ إليو
ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، السٌ ي، مبني عمى ال: حرؼ نفرط )ل يركعون(: الشّ جواب  -3

كف؛ ألٌنو مف األفعاؿ الخمسة، النٌ ثبكت كعبلمة رفعو يركعكف: فعؿ مضارع مرفكع، 
جممة )ال يركعكف( ك ككف، في محؿ رفع فاعؿ. السٌ كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى 

، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(2)جكاب لشرط غير جاـز

 .[يت ىت مت خت] انية:الثّ الجممة  -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إف(.رط: الشّ أداة  -1

مقٌدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إف لـ يؤمنكا بالقرآف فبأم حديث رط: الشّ فعل  -2
 بعده يؤمنكف(.

م: الفاء: الفصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، بأ رط )فبأّي(:الشّ جواب  -3
الباء: حرؼ جر، مبني عمى الكسر، ال محؿ لو مف اإلعراب، أم: اسـ استفياـ مجركر 
بالباء، كعبلمة جره الكسرة، كالجار كالمجركر متعمؽ بالفعؿ )يؤمنكف(، كأم: مضاؼ، 

كعبلمة  ،حديث: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره الكسرة المنٌكنة، بعده: ظرؼ منصكب
( ، متعمؽ بمحذكؼ صفة لػ)حديث(اؿدٌ الالظاىرة عمى  نصبو الفتحة ، كىك تقديره: )كاقعو

مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ يعكد عمى )القرآف(، مبني عمى الضـ، في محؿ جر 
كف؛ ألٌنو مف األفعاؿ النٌ مضاؼ إليو، يؤمنكف: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت 

( )يؤمنكف ؿ، كجممةككف في محؿ رفع فاعالسٌ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى 
 .في محؿ جـز جكاب لشرط مقدر

 رط:الشّ ثانًيا: األثر الًتفسيري لجممتي 

كا هلل بكف إذا قيؿ ليـ صمٌ بيف، فالمكذٌ ـك لممكذٌ كرة بتكجيو المٌ السٌ كأخيرنا يختـ اهلل ىذه 
ذا كانكا ال يؤمنكف بعد كؿ ىذه كصدٌ  قكا بما أنزؿ عمى محمد، ال يمتثمكف كال يستجيبكف، كا 

                                                           

 .(12/307)ج اإلعراب المفصؿصالح، (  ينظر: 1)
 .(10/464ج(  ينظر: الٌشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا )2)
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يـ لف يؤمنكا قط بأم بينة أخرل، ألٌنو ال يكجد حديث كال كتاب سماكم يبمغ البٌينات إذف فإنٌ 
 .(1)محتكل ما اشتمؿ عميو القرآف، مف اليدل ككضكح الحجة

رطية عاجبلن الشٌ حقؽ جزأم الجممة لترط األكلى باألداة )إذا( الشٌ تصدرت جممة قد ك 
 كا في الكفررفضكا كاستمرٌ يـ ، لكنٌ في حياتيـ عكامب مف ىؤالء الكفار أف يركطي  ، فقدكآجبلن 

 .[42:القمـ] [مض خض] كيسجدكا أف يركعكا في أخراىـ -مرة أخرل-كالعناد، كسيقاؿ ليـ 

 :لطيفة 

جكد؛ ألٌنو أدنى الخضكع هلل السٌ ذكر سبحانو الٌرككع دكف : [خب حب جب يئ ىئ مئ] -
رناجكد أشٌد استكباالسٌ تعالى، فمف استكبر عف الرككع فيك عف 

(2). 

*** 
 

                                                           

 .(172ص) ركح القرآف تفسير جزء تبارؾطبازة، (  ينظر: 1)
ؿ ، عممية(  ينظر: إعداد المجنة ال2)  .(76ص )تدٌبر المفصَّ



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 الثّالثالفصل 
 رط في سورالشّ تحميل جممة 

 وبيان أثرىا عمى  ،نيالثالثّ الجزء 
 المعنى التفسيري
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  األّولالمبحث 
 ، وبيان (بأ إلى التكويرالنّ ) ةسور  منرط الشّ تحميل جممة 

 أثرىا عمى المعنى التفسيري

 

 كوير(ازعات وعبس والتّ النّ بأ و النّ تعريف عام بسور )
 :بأالنّ بسورة عام أوًل: تعريف 

  ة:ور السّ أسماء 

بعض ك  ،كفي )صحيح البخارم( ،في بعض المصاحؼ بذلؾ يتسمٌ  :(1)يتساءلون عمّ  -1
  كتب التفسير.

 فييا. كممةو تسمية ليا بأكؿ  ؛(2)أم بدكف زيادة )يتساءلكف( :عمّ  -2

 في أكليا. [ٻ ] ممة:ككقكع كفييا،  [ٻ]: لكقكع كممة :(3)، التساؤلبأالنّ  -3-4

 .[14:بأالنٌ ] [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] لقكلو تعالى فييا : :(4)الُمعصرات -5

 .(5)عند الباقيف كأربعكف البصرم، في آية كأربعكف إحدل كىي عدد آياتيا: -

  (6)مكية باتفاؽ العمماء، مف غير خبلؼ كال استثناءورة: السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

 . (7)تركز عمى إثبات البعث كالجزاء باألدلة كالبراىيفورة: لسّ امحور  -

 

                                                           

 .(1/497ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج(  1)
 .(19/169)جتفسير القرطبي القرطبي، (  ينظر: 2)
 .(1/196ينظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج(  3)
 .1/196ج، (  ينظر: المرجع الٌسابؽ4)
 .(335ص) كاصؿ الكتاب العزيزالقكؿ الكجيز في فالمخمبلتي، (  ينظر: 5)
 .(29/336)جالتحرير كالتنكير ابف عاشكر، (  ينظر: 6)
 .(582(  ينظر: جماعة مف عمماء التفسير، المختصر في التفسير )ص7)
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 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 تيديد المشركيف؛ إلنكارىـ البعث. -1

 إقامة األدلة كالبراىيف عمى حصكؿ البعث كقدرة الخالؽ. -2

 كصؼ األىكاؿ الحاصمة عند البعث مف عذاب الطاغيف، كنعيـ المتقيف. -3

 .(1)فكات األكافندـ الكفار بعد  -4

*** 
 :ازعاتالنّ بسورة  عام : تعريفثانًيا
  ة:ور السّ أسماء 

 .(2)غيرىا في يذكر لـ ألنو عمييا؛ عممنا ازعات(النٌ ) لفظ كجعؿ كاك، بدكفازعات: النّ  -1

 .ألفاظيا أكؿ حكاية عمى الكاك بإثبات :(3)ازعاتالنّ و  -2

 .(4)كرة، كلـ تقع في غيرىاالسٌ لكقكع ىذه األلفاظ في  اىرة، الطامة:السّ  -3-4

 [ے ے]كر، في قكلو: السٌ لمجيء المفظ فييا دكف غيرىا مف المدّبرات: -5

 .(5)[5:ازعاتالنٌ ]
 :(6)عند الباقيف كخمس كأربعكف الككفي، في آية ست كأربعكف عدد آياتيا. 

  (7)كر المكية الخالصةالسٌ ازعات مف النٌ سكرة  ورة:السّ زمان نزول. 

 

 

                                                           

 (.11/1صبرم، المبصر لنكر القرآف )ج(؛ ك 30/6(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(30/59نكير )ج(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالت2)
 .(6/145الٌسمعاني، تفسير القرآف )ج(؛ ك 12/8019)ج اليداية إلى بمكغ الٌنيايةابف أبي طالب، (  ينظر: 3)
 .(9/395القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج(؛ ك 15/223األلكسي، ركح المعاني )ج(  ينظر: 4)
 .(30/59(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج5)
 .(263، البياف في عد آم القرآف )ص(  ينظر: الداني6)
 .(500(  ينظر: ابف عباس، تنكير المقباس ) ص7)
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  وأىم أىدافيا:ورة، السّ محور 
اس المكذبة بالبعث كالجزاء، مف خبلؿ عرض مشاىد المكت النٌ تخكيؼ ورة: السّ محور  -

 .(1)كالبعث كالحشر كالقيامة
 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 إثبات البعث، كتفاجؤ الكفار بالصيحة. -1
 تناكلت قصة مكسى مع فرعكف، كذكرت عاقبة فرعكف الطاغية. -2
 ماكات كاألرض.السٌ قدرة اهلل سبحانو في التنبيو عمى مظاىر  -3
 .(2)بياف حسف عاقبة المتقيف، كسكء عاقبة الكافريف -4

*** 
 :عبسبسورة  عام : تعريفثالثًا
  ة:ور السّ أسماء 

 .(3)نةالسٌ و في كتب التفسير ككتب االسـ المشيكر ليا، الذم سميت ب كىكعبس:  -1
 .(4)كرة، كلـ ترد في غيرىاالسٌ ي لكركد ىاتيف المفظتيف ف فرة، الصاخة:السّ  -2-3
 .(5)تسمية بصاحب القصة التي كانت سبب نزكليااألعمى:  -4
 :حدل امي،الشٌ  في آية أربعكف عدد آياتيا  كاثنتاف كالبصرم، (6)جعفر أبي عند كأربعكف كا 

 .(7)عند الباقيف كأربعكف

                                                           

 .(3/809(  ينظر: الحجازم، التفسير الكاضح )ج1)
 .(15/6326)ج تفسير القرآف (؛ كشحاتة،15/261(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
الماكردم، (؛ ك 10/417أكيبلت أىؿ الٌسنة )جالماتريدم، تك  (؛24/215(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )3)

 .(6/202النكت كالعيكف )ج
 .(92(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص4)
 .(30/101(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج5)
يزيد بف القعقاع، اإلماـ أبك جعفر المخزكمي المدني القارئ أحد القراء العشرة، تابعي مشيكر كبير  ( 6)

عرض القرآف عمى مكاله عبد اهلل بف عياش بف أبي ربيعة، كعبد اهلل بف عباس، كأبي ىريرة كركل  القدر،
 (.2/382عنيـ. ينظر: ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء )ج

 .(264(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص7)
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  (1)مكية كميا باتفاؽ الجميع ورة:السّ زمان نزول. 

  م أىدافيا:ورة، وأىالسّ محور 

 قكاميا التي كاألخبلؽ كالرسالة، بالعقيدة، تعنى التي كر المكيةالسٌ كسائر  ورة:السّ محور  -
 .(2)كفقير غنيٌ  بيف تفرقة دكف اس،النٌ  بيف المساكاة اإلسبلـ في
 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 .، كأنو أشرؼ مقاـ، كعتابو معاتبة لطيفة تميؽ بو بي النٌ بياف مقاـ  -1

 تحالة كتماف الرسكؿ لشيء مف الكحي.اس -2

 ذٌكرت اإلنساف بنعـ اهلل عميو، منذ نشأتو إلى بعثو كنشكره. -3

 .(3)عداء كاألشقياء، كبياف حاليماالسٌ اس إلى فريقيف النٌ انقساـ  -4

*** 
 :الّتكوير بسورةعام : تعريف رابًعا
  ة:ور السّ أسماء 

[ٻ] االسـ المشيكر ليا، بداللة قكلو: الّتكوير: -1
(4). 

[ٻ ٻ ٱ]لقكلو تعالى في مفتتحيا: مس كّورت: الشّ كّورت، إذا  -2-3
(5). 

 :(6)كعشركف آية عند أبي جعفر، كتسع كعشركف آية عند الباقيف ثماف عدد آياتيا. 

  (7)مكية بإجماع مف المفسريفورة: السّ زمان نزول. 

 
                                                           

 .(6/202(  ينظر: الماكردم، النكت كالعيكف )ج1)
 .(30/57الزحيمي، التفسير المنير )ج (  ينظر:2)
 .(5/516(  ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج3)
 .(1/503(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج4)
 .(92(  السخاكم، جماؿ القراء )ص5)
 .(339ص) القكؿ الكجيز في فكاصؿ الكتاب العزيزالمخمبلتي، (  ينظر: 6)
 .(5/441حرر الكجيز )جنظر: ابف عطية، الم(  ي7)
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  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

 اس، كتأكيد صدؽ ما أخبر بو النٌ ـ القيامة كمصائر تصكير أىكاؿ يك ورة: السّ محور  -
 .(1) بيالنٌ 
 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 ذكر أمارات يـك القيامة، كعبلماتو. -1

 .(2)بياف أٌف جبريؿ أميف الكحي، كأٌنو مكيف عند ربو -2

*** 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .(499(  ينظر: دركزة، التفسير الحديث )ص1)
 .(9/7874(  ينظر: كشؾ، في رحاب التفسير )ج2)
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 األّولالمطمب 
 فسيريى التّ عمى المعن  ، وبيان أثرىابأالنّ رط في سورة الشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي: النٌ بيانيا عمى ك ا ثبلث جمؿو شرطية، مبأ عمى مسألتيف، فييالنٌ اشتممت سكرة 

 :ۆئ* ۇئ ۇئ وئ وئ  * ەئ ائ ائ]قال تعالى:  المسألة األولى 

 [.30-28بأ:النٌ ][ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 (.مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا رط:الشّ أداة  -1

نيا فذكقكا الدٌ ، تقديره: )إذا كذبتـ بآياتنا في مقٌدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة رط:الشّ فعل  -2
 .(1)العذاب(

ة عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، الفصيحة، مبنيٌ  :الفاء :)فذوقوا( رطالشّ جواب  -3
الكاك: ك مضارعو مف األفعاؿ الخمسة،  كف؛ ألفٌ النٌ ذكقكا: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ 

شرط لككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة )فذكقكا( جكاب السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 
 .(2)غير جاـز مقترنة بالفاء، ال محؿ ليا مف اإلعراب

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

كرة يتساءؿ المشرككف عف الخبر العظيـ، الذم مؤل القمكب ىيبة، السٌ في مطمع 
 عمييـ بأدلة تثبت ساؿ نبي  بشير، ككتابو منير، كبعثو كنشكر، فرٌد اهللكالعقكؿ دىشة، مف إر 

، كتجـز بأخبار الغيب، مخبرنا بما يحدث يكـ القيامة، ذلؾ اليـك الذم ينكركف، صحة الرسالة
ماء، كذىبت أفبلكيا، السٌ اس مف قبكرىا، كقد تشققت النٌ فخ في الصكر، فتخرج النٌ فييبدىأ ب

ـي أىؿى كنسفت الجباؿ، كاقت دي جين ار، مترقبةى مجيئيـ، فيعانكف النٌ معت مف أماكنيا، يكـ تىرىصَّ
ائـ باهلل، كاليكـ اآلخر، فمف الدٌ فييا أقسى ألكاف العذاب، بسبب أعماليـ القبيحة، كتكذيبيـ 

                                                           

 .(30/220)ج الجدكؿ في اإلعرابصافي، (  ينظر: 1)
عرابو )ج2)  .(10/409(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
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يزيدىـ في جينـ إال عذابنا عمى العذاب الذم ىـ فيو، ال تخفيفنا منو، فبل ييخرجكف كال 
 .(1)ييرحمكف

اءت الفاء الفصيحة مفصحة عف جممة شرطية مقدرة، تصٌدرت باألداة )إذا( لتأكيد ج
رط كجكابو، فتعذيب الكفار يكـ القيامة كالزيادة فيو، سببو المؤكد الشٌ ببية بيف فعؿ السٌ عبلقة 

ىماليـ اليكـ اآلخر اعتقادنا كعمبلن نيالدٌ تكذيبيـ آليات اهلل في  ، كقد أضفت األداة معنى ا، كا 
فقة عمى أمثاؿ ىؤالء، كنمحظ الشٌ ـز بإيقاع العقكبة كاإليبلـ ليـ، فقطعت بذلؾ باب الرحمة ك الج
ضمير  ابقةالسٌ  اآليات في اعتمد أف بعد الخطاب ضمير اآلية ىذه في شأنو جؿ اعتمد قد أنو

 مف بالكبلـ االنتقاؿ منو كالغاية االلتفات، باسـ يعرؼ الببلغة، ألكاف مف لكف كىك الغيبة،
 ال كاإلنشاء كالكذب، الصدؽ يحتمؿ كبلـ الخبر أف بينيما الفرؽ فإ حيث إلى اإلنشاء، لخبرا

 أف يعمـ البيانية، مةالسٌ  ىذه مف مراده فكاف صدؽ، كمو تعالى اهلل ككبلـ. إال الصدؽ يحتمؿ
انصراؼ  في احتماؿ أدنى ىناؾ كليس يقيني، أمر فيو ىـكبقاء ار،النٌ  إلى دخكليـ أف الطغاة

 ىذه يزيد اكممٌ  ،لمكذب احتماؿ أدنى يحمؿ ال كبلـ اإلنشائي األسمكب مثمما ىك عنيـ، عذابال
 الزيادة عمى قصر أفاد كالذم( لف نزيدكـ إال عذابنا: )القصر أسمكب استخداـ تكثيقنا الحقيقة
 خيرنا يككف قد ما اهلل يزيدىـ أف في الطغاة لدل أمؿو  أك احتماؿ كؿ بذلؾ لينقطع العذاب،

رط، كتجتمع معو في تأكيد كقكع جكاب الشٌ كبذلؾ تتداخؿ ىذه األساليب مع أسمكب  .(2)يـل
 رط؛ مبالغةن في التيديد كالتيكيؿ.الشٌ 

*** 
  [39بأ:النٌ ][ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة. 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 ا يأتي:تفصيميما كمك تيف، ت ىذه المسألة جممتيف شرطيٌ ضمٌ 

 .[ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] الجممة األولى: -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. رط:الشّ أداة  -1

                                                           

 .(696ص) فسير الميسرالت (؛ كالقرني،24/169ج(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )1)
 .(44ص) اإلعجاز البياني في سكرة الٌنبأ العظيـالمزيكدم، (  ينظر: 2)



218 

 . (1)(امقدر، دلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كاف يكـ القيامة حقن رط: الشّ فعل  -2

ليا مف اإلعراب، مف:  الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ رط )فمن(:الشّ جواب  -3
، مبني عمى  ككف في محؿ رفع مبتدأ، شاء: فعؿ ماض مبني عمى السٌ اسـ شرط جاـز
( يعكد عمى ىك) :تقديره ،رط )مف(، الفاعؿ ضمير مستترالشٌ الفتح، في محؿ جـز فعؿ 

كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: )ىك(، كالجممة ، اتخذ: فعؿ ماض مبني عمى الفتح، )مىٍف(
رط الشٌ )فعؿ  رط )مف(، كجممتاالشٌ ي محؿ جـز جكاب فمف )الفعؿ كالفاعؿ( الفعمية 

( جكاب بلثةالثٌ رطية بأركانيا الشٌ  كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(. جممة )فمف
، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مقترنة بالفاءل  . (2)شرط مقدر غير جاـز

 .[ک ک ک ڑ ڑ ژ]انية: الثّ الجممة  -

الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح ال محؿ ليا مف اإلعراب، مف: اسـ ط )فمن(: ر الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ شرط جاـز

الفاعؿ ك رط، الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ رط )شاء(: الشّ فعل  -2
ره: مف شاء ، كمفعكؿ شاء محذكؼ، تقدي( يعكد عمى )مىٍف(ىك) :تقديره ،ضمير مستتر

 .(3)جاةالنٌ 
 ،(ىك) :تقديره ،، كالفاعؿ ضمير مستترمبني عمى الفتح فعؿ ماضو رط )اتخذ(: الشّ جواب  -3

الفعؿ إلى ربو: جار كمجركر متعمؽ برط، الشٌ في محؿ جـز جكاب  كالجممة الفعمية 
كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الكسر، في محؿ جر مضاؼ  ،، رب: مضاؼ(اتخذ)

محذكؼ،  األٌكؿا: مفعكؿ بو ثافو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كالمفعكؿ إليو، مآبن 
 .(4)رط كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(الشٌ )فعؿ  . كجممتاتقديره: اتخذ اإليماف

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

ف كما ينالو مف عذاب، كجزاء المؤم بعد أف فٌصؿ سبحانو في بياف جزاء الكافر كما
 ال الذم ابت، المتحقؽالثٌ الحؽ، ىك اليكـ  اليكـ ىك القيامة يكـ يمقاه مف نعيـ كىناء، بٌيف أف

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/416(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(3/416(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
عرابو )ج3)  .(10/416(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(30/223اإلعراب )ج (  ينظر: صافي، الجدكؿ في4)
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 كيدنيو منو، كيقٌربو إليو، ييتدم كطريقنا مرجعنا ربو ثكاب إلى اتخذ جاة،النٌ  أراد فمف فيو، ريب
  .(1)كالطاعة باإليماف عقابو، مف كيباعده كرامتو، مف

رط األكلى المقدرة، باألداة )إذا( التي تستعمؿ في المعاني لشٌ ارت جممة تصدٌ قد ك 
في كقكعو، آتو ال ريب في قدكمو، كجب  يكـ القيامة حؽه ال شؾٌ  اليقينية المتحققة، ألفٌ 

اإليماف بو، كالخكؼ منو، كاإلعداد لو، فيك يكـ مصيرم يتحدد فيو مصير كؿ إنساف ككجيتو، 
ما إلى نار ،[21الحديد:] [ڱ ڱ ڱ ڳ]إما إلى جٌنة  [  ڇ ڇ ڇ ڇ]كا 

 ، كتقرير مثؿ ىذه القرارات المصيرية مكككلة ألصحاب العقكؿ المتدبريف،[28المدثر:]
في الجممة –عيـ الزائؿ، كلذلؾ آثر النٌ ائـ عمى الدٌ عيـ النٌ فيختاركف الطريؽ األمثؿ، كيؤثركف 

ء، الذيف يتمتعكف بحس التمييز، الة عمى العقبلالدٌ )مف( رط الشٌ استعماؿ أداة  -انيةالثٌ رطية الشٌ 
 كحسف االختيار.

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.17ص)النكر الباىر مف كبلـ العمي القاىرالخطابي، ينظر:  (1)
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 انيالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  ، وبيان أثرىاازعاتالنّ رط في سورة الشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة، ست جمؿ شرطيٌ  نتتضمٌ ، مسألتيفكرة السٌ ىذه  تضـٌ 

 :ەئ ائ *ى ى ې ې * ې ۉ ۉ ۅ ۅ] المسألة األولى: قال تعالى 

 [.14-10ازعات:النٌ ] [ېئ ېئ ېئ*ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ*وئ وئ ەئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 تفصيميا كما يأتي:ك اشتممت ىذه المسألة عمى ثبلث جمؿو شرطية، 

 .[ى ى ې ې * ې ۉ ۉ ۅ ۅ]الجممة األولى:  -

إلعراب، يدؿ اليمزة: حرؼ استفياـ، مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف ا :رط )أإذا(الشّ  أداة -1
مبني عمى رط، الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، عمى اإلنكار، إذا: 

 .، كىك مضاؼخافض لشرطو، منصكب بجكابوككف، السٌ 
نا: ككف؛ التصالو بنا الفاعميف، ك السٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى  :رط )كّنا(الشّ  فعل -2

: خبر كاف منصكب، ، عظامناككف، في محؿ رفع اسـ كافالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى 
كعبلمة نصبو الفتحة، نخرة: نعت منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )كٌنا( في محؿ 

 .(1)جر مضاؼ إليو
 .(2)نيرد كنيبعث( تقدـ، تقديره: )إذا كٌنا عظامنا مامحذكؼ دٌؿ عميو  :رطالشّ  جواب -3

 .[وئ وئ ەئ ەئ ائ] انية:الثّ الجممة  -

 (، تقديرىا: )إف(. ادٌؿ عمييا حرؼ الجكاب كالجزاء)إذن  مقٌدرة، :رطالشّ  أداة -1
(، تقديره: )إف رددنا إلى الحافرة امقٌدر، دٌؿ عميو حرؼ الجكاب كالجزاء )إذن  :رطالشّ  فعل -2

 .(3)كصٌح ذلؾ فيي كرة خاسرة(

                                                           

 .(12/328)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 .(10/4961(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 .(30/229(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج3)
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مع  ا(، الذم يأتي كثيرن امحذكؼ، مفيكـ مف حرؼ الجكاب كالجزاء )إذن رط: الشّ  جواب -3
نا رط )إف كلك( ظاىريف أك مقدريف، كىنا دٌؿ عمى شرط مقدر، تقديره: )إف رددالشٌ حرفي 

 .(1)كرة خاسرة( إلى الحافرة كصٌح ذلؾ فيي إذنا

 .[ېئ ېئ ېئ*ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ] :الثّالثةالجممة  -

 مقٌدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. :رطالشّ  أداة -1

فخة األكلى فإذا ىـ النٌ الفصيحة، تقديره: )إذا نيفخت ت عميو الفاء مقٌدر، دلٌ  :رطالشّ  فعل -2
 .(2)اىرة(السٌ ب

، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، إذا فصيحةال الفاء: :رط )فإذا ىم(الشّ  جواب -3
ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، ىـ: ضمير منفصؿ مبني السٌ الفجائية: حرؼ مبني عمى 

محذكؼ، تقديره:  ىرة: جار كمجركر متعمؽ بخبراالسٌ ب ككف، في محؿ رفع مبتدأ،السٌ عمى 
، ال محؿ ليا مف شرط مقدٌ ل( جكاب مستقركف مستقركف. كجممة )فإذا ىـ ر غير جاـز

 .(3)اإلعراب
 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ ثانًيا

يتبع  كما ،بعد أف ذكر اهلل عز كجؿ مايحدث يكـ القيامة مف زلزلة األرض كتشققيا
رة القبكر، تصؼ ىذه اآليات بمكغ الكفار غاية التعجب، كنياية االستغراب، فياىـ ذلؾ مف بعث

يسألكف عف حقيقة البعث، أنرجع بعد مكتتنا األكلى، بعد تحٌكؿ أجسادنا كعظامنا إلى فتات! 
ىؿ نرجع إلى الحياة مرة أخرل؟ ىؿ يقع ذلؾ كيتحقؽ كما يعدنا محمد؟ فيأتي الرد كتأتي 

كقت البعث: فيي نفخة كاحدة ال تثنية ليا، حينيا يبعث مف عمى األرض  المعاينة الحقيقية
جميعنا، فيجمعكف في أرض المحشر لمحساب عمى أعماليـ، فيـ كقتيا خاسركف، بما كذبكا 

 .(4)ككانكا يكفركف

خرية كاالستيزاء، مقارنة مع السٌ ؤاؿ كاالستفياـ في الجممة األكلى ليس عمى كجو السٌ ك 
ؤاؿ عمى سبيؿ االستيزاء كاإلنكار، فيي جداؿ السٌ ي جاء فييا مثؿ ىذا باقي اآليات الت

                                                           

 .(10/4962)ج(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ 1)
عرابو )ج2)  .(10/426(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(30/229(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج3)
 .(3/597النسفي، مدارؾ التنزيؿ )ج(؛ ك 2/596(  ينظر: الصابكني، مختصر تفسير ابف كثير )ج4)
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، [49اإلسراء:] [ىت مت خت حت جت]لممماريف لرسميـ في البعث، نحك قكلو تعالى: 

، كنمحظ أنيا سيبقت بالفعؿ [82المؤمنكف:] [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]كقكلو تعالى: 
يد اإلحضار، في قكلو:  الماضي، أما في معرض ىذه اآليات جيء بالفعؿ المضارع الذم يف

ا عمى سبيؿ التمني، نحك قكلو تعالى: ، [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ] كليس االستفياـ أيضن

إذ لك كاف ، [58الزمر:] [ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

صرفتيا عف معنى التمني، إذف فسياؽ  [وئ وئ]لمتمني لكانت رجعة رابحة، كلكف قكلو: 
فخة كالبعث، كبعد مادىاىـ مف الخكؼ النٌ عد اآليات يدؿ عمى أف الكبلـ حاصؿ يكـ القيامة ب

نما عمى كجو  ؤاؿ كاالستفياـ ىنا ليس لمتمني أك التعجب كاالستبعاد،السٌ كالصدمة، ف ىشة الدٌ كا 
  .(1)!ستغراب كالخكؼ، كحيرة المأخكذ برجفة القيامة بغتةكاال

مف  فيذا االنتقاؿ،  [ وئ وئ ەئ ەئ ائ]انية إلى الفعؿ الماضي الثٌ كانتقمت الجممة 
 اطئ، بقكليا: "أتدبرالشٌ المضارعة إلى المضي يفصح عف سر بياني عظيـ، تخبرنا عنو بنت 

 الذم الجك كتحديد المقكؿ كجو بياف إلى ييدم فأراه المضي، إلى المضارعة مف االنتقاؿ ىذا
 ةرجف بغتتيـ: المكقفيف مف كؿ في لمقائميف فسيةالنٌ  الحالة عمى اللةالدٌ ك  منيما، كؿ فيو قيمت

 لـ بما فكجئ مف المأخكذ دىشة في يقكلكف فيـ كخشكع، ككجيؼ ىزة مف تبعيا بما القيامة،
 يحتاج بحيث المكقؼ يكف كلـ، [؟ى ى ې ې؟ ې ۉ ۉ]: قط حسابو في يكف
 كاقعنا كاستبعدكه بو كذبكا الذم ىذا كؿ كصار األمر قيضي كقد عنو، سألكا عما إجابتيـ إلى

  .(2)كيأس" كندـ حسرة في [ وئ وئ ەئ ەئ ائ] فاليقي عاينكا فمما مشيكدنا،

مقترنة بالفاء كبػ)إذا( الفجائية، التي تناسبت مع الزجرة الكاحدة كبغتة  الثٌالثةكتأتي الجممة 
رة باألداة )إذا( التي ىشة، كصٌدرت الجممة المقدٌ الدٌ اؿ عمى الصدمة ك الدٌ ياؽ السٌ القيامة، كمع 

ة حاصمة، كصدمة المنكريف ليا كاقعة، كالحشر بعد فخالنٌ تستعمؿ في المعاني المتحققة، ف
، ال يحتاج إلى عناءو كبير،  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] البعث ثابته

 .[44ؽ:][ۓ

                                                           

 .(1/138(  ينظر: بنت الشاطئ، التفسير البياني لمقرآف الكريـ )ج1)
 .1/139ج، المرجع السابؽ(  2)
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*** 
  ۇ *ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ *ے ے ھ ھ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ*ى ې ې ې*ۉ ۉ ۅ *ۋ ۋ ٴۇ *ۈ ۆ ۆ

    [.41-34ازعات:النٌ ][ېئ ېئ ۈئ ۈئ *ۆئ ۇئ ۇئ

 رط:الشّ يل جممة : تحمأوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ت ىذه المسألة ثبلث جمؿو شرطية، ضمٌ 

 ۋ ٴۇ *ۈ ۆ ۆ ۇ *ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ* ے ے ھ ھ] الجممة األولى: -

 .[ۋ

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  :)فإذا( رطالشّ أداة  -1
خافض  ككف،السٌ مبني عمى  رط،الشٌ تضمف معنى إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، 

 .، كىك مضاؼلشرطو، منصكب بجكابو
اكنة ال محؿ السٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء التأنيث  :)جاءت( رطالشّ فعل  -2

ليا مف اإلعراب، الطامة: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، الكبرل: نعت مرفكع، 
التعذر. كجممة )جاءت( في محؿ جر  كعبلمة رفعو الضمة المقدرة؛ منع مف ظيكرىا

 .(1)مضاؼ إليو
 رط إلى قكليف: الشٌ اختمؼ العمماء في جكاب  رط:الشّ جواب  -3

[ۋ ۋ ٴۇ]، كىك قكلو تعالى: 37جكابو مذككر في اآلية  :األّول
(2). 

 جكابو مقٌدر، كاختمفكا في مدلكلو، إلى قكليف: اني:الثّ 

، فيككف التقدير: فإذا جاءت الطامة، [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]قكلو تعالى:  :األّولالمدلول 
 . (3)يجازل اإلنساف عمى سعيو

                                                           

 .(12/259)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 (.791كالسيكطي، تفسير الجبلليف )ص ي(؛ كالمحم4/698زمخشرم، الكشاؼ )ج(  ينظر: ال2)
 .(20/75)جحاشية القكنكم عمى تفسير البيضاكم القكنكم، (  ينظر: 3)
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 رط بأكثر مف كجو منيا:الشٌ كا جكاب كقٌدر  ، [ۋ ۋ ٴۇ]قكلو تعالى:  اني:الثّ المدلول  

اس إلى قسميف، النٌ مجمؿ لمتفصيؿ المذككر، تقديره: إذا جاءت الطامة انقسـ  :األّولالوجو 
 .(1) كالتفصيؿ بعده: فأما مف طغى...

حسب مايستدعيو فخامة التنزيؿ، كيقتضيو مقاـ التيكيؿ، فيككف تقديره: إذا  اني:الثّ الوجو 
ؤكف، مالـ تشاىده العيكف، ككقع ماال يدخؿ تحت الشٌ جاءت الطامة يككف مف عظائـ 

 . (2)الكصؼ

بعدىا ار، كأدخؿ أىؿ الجنة الجنة، كماالنٌ ار النٌ فإذا جاءت الطامة أدخؿ أىؿ  :الثّالثالوجو 
 .(3)نياالدٌ تفصيؿي أحكاًليـ في 

نكع في الفيـ كاالستنتاج عدد، كالتٌ ي أميؿ إلى أخذ التٌ ظر في ىذه األقكاؿ، فإنٌ النٌ كبعد 
بعيف االعتبار؛ لما فيو مف إثراءو لممعنى التفسيرم، كمافيو مف تأكيدو عمى اإلعجاز البياني، 

يـ كعقكليـ، فكؿ ماذىبكا إليو في ىذه اس عمى اختبلؼ فيكمالنٌ فيذا القرآف صالحه لجميع 
المسألة صحيح معتبر، بدكف تضعيؼو لرأم أك ترجيحو آلخر، كلكني أختار األقرب إلى نفسي 

اني: )إذا جاءت الطامة كقع مف عظائـ الثٌ كفيمي، كىك تقدير ماذىب إليو أصحاب الكجو 
دخاؿ أىؿ عي، كبر السٌ ؤكف، ما اليدخؿ تحت الكصؼ(، كمابعده: ًمف تذكر الشٌ  كز الجحيـ، كا 
 ار، كأىؿ الجنة الجنة، إنما ىك بياف كتفصيؿ لما يقع كيككف. النٌ ار النٌ 

 .[ى ې ې ې*ۉ ۉ ۅ *ۋ ۋ ٴۇ] انية:الثّ الجممة  -

عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب،  يمبن حرؼ استئناؼ الفاء: :)فأّما( رطالشّ أداة  -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.ككف، السٌ أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

تقديره: )ميما يكف ، وشرط كفعم أداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي رط:الشّ فعل  -2
نٌ مف شيء(،  ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى ما يمييا اسـ، كىك )مف(، كىككا 
 .(4)رفع مبتدأ

                                                           

 (.20/210(؛ كالطباطبائي، الميزاف )ج6/337اب القرآف المجيد )ج( ينظر: المنتجب اليمذاني، الفريد في إعر 1)
(؛ كالطيبي، فتكح الغيب في الكشؼ 7/233(  ينظر: ابف عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد )ج2)

 (.16/283عف قناع الريب )ج
 .(15/69(؛ كالقنكجي، فتح البياف )ج4/505(  ينظر: الجمؿ، الفتكحات اإلليية )ج3)
 .(8/528)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  4)
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مبنية عمى الفتح المحؿ ليا مف كاقعة في جكاب أٌما،  : رابطةالفاء :()فإنّ  رطالشّ جواب  -3
: حرؼ تككيد كنصب، الجحيـ: اسـ إف منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، اإلعراب، إفٌ 

ىي: ضمير منفصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع مبتدأ، المأكل: خبر المبتدأ )ىي( 
مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة، منع مف ظيكرىا التعذر، كجممة )ىي المأكل( في 

، كالجممة مف المبتدأ رفع خبر إٌف. كجممة )إٌف( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(محؿ 
 .(1)رط، ال محؿ ليا مف اإلعرابالشٌ كالخبر جكاب 

 .[ېئ ېئ ۈئ ۈئ *ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]: الثّالثةالجممة  -

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، أٌما:  :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ شرط كتفصيؿ، مبني عمى  حرؼ

تقديره: )ميما يكف  ،وشرط كفعمأداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي  رط:الشّ فعل  -2
نٌ  مف شيء(، ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى ما يمييا اسـ، كىك )مف(، كىككا 
 .(2)رفع مبتدأ

فاء كاقعة في جكاب أٌما، مبنية عمى الفتح المحؿ ليا مف اإلعراب، ال :()فإنّ  رطالشّ جواب  -3
إف: حرؼ تككيد كنصب، الجنة: اسـ إف منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، ىي: ضمير 
منفصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع مبتدأ، المأكل: خبر المبتدأ )ىي( مرفكع، كعبلمة 

مة )ىي المأكل( في محؿ رفع خبر رفعو الضمة المقدرة، منع مف ظيكرىا التعذر، كجم
، كالجممة مف المبتدأ كالخبر جكاب إٌف. كجممة )إٌف( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(

 .(3)رط، ال محؿ ليا مف اإلعرابالشٌ 

 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ ثانًيا

شركعه في بياف أحكاؿ معاد الخبلئؽ كآخرتيـ، إثر بياف أحكاؿ معاشيـ  اآليات ىذه
التي كصفت بالطامة؛ "ألنيا تطـ عمى كؿ ىائمة مف األمكر  القيامة بمجيء ياىـ، باإلنذاركدن

 قدمت ما امرئ كؿ يتذٌكر تجيء، فحينما: فييا يككف ، كشٌدة ما (4)فتغمر ماسكاىا بعظـ ىكليا"
الجحيـ ظيكرنا بيننا ال  كتظير أعماؿ، ككاف قد نسييا مف فىٍرط الغفمة كطكؿ األمد، مف يداه

                                                           

 .(12/339)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 .(10/4975(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 .(10/499جرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا )(  ينظر: الٌشيخمي، ببلغة الق3)
 .(10/128(  الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف )ج4)
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 ككفر الحؽ، حدكد كتجاكز حياتو، في طغى قد كاف فمف. اس جميعناالنٌ  خفى عمى أحد فيراىاي
الٌمو في  خكؼ استشعر ا مففالجحيـ مصيره كمأكاه، كأمٌ  اآلخرة، عمى نياالدٌ  الحياة كفٌضؿ
 سبيؿ في كسار كالباطؿ، اليكل اتباع عف نفسو كزجر اآلخرة، حساب كحسب نيا،الدٌ حياتو 
  .(1)مقٌره كمأكاه الجنة فتككف الحؽ

رط )إذا( التي تفيد اليقيف كالتحقؽ، الشٌ رط األكلى بأداة الشٌ ر جممة كنمحظ تصدٌ 
فالقيامة آتيةه مجزكـه بكقكعيا، كأيتيى بعد )إذا( بالفعؿ الماضي )جاءت( لزيادة تحقيؽ ماأفادتو 

فيي مجاز في الحصكؿ  )إذا( مف تحقؽ الكقكع، كمما يزيد المعنى تأكيدنا التعبير ب)المجيء(
ا سائرنا إلى غاية، فإذا حصؿ ذلؾ الشٌ كالكقكع؛ ألف  يء المؤقت المؤجؿ بأجؿ يشبو شخصن

دة الشٌ ائر بمغ المكاف المقصكد، ككصؼ القيامة بػ)الطامة( يؤذف بالسٌ المؤجؿ عند أجمو، فكأنو 
كممات لتصكير كاليكؿ، ثـ بكلغ في تشخيص ىكليا بأف كصفت بػ)الكبرل(، فكاف ىذا أصرح ال

 .(2)ما يقارف ىذه الحادثة مف أىكاؿ

ككيد، فقد فصيؿ كالتٌ رط )أٌما( التي تفيد التٌ الشٌ ة بأداة الثٌالثٌ انية ك الثٌ رت الجممتاف كتصدٌ 
يا تفصيؿ لمجمؿ محذكؼ، تقديره: ، عمى اعتبار أنٌ مجمبلن  يا فٌصمت كبلمنافصيؿ؛ ألنٌ أفادت التٌ 
اني: المتقيف الثٌ : الطاغيف كمأكاىـ جينـ، كالقسـ األٌكؿ اس إلى قسميف، فالقسـالنٌ انقسـ 

 ھ ھ]، ىي جكاب: [ۋ ۋ ٴۇ]ة، كعمى اعتبار مف ذىب إلى أف قكلو : كمأكاىـ الجنٌ 

ف كانت في صكرة التٌ فػ)أٌما( ىنا ليست لمتٌ  ،[ے ر فصيؿ، إذ اليتصكٌ فصيؿ حقيقة، كا 

د جيء لتأكٌ  بحسب الظاىر، بؿ ىي حرؼ ،[ے ے ھ ھ] تفصيؿ المجمؿ، كىك:
رط نحك: )أٌما زيد فمنطاؽ(، فدخكؿ )أما( في الجكاب غير مضر بؿ الشٌ ترتب الجكاب عمى 

. كأفادت األداة )أٌما( (3)بكت عمى كؿ تقدير يمكف اعتبارهالثٌ مفيد لممبالغة، كتحقيؽ الترتب، ك 
جنة متحقؽ ار الجحيـ، كدخكؿ أىؿ الطاعة الالنٌ فدخكؿ أىؿ  ،التككيد، بتحقؽ الجكاب كثبكتو

 ثابت يـك القيامة.

رط، إنما ىك إعداده كتييئةه لمقمب الشٌ كالحديث عف اآلخرة كالعاقبة باستعماؿ جمؿ 
 تمقي حقيقة اآلخرة باطمئناف كتسميـ.اء، ك كالعقؿ لتقرير مبدأ الحساب كالجز 

                                                           

 .(156ص) الميذب في تفسير جزء عـكالشحكد،  (؛9/103(  ينظر: أبك الٌسعكد، إرشاد العقؿ الٌسميـ )ج1)
 .(30/90(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2)
 .(20/75)ج حاشية القكنكم عمى حاشية البيضاكمالقكنكم، (  ينظر: 3)
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 الثّالثالمطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  ، وبيان أثرىاعبسرط في سورة الشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة، جمؿ شرطيٌ  نة ستمسائؿ، متضمٌ  كرة أربعالسٌ ىذه  تضـٌ 

 :ڦ ڦ ڦ*ڤ ڤ ڤ ڤ*ٹ ٹ ٹ*ٿ ٿ ٿ ] المسألة األولى: قال تعالى 

 [.10-5]عبس:[ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ*ڄ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك جممتيف شرطينيف، ضٌمت ىذه المسألة 

 .[ٹ ٹ ٹ*ٿ ٿ ٿ ] ولى:الجممة األ  -

 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى  :)أّما( رطالشّ أداة  -1
تقديره: )ميما يكف ، وشرط كفعمأداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي  رط:الشّ فعل  -2

نٌ مف شيء(،  حيرؾ  ككف،السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى ما يمييا اسـ، كىك )مف(، كىككا 
 .(1)اكنيف، في محؿ رفع مبتدأالسٌ بالكسر؛ اللتقاء 

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا الشٌ كاقعة في جكاب  : رابطةالفاء :)فأنت( رطالشّ جواب  -3
مف اإلعراب، أنت: ضمير منفصؿ، مبني عمى الفتح، في محؿ رفع مبتدأ، لو: جار 

كع، كعبلمة رفعو الضمة مرف كمجركر متعمؽ بالفعؿ )تصٌدل(، تصٌدل: فعؿ مضارع
، كجممة )تصدل( (أنت)تقديره:  ،ر، كالفاعؿ ضمير مستترلتعذٌ المقدرة؛ منع مف ظيكرىا ا

، ( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(...في محؿ رفع خبر المبتدأ )أنت(. كجممة )أنت
رط، ال محؿ ليا مف الشٌ كالجممة االسمية )مف جاءؾ يسعى فأنت عنو تميى( جكاب 

 .(2)راباإلع
 

 
                                                           

 .(30/244(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(12/346)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 2)
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 .[ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ*ڄ ڦ ڦ ڦ] انية:الثّ الجممة  -

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، أٌما:  :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

تقديره: )ميما يكف  ،وفعمشرط ك  أداة يا قائمة مقاـأٌما فعؿ شرط؛ ألنٌ ال يمي  رط:الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ، كى مف شيء(، ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى ك )مف(، كىككا 
 .(1)رفع مبتدأ

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا الشٌ كاقعة في جكاب  : رابطةالفاء :)فأنت( رطالشّ جواب  -3
مبتدأ، عنو: جار مف اإلعراب، أنت: ضمير منفصؿ، مبني عمى الفتح، في محؿ رفع 

كمجركر متعمؽ بالفعؿ )تمٌيى(، تمٌيى: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة؛ 
، كجممة )تمٌيى( في محؿ رفع خبر المبتدأ (أنت)تقديره:  ،لمتعذر، كالفاعؿ ضمير مستتر

 .(2))أنت(. كجممة )أنت( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(

 رط:الشّ ي فسيري لجممت: األثر التّ ثانًيا

 في طمع كقد قريش، عظماء أحد يخاطب ايكمن  كاف  اهلل رسكؿ أف ذكر المفسركف
، أـ ابف أقبؿ إذ كيناجيو يخاطبو ىك فبينما إسبلمو،  يسأؿ فجعؿ ،اقديمن  أسمـ ممف ككاف مكتـك
 مف فليتمكٌ  تمؾ؛ ساعتو كؼ لك أف  بيالنٌ  ككد عميو، كيمحٌ  شيء، عف  اهلل رسكؿ

كأعرض عنو،  ،كجو ابف أـ مكتكـ في كعبس ىدايتو، في كرغبة اطمعن  لرجؿ؛ا ذلؾ مخاطبة
 ةعاتبم مع كبل الطرفيف، بي النٌ كأقبؿ عمى اآلخر، فنزلت ىذه اآليات كماقبميا، كاصفة حاؿ 

، بؿ اأف ال يخص باإلنذار أحدن  ،رسكلو   كمف ىينا أمر اهلل .بيذا العتاب المطيؼ إياه
ساء، كالصغار النٌ ادة كالعبيد، كالرجاؿ ك السٌ عيؼ، كالفقير كالغني، ك كالضٌ  ريؼالشٌ يساكم فيو بيف 

كالكبار، ثـ اهلل تعالى ييدم مف يشاء إلى صراط مستقيـ، كلو الحكمة البالغة كالحجة 
 .(3)امغةالدٌ 
 

 
                                                           

 .(585(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص1)
عرابو )ج2)  .(10/449(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير  (؛ كالسعدم،2/599)ج مختصر تفسير ابف كثيرالصابكني، ينظر: ( 3)

 .(910ص) كبلـ المناف
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ككيد، فصيؿ كالتٌ انية، إلفادة التٌ الثٌ رط األكلى ك الشٌ رت األداة )أٌما( جممتي تصدٌ قد ك 
أماـ كؿ مف األعمى المؤمف، كالغني الكافر،  بي النٌ ف حاؿ ؿ كتبيٌ يا تفصٌ ؿ؛ ألنٌ فصيفالتٌ 
لمكافر كاالىتماـ بكعظو،  بي النٌ م كىك تصدٌ  األٌكؿرط الشٌ قت جكاب يا حقٌ ككيد، ألنٌ كالتٌ 
نما  بي النٌ اني كىك إعراض الثٌ ك  عف األعمى كتشاغمو عنو مف أجؿ إيماف ذلؾ الكافر، كا 

، كاستغناؤه األٌكؿؽ، كىك كفر جكابيف لتعميؽ األداة )أٌما( ليما عمى أمرو كاقعو متحقٌ ؽ كبل التحقٌ 
يماف   اني، كسعيو لطريؽ اليداية كاالستقامة.الثٌ عف اليداية كالمكعظة، كا 

*** 
  [.12-11]عبس:[ڇ ڇ ڇ *چ چ چ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك تيف شرطينيف، جممضمت ىذه المسألة 

 .[ڇ ڇ ڇ *چ چ چ] الجممة األولى: -

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. رط:الشّ أداة  -1

مقدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة، تقديره: )إذا كاف القرآف تذكرة فمف شاء  رط:الشّ فعل  -2
 .(1)ذكره(

فاء: فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مف: ال :)فمن( رطالشّ جواب  -3
، مبني عمى  ككف في محؿ رفع مبتدأ، شاء: فعؿ ماض مبني عمى السٌ اسـ شرط جاـز
، كالمفعكؿ (ىك) :تقديره ،رط )مف(، الفاعؿ ضمير مستترالشٌ الفتح، في محؿ جـز فعؿ 

كالفاعؿ ضمير مستتر، فتح، محذكؼ، تقديره: )ًذٍكره(، ذىكىرىه: فعؿ ماض مبني عمى ال
رط )مف(، كالياء: الشٌ في محؿ جـز جكاب تقديره: )ىك(، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، 

رط كجكابو( الشٌ )فعؿ  كجممتاضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، 
، ال محؿ لجممة )فمف( جكاب ك في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(.  شرط مقدر غير جاـز

 .(2)إلعراب، مقترنة بالفاءليا مف ا

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/416(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(3/416(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
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 .[ڇ ڇ ڇ] انية:الثّ الجممة  -

الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح ال محؿ ليا مف اإلعراب، مف: اسـ  :)فمن( رطالشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ شرط جاـز

ؿ رط، الفاعالشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ  :)شاء( رطالشّ فعل  -2
 .(1)(ىك)ضمير مستتر، تقديره: 

 ،(ىك)تقديره:  ،فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر :)ذكَره( رطالشّ جواب  -3
صؿ كالياء: ضمير متٌ رط، الشٌ في محؿ جـز جكاب  كالجممة الفعمية مف الفعؿ كالفاعؿ،

رط الشٌ فعؿ . كجممة )(2)، في محؿ نصب مفعكؿ بو، يعكد عمى )تذكرة(مبني عمى الضـٌ 
 .(3)كجكابو( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

سكؿ، كتكضيح المطمكب منو، كىك لما ذىكىر اهلل ىذه الحادثة أعقبيا بياف كظيفة الرٌ 
فيذه اآليات مكعظة ، مف اإللحاح في ىداية الكفار فعؿ ؿ ماالببلغ المبيف، فميس عميو فع

 ،كتحذره منو ،كتحثو عميو، كتذكر لو ما يضره ،ر اإلنساف بما ينفعوذكٌ تي لمخمؽ،  كتبصرة
فمف شاء مف عباد اهلل اتعظ بالقرآف، كاستفاد مف ًإرشاداتو  كالمكعظة ال تحتاج إلى المبالغة؛

 ڃ ڃ ڄ ڃ ڄ ڄ ڄ]: سبحانو ولقكل ،(4)، كمف شاء لـ يتعظ كلـ يتذكركتكجياتو

 .[29الكيؼ:] [چ چ چ

رطية األكلى مقدرة متصدرة باألداة )إذا(، لتأكيد كجكب اإلتعاظ الشٌ جاءت الجممة قد ك 
 كىذا دليؿه عمى أف اإلنساف شرعنا بالقرآف، لككنو حؽه منزؿه مف عند اهلل فيو التذكرة كالعظة،

كأما قدرنا فاهلل  ،[7الزمر:][ڌ ڍ ڍ ڇ] مأمكره باإليماف ككاجب عميو، فاهلل يقكؿ:

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/416(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 الذكر، أك الضمير في )ذكره( يعكدجاء الضمير مذكر؛ ألف التذكرة تأنيث مجازم فيي بمعنى الكعظ ك   (2)

 بياف المعاني(؛ كمبل حكيش، 3/236ينظر: الفراء، معاني القرآف )ج لكحي.عمى القرآف أك ا
 (.4/232)ج

 .(30/223(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج3)
 .(3/495الصابكني، صفكة التفاسير )ج(؛ ك 331ص)غاية األماني الككراني، ينظر: (  4)
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رطية الشٌ ، ليذا جاءت الجممة (1)خيار بيف أف يؤمف كأف يكفر، فيك مخيرجعؿ لئلنساف ال
انية متصدرة باألداة )مف( المستعممة مع العقبلء، الذيف مٌيزىـ اهلل بالقدرة عمى االختيار، الثٌ 

فمئلنساف العاقؿ حرية االختيار؛ فيختار أٌم الطريقيف شاء، فإف اختار اليداية كاإليماف عمؿ 
ًمؽ لو.بمكجب ىذا ال ف اختار غير ذلؾ فقد عٌطؿ عقمو عٌما خي  عقؿ، كا 

*** 
  [.22]عبس:   [ھ ہ ہ ہ]  : قال تعالى:الثّالثةالمسألة 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

مبني عمى  رط،الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف،  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼخافض لشرطو، منصكب بجكابو ككف،السٌ 

، (ىك)الفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: ك فعؿ ماضو مبني عمى الفتح،  :)شاء( رطالشّ فعل  -2
 كجممة )شاء( في محؿ جر مضاؼ إليو.

الفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: ك فعؿ ماضو مبني عمى الفتح،  :)أْنَشَره( رطالشّ جواب  -3
 كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو. كجممة ،(ىك)

، ال محؿ ليا مف اإلعرابل)أنشره( جكاب   .(2)شرط غير جاـز
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

فراطو في الكفر كالعصياف مع كثرة إحساف اهلل إليو،  ذكر سبحانو قبح جريمة الكافر كا 
كيصرؼ العبادة  ،كيطيع ربو ،كبدأ بذكر ضعؼ اإلنساف كمبدئو كميانتو، ليعرؼ قدره

نيا تككف بمكتو كدفنو في قبره، كأنو الدٌ ، ثـ بيف أف نياية حياتو كأف ال يتكبر كيتجبر لمستحقيا،
بعد ىذه الحياة البرزخية، تبدأ حياتو األخركية ببعثو مف قبره، كمنشره يكـ القيامة، فالعجيب في 

 .(3)كيكفر برسمو ،األمر، أنو كبعد ىذا كٌمو يأتي الكافر كيجحد بآيات اهلل

ؽ الجكاب رط في اآلية الكريمة باألداة )إذا( التي تفيد تحقٌ الشٌ جممة رت تصدٌ قد ك 
مشيئة اهلل، فاهلل كىي ىنا متعمقة ب ،رط، فنشكر اإلنساف كبعثو مف قبره متحققةالشٌ ؽ فعؿ بتحقٌ 

                                                           

 .(61ص) تفسير جزء عـٌ العثيميف، (  ينظر: 1)
 .(3/421عاس، إعراب القرآف )جينظر: الد  (2)
(العاصمي، (  ينظر: 3)  .(38ص) تفسير القرآف العظيـ )جزء عـٌ
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اس مف النٌ شكر، كلكف أمره كقضاءه لـ يأت بعد، فإذا قضاه تحقَّؽى بعثي النٌ ه سبحانو لـ يعجز 
 يـ عمى أعماليـ، كيقضي بينيـ. قبكرىـ، ليحاسب

*** 
  ّىئ *حئ جئ *ی ی ی ىئ ىئ *ېئ ېئ ېئ] ابعة: قال تعالى:المسألة الر 

 [.37-33]عبس: [ جت يب ىب مب خب حب*يئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  :)فإذا( رطالشّ أداة  -1
خافض ككف، السٌ مبني عمى رط، الشٌ تضمف معنى يستقبؿ مف الزماف، إذا: ظرؼ لما 

 .، كىك مضاؼلشرطو، منصكب بجكابو
ال محؿ  ،اكنةالسٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء التأنيث  :)جاءت( رطالشّ فعل  -2

ة: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )جاءت( في محؿ اخٌ ليا مف اإلعراب، الصٌ 
 .(1)جر مضاؼ إليو

ياؽ، تقديره: )إذا جاءت الصاخة ييشغؿ كؿ إنساف السٌ محذكؼ دٌؿ عميو  رط:الشّ ب جوا -3
 .(2)بنفسو(

 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

قامة اآلفاؽ، كفي اإلنساف نفس في تعالى الٌمو نعـ بياف بعد  بيا كالبراىيف األدلة كا 
 التي كأحكاليا القيامة أىكاؿ بعض ىتعال الٌمو أباف البعث، عمى كجؿ عز الٌمو قدرة كماؿ عمى
 كاإلعراض بيا، كاإليماف الئؿالدٌ  في التأمؿ إلى مدعاة ذلؾ كرىبة؛ ليككف خكفنا فسالنٌ  تمؤل
كسيميت بذلؾ؛ ألنيا تصخُّ  ،: إنو إذا جاءت الصاٌخة-كقكلو الحؽ-الكفر، فيقكؿ سبحانو  عف

اس في كرب النٌ كالجزاء، فيككف  اس بعدىا مف قبكرىـ لمحسابالنٌ ، فيخرج (3)كتصـ اآلذاف
اس إليو؛ ييرب مف أخيو، كمف أمو كأبيو، ييرب النٌ عظيـ، يجعؿ الكاحد منيـ ييرب مف أقرب 

                                                           

 .(12/353)ج اإلعراب المفصؿصالح، (  ينظر: 1)
 .(593ص) (  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف 2)
 .(440ص)غريب القرآف ابف قتيبة، (  ينظر: 3)
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يينسيو كؿ  يـ؛ الشتغالو بحاؿ نفسو، اشتغاالن مف زكجو كبنيو، فبل يفكر فييـ كال ييتـ بمقائ
 .(1)شيء، سكل التفكير بمصيره، مف شدة اليكؿ، كعظـ الخطب

يحة شديدة تصـٌ اآلذاف، فخ كالبعث، فالصٌ النٌ يامة آتية بما يصحبيا مف ىكؿ الق
اس منشغمة بنفسيا، فاٌرة مبتعدة عمف كانت تطرب ليـ كتحبيـ، فكاف النٌ كالبعث مخيؼ، يجعؿ 

نيا، الدٌ في تكظيؼ األداة )إذا( أحسف التصكير كاإلدراؾ ليذه الحقائؽ، التي قد يستبعدىا إنساف 
ا ساعة الميصاب كعند الكرب، فأف النٌ تماعي بطبعو، يأنس بكجكد فاإلنساف اج اس، كخصكصن

، فيذا أمر مستبعد؛ لذلؾ جاء استعماؿ )إذا( زيادةن في تأكيد أف  ييرب منيـ كال يمقي ليـ باالن
كؿ ما كصؼ ىنالؾ كاقع، ال كجكد لمفرضيات كاالحتماالت أك اإلنشغاؿ باآلخريف، كنمحظ 

رعة السٌ رط؛ إيذاننا بالشٌ قى بسدالو عمى الجك العاـ لآليات، كىك حذؼ جكاب أل امعننى آخر خفيِّ 
 كالخفة، مشعرنا بشدة االنشغاؿ، كسرعة الفرار في ذلؾ المكقؼ.  

 

*** 
 

  

                                                           

طاكم، التفسير الطن(؛ ك 30/72الزحيمي، التفسير المنير )ج(؛ ك 5/212التنزيؿ )ج(  ينظر: البغكم، معالـ 1)
 .(15/293الكسيط )ج
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  ابعرّ المطمب ال
 فسيريعمى المعنى التّ   ، وبيان أثرىاكويرتّ رط في سورة الالشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة، عشرة جممةو شرطيٌ  ثبلث كرة مسألتيف، تضمنتالسٌ تضـ ىذه 

  :ڀ پ*پ پ ٻ *ٻ ٻ ٱ]المسألة األولى: قال تعالى 

 ڤ ٹ*ٹ ٹ ٿ*ٿ ٿ ٺ*ٺ ٺ ڀ*ڀ

 ڇ چ* چ چ ڃ*ڃ ڃ ڄ*ڄ ڄ ڦ*ڦ ڦ ڤ*ڤ

 [.14-1]التككير: [ڈ ڎ ڎ ڌ*ڍ ڍ ڇ* ڇ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي: النٌ بيانيا عمى ك  ة،ىذه المسألة عمى اثنتي عشرة جممة شرطيٌ  احتكت

 .[ڈ ڎ ڎ ڌ ...ٻ ٻ ٱ] الجممة األولى: -

مبني عمى  رط،الشٌ تضمف معنى ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، رط )إذا(: الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼخافض لشرطو، منصكب بجكابو ككف،السٌ 

ائب فاعؿ مس: نالشٌ مس(، الشٌ محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا ككرت رط: الشّ فعل  -2
رط المقدر كنائب الشٌ رط المقدر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ الشٌ لفعؿ 

 .(1)فاعمو( في محؿ جر مضاؼ إليو
اكنة، ال محؿ ليا السٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كتاء التأنيث رط )عممت(: الشّ جواب  -3

صكؿ مبني عمى نفس: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، ما: اسـ مك مف اإلعراب، 
، كالتاء: تاء لفتحككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو، أحضرت: فعؿ ماضو مبني عمى االسٌ 

، يعكد (ىي)اكنة، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالفاعؿ: ضمير مستتر، تقديره: السٌ التأنيث 
فس، كالضمير العائد عمى المكصكؿ، محذكؼ، تقديره: ما أحضرتو، ك)أحضرت( النٌ عمى 

، لصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، كجممة )عممت( جكاب جممة صمة المك  شرط غير جاـز

                                                           

 .(8/546)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 1)
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 .(1)ال محؿ ليا مف اإلعراب

رطية األكلى، إحدل عشرة جممةو بعدىا، بكاك العطؼ، ككميا الشٌ كعيطفت عمى ىذه الجممة  -
، فإف فعؿ [پ پ ٻ]انية التي تمتيا، كىي: الثٌ ما عدا الجممة تأخذ نفس اإلعراب 

، كعميو تككف رط المقدر الشٌ  ، ككؿُّ : فاعؿ مرفكع ليذا الفعؿ المقدرجكـالنٌ فييا مبني لممعمـك
، كىي )عممت نفس اجكاب شرط كاحد مشترؾ بينيا جميعن تأخذ  ،رطية المعطكفةالشٌ ىذه الجمؿ 

ىي )إذا( شرطية غير  رط جميعياالشٌ ما أحضرت(، ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ لككف أدكات 
 .(2)جازمة
 رط:الشّ فسيري لجمل ثر التّ : األ ثانًيا

 تتغير حيث إليو، ينتيي أجبلن  البديع كالصنع قيؽ،الدٌ  ظاـالنٌ  اهلل سبحانو ليذا جعؿ
 ببدء مؤذف ذلؾ ككؿ الكائنات، بعض ركتتغيٌ  اليائمة، األجراـ تمؾ كتفسد كاألرض مكاتالسٌ 
 يككف كما القيامة، ؿألىكا مبيننا اآليات ىذه في سبحانو ذكرىا اآلخر، اليكـ ىي جديدة، حياة
كالتخريب، فتيمىؼُّ  التغيير مظاىر مف كالكجكد الككف يعترم كما كالككارث، دائدالشٌ  مف فييا
جكـ كتتساقط عمى األرض، كتصبح الجباؿ ىباءن منثكرنا، النٌ مس كيذىب نكرىا، كتنقضي الشٌ 

كتيجمع جميع كؽ الحكامؿ ببل راع، أك ببل حمبو مف ىكؿ مايحدث، النٌ كعمى األرض تترؾ 
لبعضيا مف بعض، ثـ تصير ترابنا، كتشتعؿ البحار نارنا، كتيقرف  الحيكانات بعد البعث ليقتٌص 

فكس بأجسادىا بعد البعث، كتيسأؿ المؤكدة عف سبب قتميا، كتكزع صحؼ األعماؿ عمى النٌ 
مف الكفرة ار كتشتعؿ الستقباؿ ركادىا النٌ ماء مف مكانيا كتيكشط، كتيسٌعر السٌ الخبلئؽ، كتنزع 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]ة ألىميا؛ ليدخمكىا بسبلـ آمنيف، عندىا: الفجرة، كتقرب الجنٌ 

كؿُّ نفسو ، فتقؼ [30آؿ عمراف:] [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .(3)في مكقؼ الفصؿ كالحساب ،مف الرصيد كالزاد ،أماـ ما أحضرت

كفي ىذا الصدد يقكؿ  رطية المتصدرة بػ)إذا(،الشٌ كقد افتتحت سكرة التككير، بالجممة 
ا شرط ا، كألنو أيضن ظرؼ يستدعي متعمقن  (إذا)ألف  ؛افتتاح مشكؽ (إذاػ)االفتتاح بابف عاشكر: "

                                                           

 .(10/5000(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
 .(6/348)ج الفريد في إعراب القرآفاليمذاني، (  ينظر: 2)
(؛ 6/3837)ج في ظبلؿ القرآف (؛ كقطب،793ص)تفسير الجبلليف ي، الٌسيكطلمحمي ك اينظر: ( 3)

 .(43ص) تفسير القرآف العظيـ )جزء عـ(كالعاصمي، 
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امع ترقب ما سيأتي بعده فعند ما يسمعو يتمكف مف السٌ يؤذف بذكر جكاب بعده، فإذا سمعو 
ضيؼ إلييا اثنتي كتعدد الجمؿ التي أ (إذا)نفسو كماؿ تمكف، كخاصة باإلطناب بتكرير كممة 

بعد كاك العطؼ في ىذه الجمؿ المتعاطفة إطناب، كىذا اإلطناب  (إذا)عشرة مرة، فإعادة كممة 
 .(1)"اقتضاه قصد التيكيؿ، كالتيكيؿ مف مقتضيات اإلطناب كالتكرير

 إذا: كالتقدير كمّْيا، ابقةالسٌ  المكاطف في )إذا( ، جكاب[ڈ ڎ ڎ ڌ]كجممة: 
ذا أحضرت، ما نفسه  عًممت ككّْرت، مسي الشٌ   أحضرت، ما نفسه  عًممت انكدرت، جكـالنٌ  كا 

 .كىكذا

ـى  أف شؾ كال  األحداث، ىذه فييا تقع التي األزماف ىذه في يتفاكتي  عًممت، بما العم
 خرزات تنفًرطي  كما األخرل، األحداثي  تبعتو األٌكؿ الحدثي  حدثى  إذا مترابطةن  كانت لما أنيا غير
ف امًؿ،الشٌ  الجكابً  بيذا عنيا الجكابي  زجا خٍيًطيا، مف ٍبحةالسٌ  ا الجكاب ذلؾ كقكعي  كاف كا   كقكعن

ابقة استئثار أداة السٌ كيظير جمينا في الجمؿ . (2)كقراءتيا الصحؼً  كشؼً  بعد يككف ،عينينا
رط )إذا( عند الحديث عف يكـ القيامة، كما يصحبيا مف أىكاؿ جسيمة، كما يسبقيا مف الشٌ 

ضفاًء مزيًد تأكيدو السٌ لثبكت ما أخبر عنو المكلى سبحانو في ىذا تغيرات ككنية عظيمة،  ياؽ، كا 
 كازؿ.النٌ كتيكيؿ، ليذه الحكادث ك 

*** 
  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ *ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ *ۓ ے ے ھ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 [.26-23]التككير:[ۅ ۋ  *

  رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 لفصيحة، تقديرىا: )إٍف(. مقدرة، دلت عمييا الفاء ا رط:الشّ أداة  -1

)إف عرفتـ أٌف محٌمدنا كماعميو ىك  ، تقديره:مقدر، دٌلت عميو الفاء الفصيحة رط:الشّ فعل  -2
 .(3)الحؽ فأيف تذىبكف(

                                                           

 .(30/140)جالتحرير كالتنكير ابف عاشكر، (  1)
 .(69ص) تفسير جزء عـٌ الطيار، (  ينظر: 2)
 .(30/258(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج3)
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ال محؿ ليا مف اإلعراب، أيف:  ،مبنية عمى الفتح : الفصيحةالفاء :)فأين( رطالشّ جواب  -3
ظرؼ مكاف متعمؽ بالفعؿ )تذىبكف(، اسـ استفياـ مبني عمى الفتح، في محؿ نصب 

و مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير كف؛ ألنٌ النٌ تذىبكف: فعؿ مضارع مرفكع بثبكت 
( في محؿ جـز جكاب ...ككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة )فأيفالسٌ متصؿ مبني عمى 

 .(1)رط المقدرالشٌ 
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

، كالميؿ إذا أقبؿ بظبلمونٌ الأقسـ اهلل عز كجؿ ب يار إذا ظير ضياؤه، أف النٌ ك  ،جـك
ليس بمجنكف، كلقد تحققت رؤيتو لجبريؿ  ا، كأف محمدن األميف القرآف مف عند اهلل نزؿ بو جبريؿ

، فإذا تبٌيف لكـ صحة نبكة محمد ببخيؿ في تبميغ الكحي،  بصكرتو الحقيقية، كما محمد
  .(2)؟بعد ذلؾ في التكذيب كاإلنكار ذىب بكـ عقكلكـفأيف ت باألدلة كالحجج القاطعة،

كقد أفصحت الفاء عف جممًة شرطو مقدرة، تقديرىا: )إف عرفتـ كتبٌيف لكـ أف محمدنا 
 كحيه  أنَّو ظيكرً  مف قبميا ما عمى بعدىا ما لترتيبً  "كالفاءي كماعميو ىك الحؽ فأيف تذىبكف(، 

 الطريؽي  ىذا ظيكًرىا بعدى  الجادَّةى  ترؾى  لمف تقكؿي  كما ،شيءو  في يقكلكنو مما كليس ،مبيف
 .(3)"تذىبي  فأيفى  الكاضحي 

 رط في ىذه الجممة لسببيف:الشٌ أداة كلقد آثرت اختيار )إٍف( عند تقدير 

ف كانت متحققة، إال  -كىي صدؽ الكحي كما يدعك إليو محمد –أف تمؾ المعرفة  :األّول كا 
 اـ ماعرفكه، كسمكؾ طريؽ اإليماف.أٌنيا لـ تؤتي ثمارىا لدل الكفار؛ بالتز 

خرية كالتيكـ، السٌ استعماؿ )إٍف( التي تفيد التشكيؾ، يضفي عمى المعنى مزيدنا مف  اني:الثّ 
ألنو يكحي بأف فيـ ىؤالء الكفار لمحقائؽ ناقصه مغمكط، لقصكرو في عقكليـ كأفياميـ، تصديقنا 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ]لقكلو سبحانو: 

 .[179األعراؼ:][ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

*** 
                                                           

 .(10/5004ت، إعراب القرآف الكريـ )ج(  ينظر: ياقك 1)
 .(7/300)ج فتح الرحمف في تفسير القرآفالعميمي، ينظر: (  2)
 .(9/119، إرشاد العقؿ الٌسميـ )ج(  أبك الٌسعكد3)
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 انيالثّ المبحث 
 ، وبيان (النفطار إلى الطارق) ةسور  منرط الشّ تحميل جممة 

 أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

 الطارق( -النشقاق -المطففين -تعريف عام بسور )النفطار
 أوًل: تعريف عام بسورة النفطار:

  ة:ور السّ أسماء 

[ٻ]ـ المشيكر ليا، بداللة قكلو: كىك االس النفطار: -1
(1).  

[ٻ ٻ ٱ]لقكلو تعالى في مفتتحيا:  ماء انفطرت:السّ انفطرت، إذا  -2-3
(2). 

  :(3)اختبلؼ فييا ليس ،عند الجميع آية عشرة تسععدد آياتيا . 
  (4)مكٌية باإلجماعورة: السّ زمان نزول . 
  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 
ثبات البعث، كبياف عاقبة األبرار  ترٌكز عمى ورة:السّ محور  - أىكاؿ يكـ القيامة، كا 

 .(5)كالفجار
 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 اس مف أىكاؿ يـك القيامة.النٌ تحذير  -1
 اإلنساف في أحسف تقكيـ؛ ليحٌقؽ العبكدٌية هلل. هلالج لجخمؽ اهلل  -2
 أكضحت أف كؿ إنساف ككؿ لو مبلئكة؛ يسجمكف عميو أعمالو كأقكالو. -3
 .(6)عيـ لؤلبرار المتقيف، كالجحيـ لمفجار المكذبيفالنٌ اهلل  أعدٌ  -4

                                                           

 .(1/505(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج1)
 .(92(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص2)
 .(266ف في عد آم القرآف )ص(  ينظر: الداني، البيا3)
 .(5/560)ج الجكاىر الحسافالثعالبي، (  ينظر: 4)
 .(15/307(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج5)
 .(9/60)ج التفسير المكضكعي لسكر القرآف، (  ينظر: نخبة مف العمماء6)
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 ثانًيا: تعريف عام بسورة المطففين: 
  ة:ور السّ أسماء 

[ۇ ڭ] االسـ المشيكر ليا، لقكلو في مفتتحيا:المطّففين:  -1
(1). 

، كعنكنت بذلؾ في (2)لمفتتحيا، كسٌميت بذلؾ في بعض كتب التفسيرويل لممطّففين:  -2
 .(4)، كجامع الترمذم(3)خارمصحيح الب

 سٌميت بذلؾ في بعض كتب التفسير، كىك المشتؽ مف قكلو:الّتطفيف:  -3
[ۇ] 

(5). 

 . (6)اتفاقنا آية ست كثبلثكف عدد آياتيا: 

  ورة:السّ زمان نزول 

كرة، فذىب بعضيـ إلى أٌنيا آخر ما نزؿ في مكة، السٌ اختمؼ العمماء في نزكؿ ىذه 
 نزلت كالمدينة مكة ، كقاؿ ابف عباس: "بيف(7)أكؿ مانزؿ في المدينةكذىب آخركف إلى أٌنيا 

 .(8)بالمدينة" فاستتمت المدينة إلى مياجرتو فى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى
  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

 .(9)يدكر حكؿ الجرائـ االقتصادية كعاقبتيا كتبايف المنازؿ األخركية ورة:السّ محور  -

 

                                                           

 .(2/611)جمراح لبيد بمدا، (  ينظر: 1)
(؛ كحمكش، 3/171)جتفسير ابف فكرؾ (؛ كابف فكرؾ، 3/403)جؽ زالر تفسير عبد اعبد الرازؽ، ينظر:  ( 2)

 .(12/8113)ج اليداية إلى بمكغ الٌنياية
 .(6/1670)ج صحيح البخارمالبخارم، (  3)
 .(5/434)جكتاب أبكاب التفسير سنف الترمذم،  ،(  الترمذم4)
(؛ 4/458)ج تفسير القرآف جامع البياف في(؛ كاإليجي، 2/694)ج درج الٌدررالجرجاني، ينظر:  ( 5)

 .(10/217)ج التفسير المظيرمكالمظيرم، 
 .(341ص) القكؿ الكجيز في فكاصؿ الكتاب العزيزالمخمبلتي، (  ينظر: 6)
 .(8/441)جالٌدر المنثكرالسيكطي، (  ينظر: 7)
 .(504(  ابف عباس، تنكير المقباس ) 8)
 .(9/65)ج القرآف التفسير المكضكعي لسكرنخبة مف العمماء، (  ينظر: 9)
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 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 الكعيد بالعذاب لممطففيف، كلمذيف ال يحسبكف لآلخرة حسابنا. -1

 المقابمة بيف صحائؼ أعماؿ الفجار كمآليـ، كبيف صحائؼ أعماؿ األبرار كنعيميـ. -2

تضاحؾ المؤمنيف مف المجرميف يكـ القيامة، بعد أف كاف الكفار يضحككف عمييـ  -3
 .(1)نياالدٌ كيستيزءكف بيـ في 

*** 
 : تعريف عام بسورة النشقاق:ثالثًا
  ة:ور السّ أسماء 

[ٺ]بداللة قكلو: النشقاق:  -1
(2). 

[ٺ ڀ ڀ]لمفتتحيا بقكلو تعالى:  ماء انشّقت:السّ انشّقت، إذا  -2-3
(3). 

 .(4)عند الباقيف كخمس امي،الشٌ ك  البصرم في آية ثبلث كعشركفعدد آياتيا:  – 

  (5)بلؼمكية ببل خورة: السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىم األىداف:السّ محور 

باستسبلـ الككف كخضكعو لربو، كتكبيخ الكفار لعدـ  تصكير القيامةورة: السّ محور  -
 .(6)خضكعيـ، كعدـ استسبلميـ لمخالؽ

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 كرة إشارة إلى مشاىد القيامة.السٌ في  -1
 بياف مصير األبرار كاألشرار في اآلخرة. -2

                                                           

 .(30/86(  ينظر: المراغي، تفسير المراغي )ج1)
 .(1/508(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج2)
 .(93(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص3)
 .(203(  ينظر: مكسى، مرشد الخبلف )ص4)
 .(5/491(  ينظر: الشككاني، فتح القدير )ج5)
 .(589ء التفسير، المختصر في التفسير )ص(  ينظر: جماعة مف عمما6)
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 .(1)ر كتنديد الكفار بتبٌدؿ أحكاليـ، كنيميـ العذاب دكف الصالحيفإنذا -3

*** 
 رابًعا: تعريف عام بسورة الطارق:

  ورة:السّ أسماء 

 ٱ] االسـ المشيكر في أغمب كتب التفسير، لقسمو في أكليا بقكلو:الطارق:  -1

[ٻ
(2). 

  .(3)سيربأٌكؿ آية فييا، كسٌميت بذلؾ في بعض كتب التفماء والطارق: السّ و  -2

 .(4)عند الباقيف، كسبع عشرة األٌكؿكىي ست عشرة آية في المدني  عدد آياتيا: – 

  (5)مكية باالتفاؽ، كنزلت قبؿ سنة عشر مف البعثة ورة:السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

 .(6)لحؽإظيار رقابة اهلل كحفظو لكؿ فرد، ليجازم عمى أعمالو يـك إحقاؽ ا: ّورةالسّ محور  -

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 أكيد عمى أف أعماؿ الخمؽ محفكظة، مف قبؿ المبلئكة األبرار.التٌ  -1

 بياف قدرة اهلل عمى إعادة اإلنساف بعد فنائو. -2

 .(7)بيف بالعذاب األليـد المكذٌ ة، كتكعٌ الدالحديث عف صدؽ القرآف، كأٌنو معجزة اهلل الخ -3

*** 
                                                           

 .(5/423(  ينظر: دركزة، التفسير الحديث )ج1)
 .(1/512(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج2)
(؛ كابف 5/117ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج(؛ ك 24/349ينظر: الطبرم، جامع البياف )ج  (3)

 .(12/8191)ج ٌنيايةاليداية إلى بمكغ ال ب،لأبي طا
 .(270(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص4)
 .(30/257(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج5)
 .(21/371(  ينظر: البقاعي، نظـ الٌدرر )ج6)
 .(3/544الصابكني، صفكة التفاسير )ج(؛ ك 10/247)ج مجمع البيافالطبرسي، (  ينظر: 7)
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 األّولالمطمب 
 فسيريرط في سورة )النفطار(، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ الشّ  تحميل جممة

 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة، ت أربع جمؿو شرطيٌ كرة عمى مسألة كاحدة، ضمٌ السٌ اشتممت 

   ٺ ڀ *ڀ ڀ پ *پ پ ٻ *ٻ ٻ ٱ]تعالى:  ولالمسألة: قو 

  [.5-1]االنفطار:[ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ *ٺ

  رط:الشّ : تحميل جممة أًول

 .[ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ...ٻ ٻ ٱ] األولى: الجممة -

ككف، تضٌمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

ماء: فاعؿ لفعؿ السٌ ماء(، السٌ محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا انفطرت  رط:الشّ فعل  -2
مقدر كفاعمو( في محؿ رط الالشٌ كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ  رط المقدر مرفكع،الشٌ 

 .(1)جر مضاؼ إليو
اكنة، ال محؿ ليا السٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كتاء التأنيث  :)عممت( رطالشّ جواب  -3

مف اإلعراب، نفس: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، ما: اسـ مكصكؿ مبني عمى 
بو، قدمت: فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء ككف، في محؿ نصب مفعكؿ السٌ 

، يعكد (ىي)اكنة، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالفاعؿ: ضمير مستتر، تقديره: السٌ التأنيث 
مف  مت(مير العائد عمى المكصكؿ، محذكؼ، تقديره: ما قدمتو، ك)قدٌ فس، كالضٌ النٌ عمى 

راب، كجممة )عممت( جكاب ال محؿ ليا مف اإلع ،جممة صمة المكصكؿ الفعؿ كالفاعؿ
، ال محؿ ليا مف اإلعرابل  .(2)شرط غير جاـز

ة، ثبلث جمؿو شرطية غيرىا، بكاك العطؼ، كتأخذ رطيٌ الشٌ كعيطفت عمى ىذه الجممة 
رط المقدر الشٌ ، غير أف فعؿ كالرابعة الثٌالثةانية نفس اإلعراب، ككذلؾ الجممتيف الثٌ الجممة 

، كىذا كف مابعد الفعؿ: نائب فاعؿ مرفكع، ليذا الفعؿ المقدرفييما، لـ يسـٌ فاعمو، كعميو يك
                                                           

عرابو )ج(  ينظر: الٌدرة1)  .(10/479، تفسير القرآف كا 
 .(8/556)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  2)
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 .(1)رط، مع اشتراكيا في جكاب كاحدالشٌ مف باب تكرار جمؿ 
 رط:الشّ  فسيري لجمل: األثر التّ ًياثان

كرة مذكّْرنا إٌيانا بيكـ القيامة، كما سيقع فيو لئلنساف مف حساب السٌ يفتتح الحٌؽ سبحانو 
ماء، كتتساقط الككاكب، كتنفجر البحار، كتفتح عمى بعضيا البعض السٌ كسؤاؿ، فعندما تنشؽ 

يراف، كييقمب تراب القبكر، كيخرج مىف فييا ًمف النٌ نة السٌ فتصبح بحرنا كاحدنا، أك تشتعؿ ب
األمكات، في ذلؾ الكقت تعمـ كؿ نفس كتجد أعماليا حاضرة أماميا فما قٌدمت مف خير فيك 

 .(2)اليا، كما قٌدمت مف شر فيك عميي

رطية تصكير ليذه األحداث، تصكيرنا الشٌ ككاف في تكظيؼ األداة )إذا( في ىذه الجمؿ 
ماء السٌ ذىنينا متعاقبنا، كتكريرىا في كؿ جممة الستقبلؿ كؿ كاحدة منيا بنكع مف القدرة، فانفطار 
انية الثٌ نكع مف القدرة يختمؼ عف انتثار الككاكب، كعما بعدىا، كجاء فعؿ الجممتيف األكلى ك 

؛ ألف  امبنين   الثٌالثةماء كالككاكب تنفطر كتتناثر بنفسيا، بينما جاء فعؿ الجممتيف السٌ لممعمـك
كالرابعة لـ يسـٌ فاعمو؛ ألف البحار ينفجر مافييا مف ماء، كالقبكر يتبعثر مافييا مف أمكات، 

ز عناصر فأراد لفت االنتباه إلى حقيقة الحدث كطبيعتو، فيتحقؽ الغرض األساسي مف إبرا
 المشيد، في قكة ككضكح دكف مزاحمة لفظية، أك حضكر لغكم ال يتعمؽ الغرض بو. 

، فتنكير [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]كنبلحظ شمكؿ كعمكـ جكاب الشرط، في قكلو: 

؛ ليشمؿ كؿ عمؿ صغيره ككبيره، [ٿ]؛ ليعـ كٌؿ نفس، كاالسـ المكصكؿ [ٿ ]لفظة: 

ما قدمت مف طاعة اهلل، كبما ؛ ليشمؿ أنكاع العمؿ جميعيا، "ب[ٿ ٿ ٿ]كقكلو: 
 .(3)أخرت مف حؽ اهلل"

 

***

                                                           

 .(6/354(  ينظر: اليمذاني، الفريد في إعراب القرآف )ج1)
 (.624(؛ كالغزالي، نظرات في كتاب اهلل )ص445ينظر: المنصكرم، المقتطؼ مف عيكف التفاسير )ص (2)
 .(788ص)عامة السدكسي أقكالو كمركياتو في التفسير اإلماـ قتادة بف دعبد اليادم،  (3)
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 انيالثّ المطمب 
 فسيريفين(، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ رط في سورة )المطفّ الشّ تحميل جممة 

 

حك النٌ ثبلث مسائؿ، اشتممت عمى ست جمؿ شرطية، كتفصيميا عمى  كرةالسٌ ت ىذه ضمٌ 
 اآلتي:

  :ۉ ۉ ۅ ۅ *ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]المسألة األولى: قال تعالى 

 . [.3-2]المطففيف:[ې

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك جممتيف شرطيتيف،  نت ىذه المسألةضمٌ ت

  .[ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ] الجممة األولى: -

ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼب بجكابورط، خافض لشرطو، منصك الشٌ 

فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك:  :)اكتالوا( رطالشّ فعل  -2
اس: جار كمجركر النٌ ككف، في محؿ رفع فاعؿ، عمى السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(1)متعمؽ بالفعؿ )اكتالكا(، كجممة )اكتالكا( في محؿ جر مضاؼ إليو
كف؛ ألنو مف النٌ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت  :)يستوفون( رطالشّ جواب  -3

ككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة السٌ األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى 
، ال محؿ لو مف اإلعرابل)يستكفكف( جكاب   .(2)شرط غير جاـز

 . [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ] انية:الثّ الجممة  -

ذا( رطالشّ أداة  -1 ي عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا: الكاك: حرؼ عطؼ مبن :)وا 
رط، خافض لشرطو، الشٌ ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو
                                                           

 .(10/5016(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
 .10/5017ج، الٌسابؽ المرجعينظر: (  2)
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فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك:  :)كالوىم( رطالشّ فعل  -2
اعؿ، كىـ: ضمير متصؿ مبني عمى ككف، في محؿ رفع فالسٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(1)ككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كجممة )كالكىـ( في محؿ جر مضاؼ إليوالسٌ 
كف؛ ألنو مف النٌ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت  :)يخسرون( رطالشّ جواب  -3

ككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة السٌ األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى 
، ال محؿ ليا مف اإلعرابلجكاب  )يخسركف(  .(2)شرط غير جاـز

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

 األليـ كالكعيد ديد،الشٌ  بالتيديد لئلشعار (؛(3))الكيؿ بمفظ الكريمة كرةالسٌ افتتحت 
أخذكا مف  لممطففيف، ثـ شرع سبحانو يشرح كيفية تطفيفيـ، الذم استحقكا بو الكيؿ، فيـ إذا

ذا، اا كافرن يأخذكنو كافين  ،راء كنحكه كيبلن الشٌ س ما أخذكا بحكـ االنٌ   ،لمبيع ليـ كزنكا أك ليـ كالكا كا 
يـ فيف، أنٌ أبمغت الجرأة بيؤالء المطفٌ  ينقصكف مف حقيـ، ثـ يستعجبي سبحانو مف فعميـ ىذا،

افكف عكر، ال يخشكف الحساب يكـ القيامة، كال يخالشٌ ، كمف فقداف صاركا مف ببلدة الحٌس 
ك"كؿ مف يمتمس مف اإلنصاؼ أكثر مما تسمح بو نفسو،  !ديد الذم سينزؿ بيـالشٌ العذاب 

 ؛مف قبكرىـ اسالنٌ ىؤالء مع بقية يقكـ القيامة يكـ ، ك (4)فيك داخؿ تحت مقتضى ىذه اآلية"
 .(5)افذالنٌ ألمر رب العالميف، حيث يتمقكف جزاءه العادؿ، كحكمو  استجابةن 

قة كاليقيف، فالكيؿ كالميزاف كنحكىا الدٌ ط باألداة )إذا( التي تفيد ر الشٌ  كتصدرت جممتا
قيقة، كحساباتيا المضبكطة، فيؤالء المطففكف إذا اكتالكا الدٌ ا يستعمؿ في البيع، ليا أدكاتيا ممٌ 

ذا كالكا لمٌناس  لمٌناس حسىبكا ما ليـ مف حٌؽ بدٌقة متناىية، فأخذكا حٌقيـ بدكف أم نقص، كا 
 اس، كأخذكا زيادة عٌما ليـ بعمـ منيـ كدراية. النٌ اس مف حٌؽ، فانتقصكا مف حٌؽ عممكا ما لمنٌ 

 يتعمؽ فيما ديدالشٌ  حرصيـ عمى الذم يدؿ [ۋ]: بقكلو كىذا يؤكده، التعبير
 .لممبالغة فيو اءكالتٌ  يفالسٌ ف تامنا، كافينا أخذه يء،الشٌ  استيفاء إذ بحقكقيـ،

                                                           

 .(595ص)(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف 1) 
 .(8/567)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 2)
 (.3/245يبلؾ، كقيؿ كادو في جينـ، ينظر: الفراء، معاني القرآف )ج(  العذاب كال3)
 .(337ص)تفسير اإلماـ الغزالي الغزالي، (  4)
 .(15/274(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج5)
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 الخسارة إيقاع غيرىـ؛ ألف معناه لحقكؽ نيعالشٌ  يـيدؿ عمى إىمال [ې] كالتعبير بقكلو:
 .(1)يشبييما كما كالكزف الكيؿ حالتي في الغير عمى
 :لطيفة 

 في ما اس(؛ لئلشارة إلىالنٌ كلـ يقؿ )مف  [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]قاؿ سبحانو: 
 يضرىـ، اكتياالن  اسالنٌ  مف اكتياليـ كاف كالظمـ، فمٌما كالقير االستيبلء مف المنكر عمميـ

 .(2)ذلؾ عمى لمداللة )مف( مكاف )عمى( أبدؿ عمييـ، فيو تحامؿكي

*** 
   [13]المطففيف: [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة. 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼورط، خافض لشرطو، منصكب بجكابالشٌ 

فعؿ مضارع، لـ يسـٌ فاعمو مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة عمى  :)تتمى( رطالشّ فعل  -2
األلؼ، منع مف ظيكرىا التعذر، عميو: جار كمجركر متعمؽ بالفعؿ )تتمى(، آياتنا: نائب 

ككف، السٌ فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، نا: ضمير متصؿ مبني عمى 
 .(3)جر مضاؼ إليو، كجممة )تتمى عميو آياتنا( في محؿ جر مضاؼ إليو في محؿ

، (ىك)فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره:  :)قال( رطالشّ جواب  -3
، ال محؿ ليا لجكاب مف الفعؿ كالفاعؿ، يعكد عمى الكافر، كجممة )قاؿ(  شرط غير جاـز

 .(4)مف اإلعراب
 

 

                                                           

 .(15/319(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج1)
 .(4/719(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج2)
 (.10/541إعرابنا )ج الكريـ في اإلعجاز القرآف غة(  ينظر: الشيخمي، ببل3)
 .(6/195لفريد في إعراب القرآف المجيد )ج(  ينظر: المنتجب اليمذاني، ا4)
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 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التاثانيً 

يذكر اهلل في ىذه اآلية صفة بارزة مف صفات المكذبيف الفجار، أنيـ ال يصدقكف 
 األكليف، يا أخبارآيات اهلل، كال يعتبركنيا كحينا منو سبحانو، فيـ إذا سمعكىا قالكا: إنٌ ب

 .ابقيفالسٌ  مف غيره مف  محمد تمٌقاىا زخرفكىا، التي كأباطيميـ كأكاذيبيـ

 التي كخطاياىـ ذنكبيـ، كثرة سببو إنماعمييـ القرآف أٌف زعميـ ىذا كقكليـ،  فيردٌ 
 كالخير الحؽ نفاذ منع الذم (1)الرٍَّيف عمييا كٌكنت كالتي بالقرآف، اإليماف عف قمكبيـ حجبت

 .(2)الحقيقة رؤية عف فأعماىا إلييا، كرالنٌ ك 

ا ليفيد االستمرار، فتبلكة االشٌ كقد جاء فعؿ  لقرآف دائمة ما تزاؿ تيقرأ كتيتمى رط مضارعن
عراضيـ عنيا مستمر، كجكاب  ىذا الكافر  رط ماضينا؛ إشارة إلى أفٌ الشٌ عمى ىؤالء الكفار، كا 

كـ.   سارع إلى ىذا القكؿ قبؿ كؿ شيء، فإنو لـ ييحسف االستماع، لذا لـ ييحسف الحي

 عف كيده عمى إعراضوكتأ ر الجممة باألداة )إذا( إثباته لجيؿ ىذا المكٌذب،كفي تصدُّ  
 .العقؿ دالئؿ تنفعو لـ كما قؿ،النٌ  شكاىد تنفعو فيك ال الحؽ،

*** 
  ىئ مئ حئ جئ ی ی *ی ىئ ىئ ىئ]: قال تعالى: الثّالثةالمسألة* 

 .[32-30]المطففيف: [يب ىب مب خب حب جب

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ ا عمى بيانيك ، ةثبلث جمؿ شرطيٌ  ت ىذه المسألةضمٌ 

 .[ی ىئ ىئ ىئ] ممة األولى:الج -

ذا( رطالشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ استئناؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  :)وا 
رط، خافض لشرطو، الشٌ ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو

                                                           

 المعجـ الفريد لمعاني كممات القرآف المجيدالجزار، مى الذنب حتى يسكد القمب، ينظر: (  ىك الذنب ع1)
 (.1/426)ج

 .(30/121)ج(  ينظر: الزحيمي، التفسير المنير 2)
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صالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ الت :)مّروا( رطالشّ فعل  -2
ككف، في محؿ رفع فاعؿ، بيـ: جار كمجركر متعمؽ بالفعؿ السٌ متصؿ مبني عمى 

 .(1))مٌركا(، كجممة )مٌركا( في محؿ جر مضاؼ إليو
كف؛ ألنو مف النٌ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت  :)يتغامزون( رطالشّ جواب  -3

ككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة السٌ صؿ مبني عمى األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير مت
، ال محؿ ليا مف اإلعرابل)يتغامزكف( جكاب   .(2)شرط غير جاـز

 .[ىئ مئ حئ جئ ی ی] انية:الثّ الجممة  -

ذا( رطالشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  :)وا 
رط، خافض لشرطو، الشٌ كف، تضمف معنى كالسٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 منصكب بجكابو.
فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك:  :)انقمبوا( رطالشّ فعل  -2

ككف، في محؿ رفع فاعؿ، إلى أىميـ: جار كمجركر متعمؽ السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 
ككف، في محؿ جر السٌ بالفعؿ )انقمبكا( كأىؿ: مضاؼ، كىـ: ضمير متصؿ مبني عمى 

 .(3)مضاؼ إليو، كجممة )انقمبكا( في محؿ جر مضاؼ إليو
فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك:  :)انقمبوا( رطالشّ جواب  -3

شرط لككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة )انقمبكا( جكاب السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 
، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(4)غير جاـز

 .[يب ىب مب خب حب جب] :الثّالثةالجممة  -

ذا( رطالشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  :)وا 
رط، خافض لشرطو، الشٌ ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 منصكب بجكابو.

                                                           

 .(10/417(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 .(8/567)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 2)
 .(30/277(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج3)
 .(3/430(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج4)
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؛ التصالو مى األلؼ المحذكفةع فعؿ ماضو مبني عمى الضـ المقٌدر :)رأوىم( رطالشّ فعل  -2
ككف، في محؿ رفع فاعؿ، كىـ: السٌ كالكاك: ضمير متصؿ مبني عمى  ماعة،بكاك الج

ككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كجممة )رأكىـ( في محؿ السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 
 .(1)جر مضاؼ إليو

كالكاك: فعؿ ماضو مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة،  :)قالوا( رطالشّ جواب  -3
شرط غير لككف، في محؿ رفع فاعؿ. كجممة )قالكا( جكاب السٌ ضمير متصؿ مبني عمى 

، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(2)جاـز

 رط:الشّ فسيري لجمل : األثر التّ ثانًيا

نيا الدٌ نيع مف األعماؿ، كانكا في الحياة الشٌ المجرميف الجاحديف، الذيف اعتادكا فعؿ  إفٌ 
ذا مرٌ يضحككف مف المؤمنيف، ك  ذا رجعكا يستيزءكف بيـ، كا  كا بيـ يتغامزكف؛ استحقارنا ليـ، كا 

إلى أىميـ بعد ىذا، رجعكا فرحيف مسركريف بأذاىـ لممسمميف، كسخريتيـ بيـ، ككانكا إذا رأكىـ 
 .(3)كٌم، طريؽ اآلباء كاألجدادالسٌ قالكا: إف ىؤالء المؤمنيف لقكـ ضالكف عف الطريؽ 

: "كنقؼكفي اآليات تصكيره يرسمو   المشيد ىذا أماـ لحظة سيد قطب بريشتو، قائبلن
 في آمنكا الذيف مف أجرمكا الذيف سخرية مشيد -كحركاتو مناظره عرض القرآف يطيؿ الذم
 فف أنو كما التعبيرم، األداء في عاؿ فف التأثيرية احيةالنٌ  مف اإلطالة ىذه أف فنجد. .. -نياالدٌ 
 كأذاىـ المشركيف عنت مف تبلقي مكة في المسممة القمة كانت فقد. عكرمالشٌ  العبلج في عاؿ
 كتسريتو تثبيتو مف عكف، ببل يتركيـ ال ربيـ ككاف. كعمؽ بعنؼ البشرية فسالنٌ  في يفعؿ ما

 ىك فربيـ لقمكبيـ؛ بمسـ فيو المشركيف، أذل مف لمكاجعيـ المفصؿ التصكير كىذا .كتأسيتو
ف -ييمميا ال كىك يراىا، فيك .المكاجع ىذه يصؼ الذم  كحده كىذا -حيننا الكافريف أميؿ كا 
 .(4)كجراحو" آالمو عمى كيمسح المؤمف قمب يكفي

رط كجكابو فييا، الشٌ بلثة باألداة )إذا( لتحقؽ كقكع فعؿ الثٌ رطية الشٌ كقد تصدرت الجمؿ 
رط ماضو )مٌركا(، كجكابو مضارع )يتغامزكف(؛ ليفيد الشٌ كنمحظ في الجممة األكلى مجيء فعؿ 

رط )مٌركا( يجكز أف يعكد عمى )الذيف الشٌ ظر عند المركر، كالفاعؿ في فعؿ النٌ ستمرار باال

                                                           

 .(10/5030(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
 .(12/384)جح، اإلعراب المفصؿ (  ينظر: صال2)
 .(8/353ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(؛ ك 5/227(  ينظر: البغكم، معالـ التنزيؿ )ج3)
 .(6/3862)ج(  قطب، في ظبلؿ القرآف 4)
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غامز لمحاليف: حاؿ مركر المؤمنيف بالكفار أجرمكا( أك عمى )الذيف آمنكا(، ليفيد شمكؿ التٌ 
 ار كعادتيـ.كاف مف دأب الكفٌ  غامز قدالتٌ  كحاؿ مركر الكفار بالمؤمنيف، كىذا إيحاء عمى أفٌ 

 "مف فكييف( )انقمبكا رطالشٌ انية في جكاب الثٌ )انقمبكا( في الجممة  رطالشٌ فعؿ  كريركت
 امع؛السٌ  ذىف في معناه تقرير زيادة مف الفعؿ إعادة في لما ... كذلؾ الكبلـ في الجزؿ سجالنٌ 
 فيو يككف حتى التجدد إفادة مف الفعؿ في ما تقرير كلزيادة بو، االعتناء ينبغي مما ألنو

، كجيء بو بصيغة الماضي؛ لبياف مسارعة ىؤالء المجرميف في الرجكع  (1)الحالة" اراستحض
إلى أىميـ كأصحابيـ؛ إلخبارىـ بسخريتيـ عمى أىؿ اإليماف، كفي ذلؾ إيحاء باستيبلء أخبار 

 المؤمنيف، كتحركاتيـ عمى حياة ىؤالء الكفار المجرميف.

ىـ( تفنف في البياف أك الرؤية مطمقنا، سكاء بقكلو: )رأك  الثٌالثةرط بالجممة الشٌ كجاء فعؿ 
كانت بالمركر أك ال، كاختير الماضي في الجكاب )قالكا(؛ لمسارعتيـ في الجكاب كالقكؿ )إٌف 

البلـ(؛ لممبالغة في صدؽ ىذا القكؿ عندىـ، أم: إٌف ضالكف(، كتأكيد قكليـ بًػ )إٌف ك ىؤالء ل
المذات العاجمة؛ رجاء منيـ المثكبات في اآلخرة  ىؤالء ترككا ديف آبائيـ، كأعرضكا عف استيفاء

 .(2)ىييات ىييات

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(30/212(  ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(20/158)جحاشية القكنكم عمى تفسير البيضاكم  القكنكم،(  ينظر: 2)
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  الثّالثالمطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ   رط في سورة )النشقاق(، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 
 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك كرة ثبلث مسائؿ، اشتممت عمى ست جمؿ شرطية، السٌ تضـ ىذه 

 ٹ ٹ *ٹ ٿ ٿ *ٿ ٺ ٺ* ٺ ڀ ڀ] : قال تعالى:المسألة األولى 

 [.5-1]االنشقاؽ:[ڦ ڦ ڤ* ڤ ڤ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ عمى  كتفصيميماجممتيف شرطيتيف، ضٌمت ىذه المسألة 

 .[ٿ ٺ ٺ * ٺ ڀ ڀ] الجممة األولى: -

ف معنى ككف، تضمالسٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

ماء: فاعؿ لفعؿ السٌ ماء(، السٌ محذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا انشقت  رط:الشّ فعل  -2
رط المقدر كفاعمو( في محؿ الشٌ رط المقدر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ الشٌ 

 .(1)جر مضاؼ إليو
 : سبعة أقكاؿ عمىمماء في تعيينو اختمؼ الع رط:الشّ جواب  -3

 .(2)كؿ مذىب في تقديره محذكؼ؛ ليذىب المقدر :األّول

لكنو ليس بمبيـ بؿ ميتعٌيف، معركؼ قد تردد في القرآف معناه، كىك )عممت  محذكؼ؛ اني:الثّ 
 .(3)نفس ما أحضرت أك قدمت( كما في سكرتي التككير كاالنفطار

 .(4)أم: فأنت مبلقيو ،[6:شقاؽاالن][ڃ] :قكلو ىك الجكاب :الثّالث

                                                           

 .(3/431(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 .(4/725(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج2)
 .(3/250الفراء، معاني القرآف )ج(؛ ك 24/312ج(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )3)
 (.2/574(  ينظر: األخفش، معاني القرآف )ج4)
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 إلى كادح إنؾ اإلنساف أييا يا: قيؿ فكأنو كالتأخير، التقديـ عمى محمكؿ المعنى أف :ابعالرّ 
ا  .(1)القيامة كقامت انشقت، ماءالسٌ  إذا فمبلقيو، ربؾ كدحن

 الكبلـ في كاعترض ،[7:االنشقاؽ] [ڇ چ چ چ چ]: قكلو في الجكاب :الخامس

 ككذا، كذا ككاف انشقت، ماءالسٌ  إذا كالمعنى: ،[6:االنشقاؽ] [ڄ ڄ ڄ ڦ]: قكلو
 .(2)كذا فيك ظيره كراء كتابو أكتي كمف كذا، فيك بيمينو كتابو أكتي مف

ماء رأل كؿ السٌ كالمعنى: )إذا انشقت  [ڄ ڄ]: قكلو عميو دؿ ما الجكاب إف :ادسالسّ 
 .(3)كادح ما عممو(

 .(4)الكاك زائدة كحينئذ تككف، [ٺ]الجكاب قكلو:  ابع:السّ 

 .[ڦ ڦ ڤ *ڤ ڤ ٹ ٹ *ٹ ٿ ٿ] انية:الثّ الجممة  -

ذا( رطالشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  :)وا 
رط، خافض لشرطو، الشٌ ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 .، كىك مضاؼمنصكب بجكابو
حذكؼ فٌسره مابعده، تقديره: )إذا ميٌدت األرض(، األرض: نائب فاعؿ لفعؿ م رط:الشّ فعل  -2

ر كنائب فاعمو( في رط المقدٌ الشٌ رط المقدر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة. كجممة )فعؿ الشٌ 
 . (5)محؿ جر مضاؼ إليو

  ابقة.السٌ ينطبؽ عميو ما تـ ذكره بالتفصيؿ في جكاب الجممة  رط:الشّ جواب  -3

 رط:الشّ فسيري لجممتي ثر التّ : األ ثانًيا

كأحداثيا،  القيامة عف متصبلن  حديثا بعدىا، أتى كما سبقيا، كما كرة،السٌ  ىذه تعدٌ 
اعة، السٌ  قياـ عند الككف في يحدث الذم اإلنقبلب كصكرت اآلخرة، مشاىد بعض فذكرت
يا مف ماء، كتستمع ألمر ربيا، كيختؿ نظاـ العالـ، كتنبسط األرض بنسؼ مافيالسٌ فتنشؽ 

                                                           

 .(10/158(  ينظر: الٌثعمبي، الكشؼ كالبياف )ج1)
 .(31/97الرازم، مفاتيح الغيب )جر الديف فخ(  ينظر: 2)
 .(4/408(  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ )ج3)
 .(5/227(  ينظر: البغكم، معالـ التنزيؿ )ج4)
 .(8/580)ج (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف5)
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، اخاصن  اجباؿ، كتخمييا عما في جكفيا، كالحديث عف ىذه األىكاؿ في ىذه اآليات يحمؿ طابعن 
 . (1)ماء كاألرض، تستسمماف في طكاعية كخشكع هلل رب العالميفالسٌ مف االستسبلـ هلل، ف

ة المقطكع ف باألداة )إذا( التي تستعمؿ في المعاني اليقينيٌ رت الجممتاكقد تصدٌ 
إخبار اهلل عف التغيرات المصاحبة ليكـ القيامة صدؽ كحٌؽ ال ريب في ذلؾ، كجاء بحدكثيا، ف

 التيكيؿ. في أدخؿ فيككف ،في تقديرىا كؿ مذىب الذىف ليذىبرط؛ الشٌ االستغناء عف جكاب 

 

*** 
  ڌ* ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ چ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 .[10-6]االنشقاؽ: [گ گ ک *ک ک ڑ ڑ ژ ژ* ڈ ڎ ڎ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك ضمت ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، 

  .[ڈ ڎ ڎ ڌ* ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ چ ] الجممة األولى: -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب،  :)فأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

تقديره: )ميما يكف  ،وشرط كفعمأداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي  رط:الشّ فعل  -2
نما يمييا ا مف شيء(، ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى سـ، كىك )مىٍف(، كىككا 
 .(2)رفع مبتدأ

مبنية عمى الفتح المحؿ ليا مف الفاء كاقعة في جكاب أٌما،  :)فسوف( رطالشّ جواب  -3
: فعؿ سكؼ: حرؼ استقباؿ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، اإلعراب،  ييحاسبي

مضارع لـ يسـٌ فاعمو، مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كنائب الفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: 
ؿ ( في مح...ىك، حسابنا: مفعكؿ مطمؽ، منصكب كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )فسكؼ

                                                           

 .(5/424(؛ كدركزة، التفسير الحديث )ج1186(  ينظر: الكاحدم، الكجيز )ص1)
 .(10/555ج، ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابنا )(  ينظر: الٌشيخمي2)
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، كجممة )فمف أكتي كتابو بيمينو سكؼ يحاسب حسابنا يسيرنا( جكاب رفع خبر المبتدأ )مف(
 .(1)رط، ال محؿ ليا مف اإلعرابالشٌ 

 .[ گ گ ک *ک ک ڑ ڑ ژ ژ] انية:الثّ الجممة  -

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، أٌما:  :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ يؿ، مبني عمى حرؼ شرط كتفص

تقديره: )ميما يكف  ،وشرط كفعمأداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي  رط:الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ، كىك  مف شيء(، ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى (، كىكفٍ )مى كا 
 .رفع مبتدأ

ي جكاب أٌما، مبنية عمى الفتح المحؿ ليا مف الفاء كاقعة ف :)فسوف( رطالشّ جواب  -3
اإلعراب، سكؼ: حرؼ استقباؿ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، يدعك: فعؿ 
مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة؛ لمثقؿ، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: ىك، 

ي محؿ رفع خبر ( ف...ثبكرنا: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة. كجممة )فسكؼ
رط، ال الشٌ ، كجممة )فمف أكتي كتابو كراء ظيره فسكؼ يدعك ثبكرنا( جكاب المبتدأ )مف(

 .(2)محؿ ليا مف اإلعراب
 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ ثانًيا

 عمى لمعرض اسالنٌ  يقكـ يكـ عممؾ كتبلقى القيامة، يكـ ربؾ ستبلقى: اإلنساف ياأيٌ 
 مف افأمٌ  ،الحؽٌ  يظير، كىناؾ [18الحاقة:][ڳ گ گ گ گ ک] الجبار الممؾ
سيبلن يسيرنا أم: ال  حسابنا يحاسبكف فسكؼ المقربكف، الصالحكف كىـ بيمينو، كتابو أكتى

 يوم حوسب من: ) اهلل رسول قال: قالت -رضي اهلل عنيا- عائشة فعنمناقشة فيو، 
 ڇ* ڇ چ چ چ چ] اهلل قال قد أليس اهلل رسول يا فقمت: قالت ،(ُعذب القيامة

 يوم الحساب نوقش من العرض، ذلك إنما الحساب، ذاك )ليس :؟ فقال[ڍ ڍ ڇ

                                                           

 .(12/389)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 .(10/5037(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
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 جزاءىـ، القكا ألنيـ مسركريف فرحيف المؤمنيف مف إخكانيـ إلى كيرجعكف ،(1)(عذب القيامة
 .[12اإلنساف:] [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]

 حاسبكفي فسكؼ الفجار، الكفار كىـ ظيره كراء مف أك بشمالو، كتابو أكتى مف كأما
 كممات مف ذلؾ أشبو كما ىبلكاه، كا ثبكراه، كا: قائميف بيـ ما شدة مف كيدعكف عسيرنا، حسابنا

؛ ذلؾ في ينفع ال ىذا كلكف كالحسرة، دـالنٌ   في ىك العمؿ فكقت العمؿ، كقت انتيى ألنو اليـك
نما عمؿ فبل اآلخرة في أما نيا،الدٌ   سعيرنا، سيصمكف ادمكفالنٌ الجزاء، فيؤالء المتحسركف  ىك كا 

 .(2)البٌلفح ديدالشٌ  جيٌنـ حرٌ  كيقاسكف

ا( التي تفيد التفصيؿ، فيي تفصيؿ ف باألداة )أمٌ رطيتاالشٌ كتصدرت ىاتاف الجممتاف 
اس كتبيـ يكـ القيامة، كتفصيؿ أثر ذلؾ عمى نفكسيـ، فالمؤمف النٌ لبياف كيفية استبلـ كتمقي 

ا مسركرن  ا، بينما الكافر يستمـ كتابو بشمالو، فيككف مبتئسنا يستمـ كتابو بيمينو، كيككف مبتيجن
رط، فاإلنساف لف يترؾ الشٌ ا( التككيد، بكقكع كتحقؽ ماتعمؽ عميو عبكسنا حزيننا. كما تفيد )أمٌ 

  سدل، بؿ يجازل المحسف عمى إحسانو، كالمسيء عمى إساءتو. 

*** 
  ەئ ەئ ائ ائ* ىې ې ې ې ۉ ۉ]: قال تعالى: الثّالثةالمسألة* 

 [.24-21]االنشقاؽ: [ېئ ۈئ ۈئ*ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك اشتممت ىذه المسألة عمى جممتيف شرطيتيف، 

 .[ى ې ې ې ې ۉ ۉ]الجممة األولى:  -

ذا( رطالشّ أداة  -1 الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، إذا:  :)وا 
رط، خافض لشرطو، الشٌ ككف، تضمف معنى السٌ ماف، مبني عمى ظرؼ لما يستقبؿ مف الز 

 منصكب بجكابو.
                                                           

رقـ  :6/167، باب )فسكؼ يحاسب حسابنا يسيرنا(/كتاب تفسير القرآف ،صحيح البخارم]البخارم: ( 1)
 ،باب إثبات الحساب /كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا ،مـصحيح مس[؛ ك]مسمـ: 4939حديث ال
 .[2876حديث رقـ ال :4/2204

 .(3/844حجازم، التفسير الكاضح )ج(؛ ك 19/272(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج2)
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فعؿ ماضو لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، عمييـ: جار كمجركر  :)قرئ( رطالشّ فعل  -2
متعمؽ بالفعؿ )قرئ(، القرآف: نائب فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )قرئ( في 

 .(1)محؿ جر مضاؼ إليو
ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، السٌ ال: حرؼ نفي مبني عمى  :)ل يسجدون( رطشّ الجواب  -3

كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، النٌ يسجدكف: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت 
ككف، في محؿ رفع فاعؿ. جممة )ال يسجدكف( السٌ الكاك: ضمير متصؿ مبني عمى ك 

، ال محؿ لو مف اإلعراب لجكاب   .(2)شرط غير جاـز

 .[ېئ ۈئ ۈئ]انية: الثّ الجممة  -

 مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إف(. رط:الشّ أداة  -1

 .(3)، تقديره: )إف استمركا في كذبيـ(ت عميو الفاء الفصيحةمقٌدر، دلٌ  رط:الشّ فعل  -2

، الفاء: الفصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب :)فبشرىم( رطالشّ جواب  -3
ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: أنت، يعكد عمى السٌ بٌشٍرىـ: فعؿ أمر مبني عمى 

ككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو. كجممة السٌ ، ىـ: ضمير متصؿ مبني عمى بي النٌ 
 .(4)شرط مقدرل)فبشرىـ( في محؿ جـز جكاب 

 رط:الشّ فسيري لجممتي : األثر التّ اثانيً 

تكذيبيـ كعدـ إيمانيـ باهلل، فما يمنعيـ مف اإليماف،  يكٌبخ اهلل سبحانو الكفار؛ بسبب
كماذا عمييـ لك آمنكا باهلل كاليـك اآلخر، فأٌم شيء يضرىـ إف ىـ أسممكا كأذعنكا هلل رب 
العالميف، كما ليـ عند تبلكة آياتو ال يخضعكف لو، فعٌبر سبحانو عف الخضكع كاالستسبلـ ىنا 

ف لـ تسجد عمى األالسٌ ب رض الجكارح سجد القمب لعظمتو كالف كأذعف، فمٌما جكد؛ ألنو كا 
ا بنكاياىـ كبما يجمعكنو في صدكرىـ، فأعرض  أعرضكا عف الٌذكر ككٌذبكا، كاف سبحانو عالمن

 .(5)أف يبشرىـ بالعذاب األليـ عنيـ، كأمر نبيو 

                                                           

 .(12/393)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
 . (10/427( ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
 .(30/287(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج3)
 .(591(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص4)
 .(122(  ينظر: ابف عثيميف، تفسير جزء عـٌ )ص5)
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 رطية األكلى باألداة )إذا( التي تفيد تحقؽ الكقكع، فقراءة القرآفالشٌ كتصدرت الجممة 
رط الشٌ عمى مسامع الكفار متحقؽ، كانتفاء إيمانيـ كخضكعيـ هلل سبحانو كاقع، كجاء فعؿ 

ـٌ إعراض ىؤالء الكفار عف  بصيغة الماضي الذم لـ يسـٌ فاعمو، ليشمؿ كؿ قارئ لمقرآف، كيىعي
أحكاليـ. كنبلحظ ىنا عدـ اقتراف الجكاب المنفي بالفاء، "فإذا تساءلنا عف  في جميع اإليماف

بب في عدـ دخكؿ الفاء عمى الجكاب نجد أف حذفيا السٌ ٌر في عدـ االقتراف، كبحثنا عف السٌ 
فس متطمعة لما يتمـ النٌ أبمغ مف ذكرىا؛ ألف كجكدىا يشعر بأف الجكاب لـ يأت بعد، كتظؿ 

 .(1)المعنى مع أنو غاية في التماـ"

ريف تقديرىما: درط مقانية عف أداة شرط كفعؿ شالثٌ ت الفاء الفصيحة في الجممة دلٌ  كقد
رط )إف( أفادت التكبيخ ليؤالء الشٌ )إف استمركا في كذبيـ فبشرىـ بعذاب أليـ(؛ كتقدير أداة 

المكذبيف مف االستمرار في تكذيبيـ رغـ اآليات التي تتمى عمييـ بما فييا مف أدلة عمى 
 سبيؿ التيكـ مىع رط )فبشرىـ(،الشٌ اإليماف باهلل، كاستعير عف اإلنذار بالتبشير في جكاب 

   .كاالستيزاء

*** 
 

  

                                                           

 (.47(  أبك طالب، مف فيض الرحمف في ببلغة الٌنحك في القرآف )ص1)
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 ابعالمطمب الرّ 
 فسيريارق(، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ رط في سورة )الطّ الشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ كرة مسألة كاحدة، فييا جممة شرطية كاحدة، كتفصيميا عمى السٌ تضـ ىذه 

   [.17-15]الطارؽ: [ڱ ڱ ڱ ڱ *ڳ ڳ *گ گ گ] تعالى:و لالمسألة: قو 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(. رط:الشّ أداة  -1

 ، تقديره: )إذا عرفت كيدىـ لؾ ككيدم ت عميو الفاء الفصيحةدلٌ  مقٌدر، رط:الشّ فعل  -2
 .(1)ليـ(

اإلعراب، مٌيؿ:  الفاء: الفصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف :)فمّيل( رطالشّ جواب  -3
اكنيف، كالفاعؿ ضمير السٌ ككف، حيرؾ آخره بالكسر؛ اللتقاء السٌ فعؿ أمر مبني عمى 

، الكافريف: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو بي النٌ مستتر، تقديره: أنت، يعكد عمى 
، ال محؿ ل( جكاب ...الياء؛ ألنو جمع مذكر سالـ. كجممة )فمٌيؿ شرط مقدر غير جاـز

 .(2)رابليا مف اإلع
 رط:الشّ فسيري لجممة : األثر التّ ثانًيا

 ، فاهلل سبحانو ليس بغافؿو عما يعمؿ لمرسكؿ كتسمية لقريش، تيديد اآلية ىذه في
طفاء اهلل، أمر في إبطاؿ كمساعييـ المكايد مكة مف أىؿ  فيك عالـه بذلؾ يقابميـ الحؽ، نكر كا 

 كال فانتظر يامحمد ميعاد الذم ييمكيـ فيو؛ال بيـ كانتظاره ليـ استدراجو مف: -سبحانو–بكيده 
 كخالؼ ككرر ا، حتى يأتي أمر اهلل فييـ،يسيرن  إمياالن  كأميميـ بو، تستعجؿ كال بيبلكيـ، تدعي 
 .(3)كالتصبير منو التسكيف )مٌيؿ كأميؿ(؛ لزيادة المفظيف بيف

كيد كقد أفصحت الفاء عف أداة كفعؿ شرط مقدريف، تقديرىما: )إذا عرفت يامحمد ب
(، كتقدير األداة )إذا( إلفادة التحقؽ كاليقيف فإف أراد قميبلن  الكفار لؾ، ككيدم ليـ فميميـ إمياالن 

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/545(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(10/443(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج2)
 .(4/737(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج3)
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ف أراد يكـ القيامة، فأنو آتو متحقؽ ال شؾ في ذلؾ،  بيذا اإلمياؿ يكـ بدر، فقد تحقؽ ككقع، كا 
 كقٌمؿ اإلمياؿ، بقكلو: )ركيدنا(؛ ألٌف كؿ آتو قريب.

*** 
 :مالحظة 

ة الكحيدة التي لـ تشتمؿ عمى جممة شرطية في ىذا المبحث، ىي سكرة البركج. كر السٌ 
 ڈ ڎ ڎ ڌ] رط، كىي في قكلو تعالى:الشٌ كلكنيا اشتممت عمى جممة شبيية ب

 .[10:البركج] [ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

، كقع( إفٌ ) اسـ ألف جينـ(؛ عذاب )فميـ: قكلو مف( إفٌ ) خبر في الفاء كدخمت  مكصكالن
 لـ إفٍ  ثـ المؤمنيف فتنكا مىفٍ : فالتقدير كثيرنا. االستعماؿ في رطالشٌ  معنى يضمف كالمكصكؿ

 فيك التقييد معنى بو مقصكد يتكبكا( لـ )ثـ: قكلو عطؼ ألف جينـ؛ عذاب فميـ يتكبكا
 .(1)رطالشٌ ك

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.30/246ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(؛ ك 10/747السميف الحمبي، الٌدر المصكف )ج (  ينظر:1) 
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  الثّالثالمبحث 
 ، وبيان أثرىا عمى (األعمى إلى الضحى) ةسور  منرط الشّ تحميل جممة 

 المعنى التفسيري

 

 الضحى( -الميل -الفجر -الغاشية -تعريف عام بسورة )األعمى
 :سورة األعمىأوًل: تعريف عام ب

  ة:ور السّ أسماء 

لكركد صفة األعمى فييا دكف  سٌميت بيذا االسـ في معظـ كتب التفسير،األعمى:  -1
 .(1)غيرىا

 .[ڻ ڻ ڻ ں]كلو تعالى: لمفتتحيا، بق :(3)، سبِّح اسم ربك األعمى(2)سبِّح -3 -2

 كردت ىذه التسمية في بعض كتب التفسير اختصارنا.: (4)سبِّح األعمى -4

  :(5)اتفاقنا آية عشرة تسععدد آياتيا.  

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

 .(6)قصالنٌ إيجاب تنزيو اهلل األعمى مف أف يمحؽ بعظمتو شيء مف شكائب ورة: السّ محور  -

 ة:ور السّ أىداف  أىمّ  -

 كاإلشارة إلى كحدانيتو. تنزيو اهلل تعالى، -1

 كتثبيتو عمى تمقي الكحي.  بيالنٌ تأييد  -2
                                                           

 .(30/271)ج (  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير1)
(؛ 8/377ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(؛ ك 3/198)جفكرؾ تفسير ابف ابف فكرؾ، ينظر:  (2)

 .(8/348الشياب، عناية القاضي )جك 
الماتريدم، (؛ ك 24/365جالطبرم، جامع البياف )(؛ ك 3/418)جتفسير عبد الرزاؽ عبد الرازؽ، ينظر:  (3)

 .(10/500تأكيبلت أىؿ الٌسنة )ج
 .(448جكزم، تذكرة األريب في تفسير الغريب )صابف ال(؛ ك 722ص)تفسير مجاىد مجاىد، (  ينظر: 4)
 .(345ص)القكؿ الكجيز في فكاصؿ الكتاب العزيز المخمبلتي، (  5)
 .(2/181(  ينظر: البقاعي، مصاعد الٌنظر )ج6)
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 .(1)في كتب الرسؿ مف قبمو ما أكحى بو اهلل إلى نبيو مف القرآف يصدقو ما -3

*** 
 غاشية:الثانًيا: تعريف عام بسورة 

  ة:ور السّ أسماء 

كر، كىك االسـ المشيكر في أغمب سٌ اللعدـ كقكع المفظة في غيرىا مف الغاشية:  -1
 .(2)كتب التفسير

[ٹ ٹ ٿ ٿ] بأكؿ آية فييا،ىل أتاك حديث الغاشية:  -2
(3).  

 :(4)اختبلؼ فييا ليس ،عند الجميع آية كعشركف ست عدد آياتيا. 

  (5)مٌكٌية في قكؿ الجميعورة: السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 

ار، كأحكاؿ أصحاب الجنة، النٌ كـ القيامة، ككصؼ أحكاؿ أصحاب تيكيؿ ي ورة:السّ محور  -
 .(6)كبياف أف المرجع كالمآؿ إلى اهلل

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

اس إلى قسـ يستقبؿ بحفاكة بالجنة، كقسـ يستقبؿ النٌ التحدث عف يكـ القيامة، كانقساـ  -1
 ار الحامية.النٌ باالمتياف في 

 اهلل في خمقو. عرض أدلة كبراىيف تثبت قدرة -2

 . (7)اس كمآليـ إلى اهلل تعالى؛ لينالكا جزاءىـ كحسابيـالنٌ رجكع  -3
                                                           

 .(30/273(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(1/516(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج2)
ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز (؛ ك 10/366ظر: الماتريدم، تأكيبلت أىؿ الٌسنة )جين  (3)

 (.5/123)ج
 .(272الداني، البياف في عد آم القرآف )صينظر: (  4)
 .(20/25(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج5)
 .(30/297(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج6)
 .(11/317م، المبصر لنكر القرآف )ج(  ينظر: صبر 7)
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 الفجر: : تعريف عام بسورةثالثًا
  ة:ور السّ أسماء 

 يختمؼ ، كقد قاؿ ابف عاشكر: "لـ[ٱ]لمفتتحيا، بقكلو: الفجر، والفجر:  -2 -1
، (1)نة"السٌ  ككتب التفاسيرك  المصاحؼ في الكاك بدكف الفجر( )سكرة كرةالسٌ  ىذه تسمية في

بزيادة  (3)كالفجر" سكرة تفسير كرة، قاؿ: "آخرالسٌ بعد االنتياء مف تفسير  (2)كلكف الطبرم
 .(4)الكاك، كسٌميت بسكرة )كالفجر( في تفاسير أخرل كذلؾ

  :كاثنتاف امي،الشٌ ك  الككفي في كثبلثكف البصرم، في آية كعشركف تسع عدد آياتيا 
 .(5)مالحجاز  في كثبلثكف

  (6)مٌكٌية كٌميا، ال خبلؼ في مٌكٌيتيا ورة:السّ زمان نزول. 
  ورة، وأىم أىدافيا:السّ محور 
، كأحكاؿ تركز عمى عرض مشاىد العظمة كالقدرة اإلليية في الككف ورة:السّ محور  -

 .(7)اإلنساف
 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 القسـ اإلليي عمى أف عذاب اهلل عمى الكفار كاقع. -1
 اد قصص بعض األمـ الظالمة المكذبة، كبياف عاقبة كفرىـ.إير  -2
 .(8)بياف مكقؼ اإلنساف مقابؿ عطاء اهلل كمنعو -3

                                                           

 .(30/311)ج(  ابف عاشكر، التحرير كالتنكير 1)
أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم، نسبة إلى طبرستاف، شيخ المفسريف صاحب التفسير الكبير، كالتاريخ (  2)

ينظر:  .ق310الشيير، كاف إمامنا في التفسير كالحديث كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾ، تكفي ببغداد سنة 
 (.4/191ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج

 .(24/426)ججامع البياف الطبرم، (  3)
(؛ 3/210)جتفسير ابف فكرؾ (؛ كابف فكرؾ، 5/126( ينظر: ابف ابي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج4)

 .(2/297ابف المثنى، مجاز القرآف )جك 
 .(206ف )ص(  ينظر: مكسى، مرشد الخبلف إلى معرفة عد آم القرآ5)
 .(5/126(  ينظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج6)
 .(593(  ينظر: جماعة مف عمماء التفسير، المختصر في التفسير )ص7)
 .(30/220(  ينظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج8)
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 لّميل:سورة ارابًعا: تعريف عام ب
  ة:ور السّ أسماء 

 .(1)بدكف الكاك، تسمية ليا بما أقسـ اهلل بو في اآلية األكلى الّميل: -1

[ڳ ڳ ڳ]ا، بقكلو تعالى: لمفتتحيوالّميل، والّميل إذا يغشى:  -2-3
(2). 

  :(3)اختبلؼ فييا ليس ،عند الجميع آية كعشركف إحدل عدد آياتيا . 

  (4)مكٌية كٌميا بإجماع المفسريف ورة:السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

الحض عمى األكصاؼ التي يحصؿ بيا الفبلح، كالتحذير مما تحصؿ بو  ورة:السّ محور  -
 .(5)بياف أف كؿ إنساف ميسر لما خمؽ لو الخيبة، مع

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 اس بيف منفؽ كمصدؽ، كبيف بخيؿ مكذب، كبياف عاقبة كؿ منيما. النٌ اختبلؼ مساعي  -1

 .(6)اىتماـ كعناية خاصة بأمر اإلنفاؽ المالي -2

*** 
 خامًسا: تعريف عام بسورة الّضحى:

  ة:ور السّ أسماء 

 .(7)كرةالسٌ ، تسمية ليا بما أقسـ اهلل بو في أكؿ بدكف الكاكالّضحى:  -1

 

                                                           

 .(1/523(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج1)
 .(30/377كالتنكير )ج (  ينظر: ابف عاشكر، التحرير2)
 .(276الداني، البياف في عد آم القرآف )صينظر: (  3)
 .(4/453)ج زاد المسيرابف الجكزم، (  ينظر: 4)
 .(9/169)ج التفسير المكضكعي لسكر القرآفنخبة مف العمماء، (  ينظر: 5)
 .(11/340(  ينظر: صبرم، المبصر لنكر القرآف )ج6)
 .(1/523ائر ذكم التمييز )ج(  ينظر: الفيركزآبادم، بص7)
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[ڄ]بإثبات الكاك، لمفتتحيا، بقكلو تعالى: والّضحى:  -2
(1). 

 :(2)اختالف فيها ليس ،عند الجميع آية عشرة إحدى وهي عدد آياتيا. 

  (3)مكية بال خالف بين العلماءورة: السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

رؼ كالمنقبة لو، كما حباه اهلل بو مف الفضؿ الشٌ بياف ما لمرسكؿ مف  ورة:السّ محور  -
 .(4)كاإلنعاـ

 :ورةالسّ أىداف أىّم  -

 .إبطاؿ زعـ المشركيف بانقطاع الكحي عف محمد  -1

 برضا اهلل عنو. بي النٌ بشارة  -2

 بما حٌفو بو اهلل مف ألطافو كعنايتو. بيالنٌ تذكير  -3

 .(5)ناء عمى اهللالثٌ ة ك عمالنٌ كجكب شكر  -4

*** 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(93(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص1)
 .(277الداني، البياف في عد آم القرآف )صينظر: (  2)
 .(5/556(  ينظر: الشككاني، فتح القدير )ج3)
 .(3/571)جالصابكني، صفكة التفاسير (؛ ك 9/8020(  ينظر: كشؾ، في رحاب التفسير )ج4)
 .(15/425التحرير كالتنكير )ج (  ينظر: ابف عاشكر،5)
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 األّولالمطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  رط في سورة )األعمى(، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 

بيانيا عمى ك كرة عمى مسألة كاحدة، اشتممت عمى جممة شرطية كاحدة، السٌ احتكت ىذه  
 حك اآلتي:النٌ 

  [9األعمى:][ائ ى ى ې] تعالى: ولالمسألة: قو. 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

، مبني عمى  :)إْن( رطالشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

رط، كالتاء: تاء الشٌ فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ  :)نفعت( رطالشّ فعل  -2
عؿ اكنيف، ال محؿ ليا مف اإلعراب، الذكرل: فاالسٌ سرت؛ اللتقاء ككاكنة، السٌ التأنيث 

 .(1)، منع مف ظيكرىا التعذرعمى األلؼ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة
 .(2)تقٌدـ، تقديره: )إٍف نفعت الذكرل فذكر( محذكؼ، دٌؿ عميو ما رط:الشّ جواب  -3

 رط:الشّ : األثر التفسيري لجممة اثانيً 

، كيًعظيـ اس بعظمتو سبحانوالنٌ في ىذه اآلية يأمر اهلل عز كجؿ نبٌي اليدل أف يذٌكر 
، فما عميؾ يامحمد إال بكة كالرسالةالنٌ اس كتذكيرىـ مف مقتضيات النٌ كيحذرىـ عقكبتو، فدعكة 

ف كالكعظ، أف تعمـ التذكير  ثكاب لؾ يحصؿ كلكف يخشى، مف ينفع إٌنما الكعظ كاف كا 
 .(3)عاءالدٌ 

ف أف في الكبلـ محذكؼ، تقديره: )ذكر إف نفعت الذكرل  (4)كقد ذىب بعض العمماء كا 
 .[81:حؿالنٌ ] [چ چ ڃ]لـ تنفع(، كحيذؼ لداللة الكبلـ عميو، مثؿ قكلو: 

                                                           

 (.59(  ينظر: ابف خالكيو، إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف )ص1)
 (.599(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف )ص2)
 .(20/20القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج(؛ ك 24/372(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )ج3)
(؛ كالبغكم، 12/8211القيسي، اليداية إلى بمكغ الٌنياية )ج(؛ ك 5/127لقرآف )ج(  ينظر: النحاس، إعراب ا4)

 (.5/242معالـ التنزيؿ )
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 الذكرل( نفعت )إف: قكلو في رطالشٌ كلكف ال حاجة إلى تقدير محذكؼ في اآلية؛ ألف 
 كاف إذا فذكر: المعنى ليس إذ لمضمكنيا. تقييدنا كال بالجممة، متعمقنا كليس معترضة، جممة

 كجو ال إذ الذكرل، تنفع لـ إذا تذكر ال أف المخالفة مفيكـ بطريؽ منو يفيـ حتى نفع، لمذكرل
 المراد بؿ الذكرل، نفع مكاقع تعرؼ إلى سبيؿ ال إذ نافعة، الذكرل كانت إذا بما التذكير لتقييد
 أصؿ ألف التشكيؾ؛ في مستعمؿ رطالشٌ ف الجميع، تنفع الذكرل كانت إف كافة اسالنٌ  فذكر
 اسالنٌ  أحكاؿ مف اهلل يعممو كما عامة، عكةالدٌ ف بكقكعو، مقطكع غير يككف أف( إف) بػ رطالشٌ 
 ال أنو يعمـ كاهلل لئليماف، مدعك جيؿ فأبك بعممو، اهلل استأثر أمر كعدمو اليدل قبكؿ في

 يكشؼ كالكاقع غيرىـ، دكف اإليماف منيـ ييرجى مف عكةالدٌ ب يخص لـ اهلل لكف يؤمف،
 .(1)المقدكر

باألداة )إف( التي تقتضي االحتماؿ كعدـ اليقيف، فيو تعريض رط الشٌ كتصدير جممة 
  فييـ. الذكرل تأثير كتكبيخ ليـ باستبعاد ألمثاؿ ىؤالء، كذـ الذكرل، تنفعو ال مف القكـ في بأف

*** 
  

                                                           

 .(30/284(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
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 انيالثّ المطمب 
 رط في سورة )الغاشية(، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريالشّ تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك سألة كاحدة، فييا جممة شرطية كاحدة، كرة مالسٌ تتضمف ىذه 

  [.24-21]الغاشية: [ۉ ۅ ۅ ۋ] تعالى: ولالمسألة: قو 

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

  مقٌدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(. رط:الشّ أداة  -1
)إف كانكا ال ينظركف إلى ىذه  ، تقديره:ت عميو الفاء الفصيحةمقٌدر، دلٌ  رط:الشّ فعل  -2

األشياء نظرى اعتبارو كتدبر فذكرىـ(
(1). 

، ذٌكر: الفصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب الفاء: :)فذّكر( رطالشّ جواب  -3
. بي النٌ يعكد عمى  (أنت)تقديره:  ،ككف، كالفاعؿ ضمير مستترالسٌ فعؿ أمر مبني عمى 

 .(2)مقترننا بالفاء شرط مقٌدرلجكاب جممة )فذٌكر( في محؿ جـز 
 رط:الشّ : األثر التفسيري لجممة اثانيً 
 كؿ كرة، ببديع صنعو ليذا الككف كما فيو، فالعجبالسٌ يذٌكر العظيـ المٌناف في ىذه   

ـٌ ترٌدد كاآلفاؽ، األنفس في القدرة اإلليية آثار كشاىد شيد مٌمف العجب اإليماف باهلل،  في ث
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]فييـ:  اهلل عمى البعث كالحساب، فيؤالء مىف قاؿكاإليماف بقدرتو 

 الرسؿ أكمؿ يا اإلليية، فذٌكر الغالبة القدرة مقتضيات مف سمعت ما كبعد ،[40:كرالنٌ ][ ۓ
 كلـ ينظركا لـ إفٍ  عميؾ بأس فبل مبٌمغ، مذٌكر أنت إٌنما كأيليمت، بو أيمرت ما حسب بالقرآف،
ر فبل الببلغ، إالٌ  عميؾ ما بؿ يعتبركا، ممًزـو ليـ،  ،بمصيطرو  عمييـ إذ لست تبميغؾ، في تقصّْ

 .(3)باليداية كقبكؿ اإليماف
ظر في النٌ ة، فإف كانكا ال يعتبركف بكقد أفصحت الفاء الفصيحة عف جممة شرطية مقدر   

تمٌح كال  ،اآليات الككنية، كيستمركف في إنكار البعث كاإليماف، فاقتصر يامحمد عمى التذكير
عمييـ، كالتصدير باألداة المقدرة )إف( لمتشكيؾ في إيمانيـ بعد تكرار عرض األدلة الككنية، 

 كالقرآنية عمييـ.  
                                                           

 .(10/460(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 .(30/317(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج2)
 .(2/506جكاني، الفكاتح اإلليية )ج(  ينظر: الٌنخ3)
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  الثّالثالمطمب 
 فسيريرط في سورة )الفجر(، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ الشّ تحميل جممة 

 
 حك اآلتي: النٌ ى بيانيا عمك نت خمس جمؿو شرطية، عمى مسألتيف، تضمٌ كرة السٌ اشتممت 

  :ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] المسألة األولى: قال تعالى 

 [.16-15]الفجر:[ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں*

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

 ا كما يأتي:كبيانيتضـ ىذه المسألة أربع جمؿ شرطية، 

 .[ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]: انيةالثّ الجممة األولى و  -

 انية، كبيانيما كما يأتي:الثٌ لى ك تداخمت كؿ مف الجممة األك 

 :بيان الجممة األولى 

الفاء: حرؼ استئناؼ كتفريع، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف  :)فأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب. السٌ اإلعراب، أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

، تقديره: )ميما يكف وشرط كفعم أداة مقاـ)أٌما( فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة ال يمي  رط:الشّ فعل  -2
 .(1): مبتدأ مرفكع كعبلمة رفعو الضمةاسـ، كىك )اإلنساف(، كىك مف شيء(، فيمييا

كاقعة في جكاب أٌما، مبنية عمى الفتح، المحؿ ليا رابطة الفاء:  :)فيقول( رطالشّ جواب  -3
اعؿ ضمير مستتر، مف اإلعراب، يقكؿ: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالف

، يعكد عمى اإلنساف، كجممة )فيقكؿ( في محؿ رفع خبر المبتدأ )اإلنساف( (ىك)تقديره: 
رط، ال محؿ الشٌ يقكؿ( جكاب فاإلنساف إذا ما ابتبله ربو فأكرمو كنعمو كالجممة االسمية )
 .(2)ليا مف اإلعراب

 

                                                           

 .(8/625)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 1)
 .(10/5088(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج2)
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   انية: الثّ بيان الجممة 

ككف، تضمف معنى السٌ بؿ مف الزماف، مبني عمى ظرؼ لما يستق :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

ككف، ال محؿ ليا مف اإلعراب، ابتبله: السٌ ما: زائدة مبنية عمى  :)ما ابتاله( رطالشّ فعل  -2
التعذر، كالياء: ضمير  عمى األلؼ، منع مف ظيكره فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر

عؿ مرفكع، كعبلمة رفعو ني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، ربو: فامتصؿ مب
مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ جر مضاؼ  الضمة، كىك

 .(1)إليو، كجممة )ما ابتبله( في محؿ جر مضاؼ إليو
كرمو، ، تقديره: )إذا ابتمى اهللي اإلنساف فأمحذكؼ، دٌؿ عميو جكاب )أٌما( رط:الشّ جواب  -3

 .(2)فيقكؿ ربي أكرمف(

 .[ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]والرابعة:  الثّالثةالجممة  -

 كالرابعة، كبيانيما كما يأتي: الثٌالثةتداخمت كؿ مف الجممة 
  الثّالثةبيان الجممة: 

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، أٌما:  :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ ؿ، مبني عمى حرؼ شرط كتفصي

تقديره: )ميما يكف  و،شرط كفعمأداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ  ال يمي رط:الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ، كىك  مف شيء(،  .(3)المبتدأ المحذكؼ، تقديره: )اإلنساف(كا 

مبنية عمى الفتح المحؿ ليا مف كاقعة في جكاب أٌما،  : رابطةالفاء :)فيقول( رطالشّ جواب  -3
اإلعراب، يقكؿ: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر، 

محذكؼ، المبتدأ متقديره: ىك يعكد عمى اإلنساف، كجممة )فيقكؿ( في محؿ رفع خبر ل
ؿ( ، كالجممة االسمية )إذا ما ابتبله فقدر عميو رزقو فيقك تقديره: ىك يعكد عمى )اإلنساف(

 .(4)رط، ال محؿ ليا مف اإلعرابالشٌ جكاب 
                                                           

 .(593(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص1)
 .(10/5088(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج2)
 .(8/528)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف 3)
 .(3/445(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج4)
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   :بيان الجممة الرابعة 

ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

إلعراب، ابتبله: ككف، ال محؿ ليا مف االسٌ ما: زائدة مبنية عمى  :)ما ابتاله( رطالشّ فعل  -2
عذر، كالفاعؿ ضمير التٌ  عمى األلؼ، منع مف ظيكره فعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقدر

يعكد عمى )اهلل(، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ  (ىك)مستتر، تقديره: 
 .(1)نصب مفعكؿ بو، كجممة )ما ابتبله( في محؿ جر مضاؼ إليو

، تقديره: )إذا ابتمى اهللي اإلنساف  فقدر عميو و جكاب )أٌما(محذكؼ، دٌؿ عمي: رطالشّ جواب  -3
 .(2)رزقو، فيقكؿ ربي أىانف(

 رط:الشّ : األثر التفسيري لجمل اثانيً 

 عمة،النٌ ك  اإلكراـ في األمر أفٌ  في صريحه  ياؽالسٌ بالحرماف، ك  أك عمةالنٌ ب مبتمى اإلنساف
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]بلـ: السٌ ف عميو اإلنساف؛ كمنو قكؿ سميما بو ييمتحف إبتبلء ىك إٌنما

 صبره مدل ليس إاٌل ابتبلء؛ ليعرؼ الٌرزؽ، في كاألمر بالٌتضييؽ ،[40:مؿالنٌ ] [ہ ہ ہ
كمف  .الٌضيؽ عمى كالٌصبر عمةالنٌ  حؽٌ  أداء في حقيقة اإلنساف كلتنكشؼ الحرماف، ببلء عمى

 بالٌتضييؽ، الميبتىمى يظفٌ  أك أف لذلؾ، أىؿه  كنٌعمو، ألٌنو أكرمو اهلل أفٌ  المينعىـ يتكٌىـ الخطأ أف
ٌنما(3)األمر كذلؾ تعالى، فميس ربو عمى أمره ليكاف ىذا أفٌ  : بقكلو القيـ ابف إليو انتيى ما ، كا 

ف عميو كسع مف عمى تكسعتو أف "كأخبر  عمى إكرامنا ذلؾ فميس نيا،الدٌ  في لو إكرامنا كاف كا 
 عميو، قتر مف عمى تقتيره كأف كمحبتو، وكرامت أىؿ مف عنده كريـ أنو عمى يدؿ كال الحقيقة،
 ابتبلءن كامتحاننا، كيقتر كامتحاننا، ابتبلءن  يكسع بؿ عنده، منزلتو كسقكط لو، إىانتو عمى ال يدؿ
 .(4)بالمصائب" يبتمي كما عـالنٌ ب فيبتمي

                                                           

 .(10/608(  ينظر: الٌشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا )ج1)
 .(30/325(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج2)
 (؛ كبنت الشاطئ، التفسير البياني 6/350(  ينظر: ابف القيـ، الضكء المنير عمى التفسير )ج3)

 .(149/ 2)ج
 .(32ص)التبياف في أقساـ القرآف ابف القيـ، (  4)
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اس عند النٌ اس، كبياف حاؿ النٌ كنمحظ تكظيؼ األداة )أما( لتفصيؿ كيفية ابتبلء اهلل 
عـ إنما النٌ ء، كتصكير دالالت فكر اإلنساف المتدني القاصر، الذم يعتقد أف التفضؿ باالبتبل

ىك إكراـه لو، كالتقتير بالمنع منيا إنما ىك إىانة كذؿ مف البارم سبحانو لو، كىذا قصكر في 
 فيـ اإلنساف، إذ كيؼ ييكـر مف يكفر بو، أك كيؼ ييييف مف يؤمف بو.

عمى أف العطاء كالمنع ماىك إال ابتبلء مف اهلل، كاختبار  كفي دخكؿ األداة )إذا( تأكيد
 دة كالٌرخاء، كفي حذؼ جكاب شرط )إذا( بيافه لقصكر فيـ اإلنساف ليذه الحقيقة.الشٌ في 

*** 
  ەئ ائ ائ ى *ې ې ې ې ۉ ۉ] انية: قال تعالى:الثّ المسألة 

 [.23-21]الفجر: [ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ*ەئ

 رط:الشّ : تحميل جممة أوًل 

ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

فعؿ ماضو لـ يسـٌ فاعمو، مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء التأنيث  :)ُدّكت( رطالشّ فعل  -2
إلعراب، األرض: نائب فاعؿ ، ال محؿ ليا مف ا، كحركت بالكسر اللتقاء ساكنيفاكنةالسٌ 

  .(1)( في محؿ جر مضاؼ إليو...مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )دٌكت
فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، اإلنساف: فاعؿ مرفكع،  :)يتذكر( رطالشّ جواب  -3

، ال محؿ ليا مف لكعبلمة رفعو الضمة، كجممة )يتذكر( جكاب  شرط غير جاـز
 .(2)اإلعراب

 رط:الشّ : األثر التفسيري لجممة اثانيً 

 ال أف كتكىـ كجمعيا، تحصيميا عمى اليمة كقصر نيا،الدٌ  عمى ينبغي الحرص ال
 ال كلكف دـ،النٌ  أشد فيو يندمكف يـك كسيأتي دامة،النٌ ك  الحسرة ذلؾ عاقبة فإف جزاء، كال حساب
 .(3)األعماؿ بصالح يـرب إلى التقرب في حياتيـ أفنكا كانكا لك كيتمنكف دامة،النٌ  تنفعيـ

                                                           

 .(12/433)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
عرابو )ج2)  .(10/587(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(10/429(  ينظر: الخمكتي، ركح البياف )ج3)
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ىباءن  تصير حتى ذلؾ عمييا كتتابع دؾ، بعد دكنا تيدٌؾ األرض كيككف ذلؾ اليكـ عندما
 فٌرط، ما اإلنساف يتذكر كأبنية، كقتيا كقصكر جباؿ مف كجييا عمى ما كؿ كيذىب منثكرنا،

بعد فكات كقٌصر مف حقكؽ ربو، كحقكؽ الخمؽ بتفاصيمو، فتذىب الغفمة، كتأتي اليقظة، كلكف 
 .(1)األكاف

رطية باألداة )إذا( بما يتسؽ مع الظاىرة األسمكبية القرآنية الشٌ كقد تصدرت الجممة 
اعة، لما فييا مف معنى القطع كاليقيف، بقياـ السٌ التي يطرد فييا استعماؿ ىذه األداة في أحداث 

 اعة ككقكع ما يصاحبيا مف تغيرات كأىكاؿ.السٌ 

*** 

                                                           

 .(808مغنية، التفسير المبيف )ص(؛ ك 30/151(  ينظر: المراغي، تفسير المراغي )ج1)
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  ابعالمطمب الرّ 
 فسيرييل(، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ رط في سورة )المّ الشّ يل جممة تحم

 

 حك اآلتي:النٌ ت ثبلث جمؿو شرطية، بيانيا عمى عمى مسألة كاحدة، ضمٌ كرة السٌ اشتممت 

  ڭ ڭ ڭ ڭ *ۓ ے *ھ ھ * ھ ہ ہ ہ] تعالى: ولالمسألة: قو* 

 [.11-5]الميؿ: [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ* ۈ ۈ*ۆ ۇ

  ط:ر الشّ : تحميل جممة أوًل 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك اشتممت ىذه المسألة عمى ثبلث جمؿ شرطية، 

 .[ۓ ے   *ھ ھ * ھ ہ ہ ہ] الجممة األولى: -

محؿ ليا مف كتفريع، مبني عمى الفتح، ال  الفاء: حرؼ استئناؼ :)فأّما( رطالشّ أداة  -1
 عراب.ككف، ال محؿ لو مف اإلالسٌ اإلعراب، أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

تقديره: )ميما يكف ، وشرط كفعم أداة ال يمي )أٌما( فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ رط:الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ، كىك )مىٍف(، كىكك مف شيء(،  ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى ا 
 .(1)رفع مبتدأ

الفتح المحؿ ليا كاقعة في جكاب أٌما، مبنية عمى رابطة  :الفاء :)فسنيسره( رطالشّ جواب  -3
، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، كتأكيد يف: حرؼ استقباؿالسٌ  مف اإلعراب،

نيسره: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: نحف، 
كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كجممة )فسنيسره( 

سنيسره لمحسنى( فمف أعطى... ، كالجممة االسمية )مبتدأ )مف(في محؿ رفع خبر ال
 .(2)رط، ال محؿ ليا مف اإلعرابالشٌ جكاب 

 

 
                                                           

 .(30/347(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(12/453)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 2)
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 .[ۈ ۈ*ۆ ۇ *ڭ ڭ ڭ ڭ] انية:الثّ الجممة  -

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، أٌما:  :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
  محؿ لو مف اإلعراب.ككف، الالسٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

تقديره: )ميما يكف ، وشرط كفعمأداة )أٌما( فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ  ال يمي رط:الشّ فعل  -2
نٌ مف شيء(،  ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى ما يمييا اسـ، كىك )مف(، ىككا 
 .(1)رفع مبتدأ

ا، مبنية عمى الفتح المحؿ ليا كاقعة في جكاب أمٌ  : رابطةالفاء :)فسنيسره( رطالشّ جواب  -3
، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، كتأكيد يف: حرؼ استقباؿالسٌ  مف اإلعراب،

نيسره: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: نحف، 
كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كجممة )فسنيسره( 

سنيسره لمعسرل( جكاب فمف بخؿ...، كالجممة االسمية )حؿ رفع خبر المبتدأ )مف(في م
 .(2)رط، ال محؿ ليا مف اإلعرابالشٌ 

 .[ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :الثّالثةالجممة  -

ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  :)إذا( رطالشّ أداة  -1
 .اؼ، كىك مضرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

 ر عمى األلؼ، منع مف ظيكرهفعؿ ماضو مبني عمى الفتح المقد :)ترّدى( رطالشّ فعل  -2
عكد عمى )مٍف بىًخؿ(، كجممة )ترٌدل( في (، يىك)عذر، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: التٌ 

 .(3)محؿ جر مضاؼ إليو
 .(4)مالو(محذكؼ، دٌؿ عميو ماقبمو، تقديره: )إذا ترٌدل ما يغني عنو  رط:الشّ جواب  -3

 رط:الشّ : األثر التفسيري لجمل اثانيً 

 شيئنا فأخذ جنازة، في  بيالنٌ  قاؿ: كاف ،في الصحيحيف عف عمي بف أبي طالب 
 من ومقعده ار،النّ  من مقعده كتب وقد إل أحد من منكم )ما: فقاؿ األرض، بو ينكت فجعؿ

                                                           

 .(10/502(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 .(109ص) إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآفابف خالكيو، (  ينظر: 2)
 .(10/5114(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف )ج3)
 .(10/636جالٌشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا )(  ينظر: 4)
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 لما ميّسر فكل )اعمموا: العمؿ؟ قاؿ كندع كتابنا، عمى نتكؿ أفبل اهلل، رسكؿ يا: قالكا ،الجنة(
 أىل من كان من وأما عادة،السّ  أىل لعمل فييسر عادةالسّ  أىل من كان من أما لو، خمق
 ڭ ڭ*ۓ ے *ھ ھ*ھ ہ ہ ہ]):قرأ ثـ ،قاوة(الشّ  أىل لعمل فييسر قاءالشّ 

 .(1)([ ۈ ۈ*ۆ ۇ*ڭ ڭ

 كأساس خير، كؿ جماع ىي صفات بثبلث الصادقيف ىذه اآليات المؤمنيف كصفت كقد
 التصديؽ يجب ما بكؿ كبالتصديؽ ،اهلل  مف كبالخكؼ خاء،السٌ ب كصفيـ: الفضائؿ جميع
 .عادةالسٌ ك  الفكز إلى بيـ تنتيي التي الحسنى، لمخصمة تكفيقيـ ذلؾ عمى كرتب بو،

ا  الفساد، كمنبع الببلء، أساس ىي صفات، بثبلث كالفجكر الفسكؽ أىؿ ككصفت أيضن
 تييئتيـ ذلؾ كرتب سبحانو عمى بو، اإليماف يجب ما بكؿ كالتكذيب لغركر،كا البخؿ،: كىي أال

 ىذا عف شيئنا يغنى كلف العقاب، كشديد المصير، سكء إلى تكصميـ التي العيسرل، لمخصمة
 .(2)ار يـك القيامةالنٌ  في سقط إذا نيا لف ينفعو،الدٌ  في يممكو كاف ما ككؿ كجاىو فمالو قي،الشٌ 

ا( لتفصيؿ المجمؿ الذم سبقيا، كىك باألداة )أمٌ  انيةالثٌ ف األكلى ك كقد تصدرت الجممتا
كلمتأكيد؛ ألنيا تيحٌقؽ الجكاب، لككنيا عمقتو عمى أمر متيقف، فتسييؿ ، [ ۀ ۀ ڻ]قكلو: 

أمر المنفؽ الميصٌدؽ باهلل ككعكده أمره متحقؽ، ككذلؾ تعسير أسباب الخير كالصبلح عمى 
يف عمى فعؿ جكاب السٌ متحقؽ ال مجاؿ لدفعو. كأٌما دخكؿ  البخيؿ المكذب هلل ككعكده أمره 

يف السٌ رط في الجممتيف في قكلو )فسنيسره(؛ فؤلنو كعده مؤكد، سيحصؿ لمف فعؿ ذلؾ، ك الشٌ 
تفيد التحقيؽ كالتأكيد، كتفيد االستقباؿ "لمداللة عمى أف الجزاء المكعكد معظمو يككف في اآلخرة 

" كصيغة المضارع؛ لمداللة عمى االستمرار كداـك التيسير حاالن ، (3)التي ىي أمر منتظر متراخو
 .(4)كاستقباالن 

باألداة )إذا( التي تستعمؿ في المعاني المجزكـ بكقكعيا،  الثٌالثةكتصدرت الجممة 
فالبخبلء المكذبكف ألمر اهلل، إذا سقطكا في حفرة القبر حاؿ مكتيـ، لف تنفعيـ أمكاليـ كال 

                                                           

 [؛4949حديث رقـ ال :6/171 ،{فسنيسره لمعسرل}باب  ف/كتاب تفسير القرآ م،صحيح البخار  ]البخارم:( 1)
 .[2647 الحديث قـر  :4/2039 ،باب كيفية خمؽ اآلدـ /كتاب القدر ،صحيح مسمـك]مسمـ: 

 .(15/420فسير الكسيط )ج(  ينظر: الطنطاكم، الت2)
 .(15/367(  األلكسي، ركح المعاني )ج3)
 .(8/363(؛ كالخمكتي، ركح البياف )ج8/45(  ينظر: أبك الٌسعكد، إرشاد العقؿ الٌسميـ )ج4)



276 

 ائ ائ ى ى ې]ار يكـ القيامة النٌ الحاؿ إذا سقطكا في ثركاتيـ شيئنا، ككذلؾ 

  .[91:عمراف آؿ] [ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 :لطيفة 

 كلما كالجزاء، العمؿ حقيقة كرةالسٌ  تقرر اإلنساف، كطبيعة الككف، مشاىد مف إطار في
 ے *ھ ھ*ھ ہ ہ ہ*ۀ ۀ ڻ]: المظاىر منكعة الحقيقة ىذه كانت

 مختمفة، اآلخرة في كذلؾ العاقبة ككانت ،[ ۈ ۈ*ۆ ۇ*ڭ ڭ ڭ ڭ*ۓ

 ڀ * ڀ ڀ* پ پ پ * ٻ ٻ ٻ ٱ * ۇئ وئ وئ] :كالكجية العمؿ كفؽ

 .[ٺ ٺ ٺ

: سكاء فسالنٌ  كفي الككف في لكنيف، ذم كرةالسٌ  مطمع في ليا المختار اإلطارجاء 
 التعبير في التناسؽ بدائع مف كىذا. [ڻ ڻ ں ں] ،[ڱ ڱ ڱ * ڳ ڳ ڳ]

 .(1)القرآني

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(6/3920)ج في ظبلؿ القرآفقطب، (  ينظر: 1)
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  المطمب الخامس
 فسيريعمى المعنى التّ   حى(، وبيان أثرىارط في سورة )الضّ الشّ حميل جممة ت

 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك جمؿو شرطية،  كرة عمى مسألة كاحدة، ضٌمت أربعالسٌ اشتممت 

  گ گ* ک ک ک *ڑ ژ ژ ڈ] تعالى: ولالمسألة: قو 

 [.11-6]الضحى: [ڻ ڻ ڻ ڻ *ں ڱ ڱ ڱ *ڳ ڳ ڳ ڳ *گ

 رط:شّ ال: تحميل جممة أوًل 

 تفصيميا كما يأتي:ك تحتكم ىذه المسألة عمى أربع جمؿو  شرطية، 

 ڳ* گ گ گ*ک ک ک*ڑ ژ ژ ڈ] انية:الثّ الجممة األولى و  -

 .[ڳ ڳ ڳ

  :الجممة األولى 

 مقدرة، دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رط: الشّ أداة  -1

 كضبلالن  يتمنا كذلؾ حالؾ ه: )إذا كاف، تقدير عميو الفاء الفصيحة مقٌدر، دؿٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(1)اليتيـ( تقير فبل األمر يكف فميما كفقرنا

رط المقدرة، مبنية عمى الشٌ الفاء: الفصيحة، أفصحت عف جممة  رط )فأّما(:الشّ جواب  -3
( ال محؿ ليا مف ...ا)فأمٌ انية بأركانيا الثٌ رط الشٌ الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كجممة 

 .(2)المقدر األٌكؿ رطالشٌ كاب اإلعراب، ج
   انية:الثّ الجممة 

الفاء: الفصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، أٌما:  :)فأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

                                                           

 .(30/354(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(3/454القرآف )ج (  ينظر: الدعاس، إعراب2)
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تقديره: )ميما يكف ، ومشرط كفعأداة ال يمي )أٌما( فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ  رط:الشّ فعل  -2
نٌ مف شيء(،  )اليتيـ(: مفعكؿ بو مقٌدـ منصكب، كعبلمة نصبو ما يمييا اسـ، كىك كا 

 .(1)الفتحة
كاقعة في جكاب )أٌما(، مبنية عمى الفتح المحؿ  : رابطةالفاء :)فال تقير( رطالشّ جواب  -3

، مبني عمى  ليا مف اإلعراب، اإلعراب،  ككف، ال محؿ لو مفالسٌ ال: حرؼ نيي كجـز
، كعبلمة جزمو  ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: السٌ تقير: فعؿ مضارع مجزـك

( جكاب )أٌما( ال محؿ ليا مف اليتيـ . كجممة )فبل تقيربي النٌ ، يعكد عمى (أنت)
 .(2)اإلعراب

 .[ں ڱ ڱ ڱ] :الثّالثةالجممة  -

 محؿ لو مف اإلعراب، أٌما: الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

تقديره: )ميما يكف ، وشرط كفعم أداة )أٌما( فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي رط:الشّ فعل  -2
نٌ مف شيء(،  ائؿ(: مفعكؿ بو مقٌدـ منصكب، كعبلمة نصبو السٌ )ك ما يمييا اسـ، كىكا 

 .(3)الفتحة
كاقعة في جكاب )أٌما(، مبنية عمى الفتح المحؿ  : رابطةالفاء :)فال تنير( رطالشّ جواب  -3

، مبني عمى  ليا مف اإلعراب، ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، السٌ ال: حرؼ نيي كجـز
، كعبلمة جزمو  ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: السٌ تنير: فعؿ مضارع مجزـك

( جكاب )أٌما( ال محؿ ليا مف ائؿالسٌ  . كجممة )فبل تنيربي النٌ ، يعكد عمى (أنت)
 .(4)اإلعراب

 .[ڻ ڻ ڻ ڻ] الجممة الرابعة: -

الكاك: حرؼ عطؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، أٌما:  :)وأّما( رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

                                                           

 .(2/1292)ج التبياف في إعراب القرآفالعكبرم، (  ينظر: 1)
عرابو )ج2)  .(10/641(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(12/461)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 3)
 .(32/100)جحدائؽ الركح كالريحاف اليررم، (  ينظر: 4)
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تقديره: )ميما يكف ، وشرط كفعمأداة )أٌما( فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي  رط:الشّ فعل  -2
نٌ مف شيء(،   .(1))بنعمة( جار كمجركر متعمؽ بالفعؿ )حٌدث(ما يمييا اسـ، كىك كا 

رط، مبنية عمى الفتح المحؿ ليا الشٌ جكاب كاقعة في  الفاء: رابطة :)فحّدث( رطالشّ جواب  -3
ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: السٌ عمى  حٌدث: فعؿ أمر مبني مف اإلعراب،

 .(2)( جكاب )أٌما( ال محؿ ليا مف اإلعراب...، كجممة )فحٌدثبي النٌ ، يعكد عمى (أنت)
 رط:الشّ : األثر التفسيري لجممة ثانًيا

أبكه  مات حيثي  ، منذ أف كاف طفبلن صغيرنا يتيمنا،ذٌكر اهلل سبحانو إنعامو عمى نبيو 
 بيئة في نشأ كقد .كعصمتو كحمايتو برعايتو كتعيده ككرمو، بفضمو -تعالى -اهلل فآكاه كلـ يره،
 الكصكؿ في حائرنا كاف أنو إال إلييا، الكريمة نفسو تطمئف فمـ كأخبلقيا، عقائدىا في منحرفة

 -عندما كاف  هلالج لجإلى القرآف كشرائع اإلسبلـ. كذٌكره  -تعالى -اهلل فيداه الحؽ، يفالدٌ  إلى
 ىذه عمى كىك عمو، ثـ جده كنؼ في كنشأ كثيرنا، ماالن  لو يترؾ أف دكف أبكه مات ثحي فقيرنا،
 .(3)ككرمو بفضمو -تعالى -اهلل أغناه ثـ الحاؿ،

حقكقيا، فيا محمد  كأداء بشكرىا ، أمره عمى نبيو عـالنٌ  ىذه -سبحانو -عٌدد أف كبعد
طالب العكف كاإلحساف، ال تزجره إذا  ائؿالسٌ كأكرمو، ك  ال تذؿ اليتيـ كال تينو، كلكف أحسف إليو

، كحٌدث  نعامو عميؾ، فإف النٌ سألؾ كال تغمظ عميو القكؿ، كرده ردنا جميبلن اس بفضؿ اهلل كا 
لـ يرد سائبلن قط، ك كرعاىـ،  اليتامى فأكـر ألمر ربو مجيبنا،  عمة شكر ليا. فكافالنٌ التحدث ب

محدثنا بنعـ ربو شككرنا
(4). 

 كاف صيحة في الجممة األكلى عف جممة شرطية مقدرة، مفادىا: إذاكقد أفصحت الفاء الف
 فأغنيناؾ، فقيرنا ككنت فيديناؾ، ضاالن  ككنت فآكيناؾ، يتيمنا كنت أنؾ مف أخبرتؾ كما األمر
اليتيـ، كتعطي  تكاسى أف: كرالشٌ  ىذا مظاىر كمف عمييا، ربؾ كاشكر عـ،النٌ  ىذه فتذكر
 ائؿ، كتحٌدث بنعـ اهلل عميؾ.السٌ 

بلثة األخرل، فأعطت تفصيبلن كامبلن لما الثٌ رطية الشٌ رط )أما( الجمؿ الشٌ كتصدرت أداة 
ا ألمكر ميمة متمثمة النٌ يريد اهلل مف الرسكؿ في  يي عنو كاالبتعاد منو، فكانت أكثر تكضيحن

                                                           

 (30/354(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(3/454(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
 .(812ص) تفسير الجبلليف(؛ كالمحمي كالسيكطي، 8/426(  ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج3)
 .(8/258)جقبس مف نكر القرآف الكريـ (؛ كالصابكني،4/440(  ينظر: الخازف، لباب التأكيؿ )ج4)
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ا ب ف كاف الكبلـ خاصن يد بي لكف أر النٌ باليتيـ، كسائؿ المعركؼ، كفي التحديث بنعـ اهلل، كىذا كا 
امية السٌ اىية ىذه المعاني النٌ بو العمكـ لجميع البشر، فأكدت )أٌما( إلى جانب تكرار )ال( 

المتعٌمقة بيـ، كأبرزت أىمتيا، كآثارىا المترتبة في الرحمة التي ستصب في قمكب المؤمنيف في 
 حاؿ االلتفات إلييا.

فعاؿ، ففي قكلو: بلثة نجد التعبير القرآني قد كرد بصيغة األالثٌ كفي ىذه المكاضع 
تنير( كرد بصيغة المضارعة؛ ككف ىذه األمكر يتكرر حدكثيا، كيتجدد استمرارىا، أما  -)تقير

صيغة الفعؿ )فحٌدث( كانت مغايرة، إذ جاءت عمى كزف )فعّْؿ( مف باب المبالغة، كالتكثير في 
كثار مف الحديث عنيا؛ عـ التي أنعميا اهلل، كاإلالنٌ القياـ بالفعؿ، أم: المبالغة في الحديث عف 
. كلذلؾ جاء التعبير بالفعؿ (1)عـالنٌ كر ليذه الشٌ لما ليا مف أىمية بالغة، تدخؿ مف باب 

)حٌدث( كليس )خٌبر( ليكٌرر ذلؾ كيشيعو، فإٌف الٌتحديث يقتضي الٌتكرار كاإلشاعة، بخبلؼ 
ما تخبر  :ألىٍصؿ ىكفي ا الحديثلفظة كلنكتة أخرل كىي أف ، (2)الٌتخبير، فإٌنو ال يقتضي ذلؾ

ما ىك شىيء نٌ ا  ك  ،ـ لوألنَّو ال تقدُّ  ؛امي حديثن كسي  ،ؾ مف غير أىف تسنده إلى غيرؾبو عف نفسً 
عمة النٌ فاستعماليا تأكيده لما تدعك إليو اآلية، مف مباشرة صاحب  ،(3)حدث لؾ فحدثت بو

ؿ بيا عميو، كىذا سٌر عدكل و عف رعاية الفاصمة اإلخبار بنفسو عنيا، كتأدية شكرىا لممتفضّْ
كرة كميا )ثاء( فاصمة، بؿ ليس فييا حرؼ ثاء عمى السٌ القرآنية في اآليات، إذ ليس في 

 .(4)اإلطبلؽ
 

*** 
 

 

 

 

                                                           

 .(251)ص في بناء الخطاب القرآني مف الجزء الٌثبلثيف تكظيؼ الٌشرطعمي، (  ينظر: 1)
 (.31/201الرازم، مفاتيح الغيب )جفخر الديف (  ينظر: 2)
 .(41ص)الفركؽ المغكية العسكرم، (  ينظر: 3)
 .(256ص)الكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة الجمؿ، (  ينظر: 4)
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 رابعالمبحث ال
 ، وبيان أثرىا (اسالنّ رح إلى الشّ ) ةسور  منرط الشّ تحميل جممة 

 عمى المعنى التفسيري

 

 -قريش -الّتكاثر -القارعة -ّلزلزلةا -العمق -الّتين -رحالشّ تعريف عام بسورة )
 صر(النّ  -الماعون

 رح: الشّ أوًل: تعريف عام بسورة 
  ة:ور السّ أسماء 

[ہ ۀ] مف مصدر الفعؿ الكاقع في قكلو:رح: الشّ  -1
(1). 

، فنقكؿ: [ہ ہ ہ ۀ]مشتقة مف الفعؿ انشرح، كىي آتية مف قكلو: : (2)النشراح -2
 .(3)"شرح اهلل صدره لئلسبلـ فانشرح"

 ہ ہ ۀ] لقكلو تعالى في مفتتحيا:: (5)، ألم نشرح لك صدرك(4)ألم نشرح -3-4

 .[ہ

 :(6)اختبلؼ فييا ليس عند الجميع آيات ثماني كىي عدد آياتيا. 

  (7)مكية باإلجماع ورة:السّ زمان نزول. 

 

 

                                                           

 .(30/407التنكير )ج(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير ك 1)
 (.2/517الٌنخجكاني، الفكاتح اإلليية )ج(؛ ك 4/506ف )ججامع البيااإليجي، (  ينظر: 2)
 (.1/3789، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  )ججكىرم(  ال3)
 .(93(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص4)
 .(2/508قفي، مبلؾ التأكيؿ القاطع )جالثٌ (؛ ك 5/143(  ينظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج5)
 .(278الداني، البياف في عد آم القرآف )ص ينظر:  (6)
 .(6/296(  ينظر: الماكردم، النكت كالعيكف )ج7)
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  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

بشرح صدره كرفع قدره، مع تطمينو  عـ التي مف اهلل بيا عمى نبيوالنٌ تعداد  ورة:السّ محور  -
 .(1)كحثع عمى العمؿ

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 ذكر ما أكـر اهلل بو رسكلو مف شرح صدره كمغفرة ذنكبو. -1

 بياف أف مع العسر يسرا دائما كأبدا، كلف يغمب عسر يريف. -2

 .(2)تذكير الرسكؿ كأمتو مف بعده، بالرغبة إلى اهلل، كالتشمير لمطاعات -3

*** 
 ثانًيا: تعريف عام بسورة الّتين:

  ة:ور السّ أسماء 

بدكف الكاك، كفي  سٌميت في بعض التفاسير، [ٱ] لمفتتحيا،الّتين، والّتين:  -1-2
  .(3)تفاسير أخرل سٌميت بإثبات الكاك

  :(4)اتفاقنا آيات ثماني كىي عدد آياتيا . 

  مٌكٌية، كىك قكؿ اني: أٌنياالثٌ ، (5)مدنٌية أنيا: أحدىما: قكالف كفييا ورة:السّ زمان نزول 
 .(6)الجميكر

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

 .(7)ترٌكز عمى قيمة اإلنساف كشرفو بدينو، كسفكلو كىكانو بدكنو ورة:السّ محور  -

                                                           

 .(3/876(  ينظر: الحجازم، التفسير الكاضح )ج1)
 .(5/589نظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج(  ي2)
 .(30/419ير )ج(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنك 3)
 .(350ص)القكؿ الكجيز المخمبلتي، (  ينظر: 4)
 .(6/300(  ينظر: الماكردم، النكت كالعيكف )ج5)
 .(20/110(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج6)
 (.1/597(  ينظر: جماعة مف عمماء التفسير، المختصر في تفسير القرآف )ج7)
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 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 التنبيو بأٌف اهلل قد خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ، كيرٌد الكفار إلى أسفؿ المقامات. -1
 .(1)ائـ، كاألجر العظيـالدٌ عيـ النٌ جزاء المكمنيف  -2

*** 
 : تعريف عام بسورة العمق:ثالثًا
  ة:ور السّ أسماء 

 [ڌ ڍ ڍ ڇ]كرة دكف غيرىا، بقكلو تعالى: السٌ لكقكع المفظة في : (2)العمق -1

 . [2:العمؽ]

 چ چ چ] بقكلو: لمفتتحيا،اقرأ، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خمق:  -2-3-4

[ڇ ڇ
(3). 

، كبذلؾ تشترؾ مع سكرة )ف( بيذه [4:العمؽ] [ڑ ژ ژ]لقكلو تعالى فييا: القمم:  -5
 .(4)التسمية

 :في كعشركف العراقي، في عشرة كتسع امي،الشٌ  في آية عشرة ثماني عدد آياتيا 
 .(5)الباقيف

  ٌيدة السٌ ، فقد ركت (6)مٌكٌية باإلجماع، كىي أكؿ مانزؿ مف القرآف ورة:السّ زمان نزول
 الممك فجاءه الصالحة، الرؤيا  اهلل رسول بو ُبدئ ما أول): عنيا اهلل رضي عائشة
 .(7)( [3-1العمؽ:] [ڈ ڎ ڎ   *ڌ ڍ ڍ ڇ* ڇ ڇ چ چ چ] :فقال

                                                           

 .(15/443يط )ج(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكس1)
 .(93(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص2)
 .(30/433(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
 .(30/433ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج(؛ ك 372(  ينظر: الزمخشرم، نكت األعراب )ص4)
 .(211(  ينظر: مكسى، مرشد الخبلف )ص5)
 .(1/206القرآف )ج ركشي، البرىاف في عمـك(  ينظر: الز 6)
رقـ  :6/174 ،{خمؽ اإلنساف مف عمؽ}باب قكلو:  /فكتاب تفسير القرآ ،صحيح البخارم]البخارم:  (7)

 [.4955حديثال
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  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

نعامو عميو بتعميمو البياف،  ورة:السّ محور  - تبيف عظيـ قدرة اهلل في خمؽ اإلنساف، كا 
 .(1)عـالنٌ اؽ عميو بالكثير مف كاإلغد

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 حكمة اهلل في خمؽ اإلنساف. -1

 عكة.الدٌ ، كتعٌرض لو ليصٌده عف الصبلة ك بي النٌ تيديد مف كٌذب  -2

 .(2)بياف أف قٌكة اهلل تقير قٌكة أعدائو -3

*** 
 رابًعا: تعريف عام بسورة الّزلزلة:

  ة:ور السّ أسماء 

 .(3)يت بذلؾ في بعض كتب التفسير، تسمية بالمعنىسمٌ الّزلزلة:  -1

؛ لقكلو تعالى: (4)سٌميت بيذا االسـ في كثير مف المصاحؼ ككتب التفسيرالّزلزال:  -2
 .[ڤ]

 .[ڤ ڤ ڤ ٹ] لمفتتحيا بقكلو:: (5)ُزلزلت، إذا ُزلزلت -3

 :(6)عند الباقيف كتسع كالككفي، األٌكؿ المدني في آيات ثماني عدد آياتيا. 

 (7)مكٌية عمى الراجح، كقاؿ بعضيـ مدنٌية ورة:السّ ن نزول زما. 

 

                                                           

 .(15/6591(  ينظر: شحاتة، تفسير القرآف الكريـ )ج1)
 .(30/434(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2)
 .30/489ج، المرجع السابؽ(  ينظر: 3)
 .(5/603(  ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج4)
 .(93(  ينظر: السخاكم، جماؿ القراء )ص5)
 .(283الداني، البياف في عد آم القرآف )صينظر: (  6)
 .(15/433(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج7)
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  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

اس عند ذلؾ مف الفزع، كما النٌ عرض حاؿ األرض يكـ القيامة، كما يعترم  ورة:السّ محور  -
 .(1)يحصؿ ليـ بعد ذلؾ مف الحساب حسب أعماليـ

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 اس حينئذ.النٌ يامة، كدىشة اضطراب األرض يـك الق -1

 .(2)اس لمكقؼ العرض كالحساب، ثـ مجازاتيـ عمى أعماليـالنٌ ذىاب  -2

*** 
 خامًسا: تعريف عام بسورة القارعة:

  ة:ور السّ أسماء 
 )سكرة كرةالسٌ  ىذه تسمية عمى نة،السٌ  ككتب التفسير، ككتب المصاحؼ، "اتفقت القارعة:

 .(3)كالتابعيف" الصحابة كبلـ فم تسميتيا في شيء يرك كلـ القارعة(،
 :حدل كمكي، كعشر مدني بصرم كشامي، آيات ثماني عدد آياتيا  .(4)ككفي عشرة كا 
  (5)مٌكٌية ببل خبلؼ ورة:السّ زمان نزول. 
  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 
 .(6)اس فيو إلى ناجو كىالؾالنٌ يف بتصكير أحكالو، كتقسيـ الدٌ إيضاح يـك  ورة:السّ محور  -
 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 ذكر بعض أىكاؿ القيامة. -1
 .(7)انقساـ الخمؽ إلى سعداء كأشقياء، حسب ثقؿ المكازيف كخفتيا -2

                                                           

 .(30/490(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
 .(30/230مراغي )ج(  ينظر: المراغي، تفسير ال2)
 .(30/509(  ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
 .(355(  ينظر: المخمبلتي، القكؿ الكجيز )ص4)
 .(20/164(  ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج5)
 .(3/240نظر: البقاعي، مصاعد الٌنظر )جي(  6)
 .(3/594(  ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج7)



286 

 سادًسا: تعريف عام بسورة الّتكاثر:
  ة:ور السّ أسماء 

  .(1)كرالسٌ لكقكع الٌمفظة فييا، دكف غيرىا مف الّتكاثر:  -1

[ڑ ژ] بقكلو:لمفتتحيا، ألياكم، ألياكم الّتكاثر:  -2-3
(2)

. 

 .(3)بيذا االسـ يسٌمكنيا  اهلل رسكؿ أصحاب كافالمقبرة:  -4

 :(4)اختبلؼ فييا ليس ،عند الجميع آيات ثماني عدد آياتيا. 

  (5)كرة مٌكٌية قكؿ جميع المفسريفالسٌ ىذه  ورة:السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

 .(6)ؤاؿ كالعذاب يـك القيامةالسٌ نيا، بالدٌ تذكير المنشغميف ب ورة:السّ محور  -

 ورة:السّ أىداف  أىمّ  -

 نيا.الدٌ ذـٌ االشتغاؿ بمظاىر الحياة  -1

 الحٌث عمى التدبر فيما ينجي اإلنساف مف الجحيـ. -2

اس ستبعث، كتيسأؿ عمى أعماليا، كتحاسب عمى إىماؿ شكر المنعـ النٌ جميع  -3
 .(7)العظيـ

*** 
 

 
                                                           

 .(93لسخاكم، جماؿ القراء )ص(  ينظر: ا1)
 .(30/517(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2)
 .(15/451(  ينظر: األلكسي، ركح المعاني )ج3)
 .(286(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص4)
 .(10/535)ج البحر المحيطأبك حياف،  (  ينظر: 5)
 .(600صر في تفسير القرآف )ص(  ينظر: جماعة مف عمماء التفسير، المخت6)
 .(30/518(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج7)
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 رة قريش:سابًعا: تعريف عام بسو 
  ة:ور السّ أسماء 

 .[ ٻ ٱ]، (1)لذكر ألفتيـ في مفتتحيا قريش: -1

  سٌميت بذلؾ في بعض كتب التفسير، لمفتتحيا. :(3)قريش ، إليالف(2)إليالف -2
 :(4)كخمس آيات حجازم كحمصي عراقي كدمشقي، آيات أربع عدد آياتيا. 

  (5)مٌكٌية لـ يرد فييا خبلفنا ورة:السّ زمان نزول. 

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

 .(6)اإًلحساف كشكر العبادة عمى كحضيـ قريش، عمى الًمنَّة ذكر ورة:السّ محور  -

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 تذكير قريش بمٌنة اهلل، كفضمو عمييـ. -1

 .(7)أمر قريش بتكحيد اهلل المتفضؿ عمييـ باإلطعاـ كاألمف، بعد الجكع كالخكؼ -2

*** 
 م بسورة الماعون:ثامًنا: تعريف عا

  ة:ور السّ أسماء 

 .(8)كرة؛ كألٌنو لـ يقع في غيرىاالسٌ في نياية   [ڌ]لكقكع لفظ الماعون:  -1

 
                                                           

 .(1/545(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج1)
 .(6/286الٌسمعاني، تفسير القرآف )ج(؛ ك 752ص)تفسير مجاىد مجاىد، (  ينظر: 2)
 .(10/620ماتريدم، تأكيبلت أىؿ الٌسنة )جال(؛ ك 3/462)ج تفسير عبد الرزاؽعبد الرازؽ، (  ينظر: 3)
 .(217(  ينظر: مكسى، مرشد الخبلف )ص4)
 .(5/518لكجيز )ج(  ينظر: ابف عطية، المحرر ا5)
 .(1/545(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج6)
 .(15/513(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج7)
 .(9/375المكضكعي لسكر القرآف )ج (  ينظر: نخبة مف العمماء، التفسير8)
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 . [ٹ ٹ ٹ ٹ] لمفتتحيا بقكلو: :(2)، أرأيت الذي(1)أرأيت -2

 .(3)لكقكعيا في اآلية األكلى :ينالدّ  -3

 .(4)ذكرت ىذه التسمية في بعض كتب التفسيرالّتكذيب:  -4

 . [2:الماعكف] [ڦ ڤ]كرة، في قكلو: السٌ لكقكع لفظو في  :(5)اليتيم -5

 :(6)عند الباقيف كست كالبصرم، الككفي في آيات سبع عدد آياتيا. 

  انيالثٌ ك  الجميكر، قالو مٌكٌية،: األٌكؿمختمؼ فييا إلى ثبلثة أقكاؿ:  ورة:السّ زمان نزول :
 .(7)اآلخر مدينة كنصفيا مٌكٌية، ا: نصفيالثٌالثكقتادة، ك  عباس، ابف عف ركم مدنية،

  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

 . (8)يف كصفاتوالدٌ بياف جزاء المكٌذب ب ورة:السّ محور  -

 ورة:السّ أىداف أىّم  -

 خمك القمب مف اإليماف، مؤشر عمى قسكة القمب كسكء األخبلؽ. -1

 ف.التنديد بالذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى، كال يساعدكف المساكي -2

 .(9)الكعيد لمذيف يتياكنكف بالصبلة، كال يؤدكنيا عمى في أكقاتيا -3

*** 
 

                                                           

 .(6/288الٌسمعاني، تفسير القرآف )ج(؛ ك 24/627ج(  ينظر: الطبرم، جامع البياف )1)
 .(5/166(  ينظر: ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )ج2)
 .(1/196(  ينظر: السيكطي، اإلتقاف )ج3)
 .(8/800)جاية القاضيعن (؛ كالشياب،22/275(  ينظر: البقاعي، نظـ الٌدرر )ج4)
(؛ 2/295)ج إمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع القرآفالعكبرم، ينظر: ( 5)

 .(5/611الشككاني، فتح القدير )جك 
 .(291(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص6)
 .(4/495)ج المسيرزاد (؛ كابف الجكزم، 20/449)جحاشية القكنكم القكنكم، (  ينظر: 7)
 .(3/2940)ج التفسير الكسيطالزحيمي، (  ينظر: 8)
 .(5/621نظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج(  ي9)
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 صر:النّ تاسًعا: تعريف عام بسورة 
  ة:ور السّ أسماء 

 .(1)صرالنٌ سميت بو؛ الفتتاحيا بذكر صر: النّ  -1

[ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] لمفتتحيا، في قكلو:إذا جاء نصر اهلل:  -2
(2). 

؛ لكقكع الفتح (3)كف ليا الترمذم في جامعوكردت في بعض المصاحؼ، كعنالفتح:  -3
 .(4)فييا، كبذلؾ يككف ىذا االسـ مشتركنا بينيا كبيف سكرة الفتح

 .(5)، كتكديعو لدنيا كما فييابي النٌ جو التسمية بيذا االسـ لما فييا مف بياف نعي التوديع: و -4
 :(6)عند الجميع آيات ثبلث عدد آياتيا. 
  باالتفاؽ، كلكف اختمؼ في كقت نزكليا، فذىب البعض إلى  مدنٌيةورة: السّ زمان نزول

، كآخركف إلى أٌنيا نزلت بعد غزكة خيبر، كيرل غيرىـ إلى أٌنيا السٌ أٌنيا آخر  كر نزكالن
بسنتيف، كبعضيـ ركل أٌنيا نزلت في حجة الكداع، كقاؿ  نزلت قبؿ كفاة الرسكؿ 

 .(7)أشير عاش بعد نزكليا نحكنا مف ثبلثة بي النٌ بعضيـ إٌف 
  ورة، وأىّم أىدافيا:السّ محور 

 .(8)ييشرع عند ذلؾ صر كالفتح، كبياف ماالنٌ تبشير المسمميف ب ورة:السّ محور  -
 ورة:السّ أىداف أىّم  -
 اس في اإلسبلـ.النٌ بنصر اهلل كالفتح كدخكؿ  بي النٌ بشارة  -1
 .(9)صرالنٌ ؽ التكجو إلى اهلل بالتسبيح كالحمد كاالستغفار، حاؿ تحقٌ  -2

                                                           

 .(1/196(  ينظر: السيكطي، اإلتقاف )ج1)
 .(15/529(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
 [5/450، (كرة الفتحكمف س)باب  /كتاب أبكاب تفسير القرآف ،سنف الترمذم]الترمذم: (  3)
 .(9/416(  ينظر: نخبة مف العمماء ، التفسير المكضكعي )ج4)
 .(1/550(  ينظر: الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز )ج5)
 .(294(  ينظر: الداني، البياف في عد آم القرآف )ص6)
شكر، التحرير ابف عا(؛ ك 8/659لسيكطي، الٌدر المنثكر )ج(؛ كا4/810ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج( 7)

 .(30/588كالتنكير )ج
 .(15/530(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج8)
 .(1149(  ينظر: الشحكذ، الميذب في تفسير جزء عـ )ص9)
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 األّولالمطمب 
 رح والّتين(، وبيان أثرىا الشّ رط في سورتي )الشّ تحميل جممة 

 عمى المعنى التفسيري
 

  رح(:الشّ رط في سورة )الشّ أوًل: تحميل جممة 
حك النٌ بيانيا عمى ك ة كاحدة، كرة عمى مسألة كاحدة، فييا جممة شرطيٌ السٌ احتكت ىذه  
 اآلتي:

 [7رح:الشٌ ] [ۉ ۉ ۅ] تعالى: المسألة: قولو. 

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، رط )فإذا(: الشّ أداة  -1
رط، خافض الشٌ ككف، تضمف معنى السٌ إذا: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى 

 .، كىك مضاؼلشرطو، منصكب بجكابو
ككف؛ التصالو بتاء الفاعؿ، كالتاء: ضمير السٌ مبني عمى فعؿ ماضو رط )فرغت(: الشّ فعل  -2

متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ رفع فاعؿ، كجممة )فرغت( في محؿ جر مضاؼ 
 .(1)إليو

رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ الشٌ كاقعة في جكاب رابطة الفاء: رط )فانصب(: الشّ جواب  -3
، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: ككفالسٌ ليا مف اإلعراب، انصب: فعؿ أمر مبني عمى 

، ال محؿ ليا مف ل. كجممة )فانصب( جكاب بي النٌ ، يعكد عمى (أنت) شرط غير جاـز
 .(2)اإلعراب

 رط:الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممة 

نعامو عمى رسكلو الحبيب السٌ تحٌدثت  ، تكريمنا لو كرة في البدء عف فضؿ اهلل كا 
باإليماف، كتنكير قمبو بالحكمة كالعرفاف، مبشرة بقرب الفرج  كتشريفنا، فأشارت إلى شرح صدره

ريؼ، الشٌ دة، كذلؾ تخفيفنا عنو عٌما يمقاه مف أذل الكفار، كتطييبنا لخاطره الشٌ صر كزكاؿ النٌ ك 
                                                           

 .(10/5126(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج1)
 . (12/464)ج( ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 2)
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تمت اآليات بتذكيره  فسية، بكاسطة العبادة كالطاعة؛ القتباس األنكار النٌ بكاجب التييئة  كخي
ذا انتييت اإلليية، فإذا فرغت ي ا محمد مف دعكة الخمؽ إلى اهلل، فاجتيد في عبادة الخالؽ، كا 

نيا، فأجيٍد نفسؾ كأتعبيا في طمب اآلخرة، شاكرنا ربؾ عمى ما أكاله عميؾ مف نعـو الدٌ مف أمكر 
نو لختـ بديع يتناسب مع مقامو الرفيع، صمكات اهلل كسبلمو عميو  .(1)جميمة، كا 

)إذا( التي تستعمؿ في المعاني المتحققة، فإذا تحقؽ الفراغ رط باألداة الشٌ كتصدرت جممة 
مف عمؿ مف األعماؿ، كجب االجتياد في مزاكلة عمؿ آخر مف األعماؿ التي تقرب إلى اهلل، 

 كالصبلة كالتيجد كقراءة القرآف.

،  [8:رحالشٌ ][ ې ې ې]رطية، كماعطؼ عمييا بقكلو: الشٌ فالمقصكد مف الجممة  
ثُّ أتباًعو في شخصو، عمى استدامة العمؿ الصالح، كعدـ االنقطاع عنو، مع كح بٌي النٌ حثُّ 

عادة السٌ ية هلل، فإف المكاظبة عمى األعماؿ الصالحة مع اإلخبلص فييا، تؤدم إلى النٌ إخبلص 
 .  (2)التي ليس بعدىا سعادة

*** 
 رط في سورة )الّتين(:الشّ ثانًيا: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة كاحدة، دة، فييا جممة شرطيٌ كرة مسألة كاحالسٌ ىذه  تضـٌ 

  [7التيف:] [ڄ ڄ ڄ ڦ] تعالى: المسألة: قولو. 

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 مقٌدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إذا(.رط: الشّ أداة  -1

اهلل خمؽ اإلنساف في )إذا عرفت أف  ، تقديره:الفاء الفصيحةعميو  تمقٌدر، دلٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(3)أحسف تقكيـ، كأنو يرده إلى أسفؿ سافميف، فما يكذبؾ(

رط المقدر، مبنية عمى الفتح، ال الشٌ الفاء: فصيحة أفصحت عف رط )فما(: الشّ جواب  -3
ككف، في محؿ رفع مبتدأ، السٌ محؿ ليا مف اإلعراب، ما: اسـ استفياـ، مبني عمى 

 (ىك)رفعو الضمة، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره:  يكذبؾ: فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة
                                                           

 .(8/367الصابكني، قبس مف نكر القرآف )ج(؛ ك 8/433ف العظيـ )ج(  ينظر: ابف كثير، تفسير القرآ1)
 .(15/441(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
 .(21/637(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج3)
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الكاؼ: ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، في محؿ نصب مفعكؿ بو، ك يعكد عمى )ما(، 
شرط لكالجممة الفعمية )يكذبؾ( في محؿ رفع خبر المبتدأ )ما(، كجممة )فما يكذبؾ( جكاب 

، ال محؿ ليا مف اإلعراب  .(1)مقدر غير جاـز
 رط:الشّ يري لجممة ثانًيا: األثر التفس

إٌف خمؽ اإلنساف في أكمؿ صكرة، كتسكيتو في أحسف شكؿ، كأبدع صكرة مف أكضح 
، عمى البعث كالجزاء، فما الذم يدعكؾ إذنا إلى الٌتكذيب بيـك هلالج لجالئؿ عمى قدرة الخالؽ الدٌ 
 كليف: . كاختمؼ العمماء فيمف كيٌجو لو الخطاب في ىذه اآلية إلى ق(2)يف بعد ىذه البراىيف؟الدٌ 

: الخطاب لئلنساف، كالمقصكد: فما يجعميؾ ميكىذّْبنا بعد ىذه األدلة كالبراىيف عمى قدرة اهلل، األٌكؿ
 .(3)أم ال عذر لؾ في الٌتكذيب بالحٌؽ، كعميو يككف االستفياـ إنكارم

ٍف الذم ييكٌذبؾ أٌييا الرسكؿ الكريـ، كيكذب بيك اني: الخطاب لمرسكؿ محمد الثٌ  ـ ، كالمعنى: مى
الئؿ عمى صدقؾ؟ عمى اعتبار أف )ما( بمعنى مىٍف، كعميو الدٌ يف كالجزاء بعد أف ظيرت الدٌ 

 . (4)يككف االستفياـ تعجبي

كقد أفصحت الفاء الفصيحة عف جممة شرطية مقدرة، تقديرىا: )إذا عرفت أٌييا اإلنساف 
مؾ عمى التكذيب أف اهلل خمقؾ في أحسف تقكيـ، كقادر عمى ردؾ أسفؿ سافميف، فما الذم يحم

باليكـ اآلخر كالبعث كالجزاء، أك مف ىذا الذم ييكذبؾ يامحمد كيكذب البعث كالحساب بعد 
معرفتو لذلؾ(، كتصدرت الجممة باألداة )إذا( المستعممة في األمكر المتحققة، فخٍمؽي اإلنساف 

منا، لذا جاء في أحسف تقكيـ أمر متحقؽ، ككذا إنزاؿ الكفار في جينـ يكـ القيامة، متحقؽ حت
رط داالن عمى كجكب اإليماف، حامبلن معنى التعجب كاالستنكار، بعد ظيكر دالئؿ الشٌ جكاب 
 ، كصدؽ اليـك اآلخر.بي النٌ صدؽ 

*** 
 

                                                           

 .(32/139اليررم، تفسير حدائؽ الركح كالريحاف )ج(؛ ك 6/272( ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج1)
 .(8/153تيمية، التفسير الكامؿ )ج (  ينظر: ابف2)
(؛ كالثعمبي، 5/146ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز )جك  (؛3/596)ج( ينظر: الٌسمرقندم بحر العمـك 3)

 .(10/241الكشؼ كالبياف )ج
 .(4/465، ابف الجكزم، زاد المسير )ج(3/277(  ينظر: الفراء، معاني القرآف )ج4)
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 :مالحظة 

رط، الشٌ ، شبيو ب[6:التيف] [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]قكلو تعالى: 

، )الذيف( كقع أالمبتد ألف ؛ [ڤ ڤ]: قكلو في المبتدأ، خبر عمى الفاء حيث دخمت  مكصكالن
)إٍف آمنكا كعممكا الصالحات  :التقدير االستعماؿ. فيككف في رطالشٌ  معنى يضمف كالمكصكؿ

 .(1)فميـ أجر غير ممنكف(

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عرابو )ج(  ينظر: الٌدرة، تفسير 1)  .(10/654القرآف كا 



294 

  انيالثّ المطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  رط في سورة )العمق(، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ تفصيميا عمى ك ة، جمؿ شرطيٌ  نت أربعسألتيف، تضمٌ كرة عمى مالسٌ تشتمؿ ىذه 

   :ۈ ۈ ۆ *ۇ ۇ ڭ ڭ *﮲ ۓ ۓ *ے ھ ھ ھ ھ]المسألة األولى: قال تعالى 

 .[14-11العمؽ:] [ۋ ٴۇ

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ بيانيما عمى ك ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف،  تضـٌ 

 .[ے ھ ھ ھ ھ] الجممة األولى: -

، مبني عمى رط )إْن(: الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

رط، الشٌ فعؿ ماضو ناقص، مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ رط )كان(: الشّ فعل  -2
، ، عمى اليدل: جار كمجركر، متعمؽ بخبر كاف(ىك)كاسمو ضمير مستتر، تقديره: 

تقديره: )قائمنا عمى اليدل(
(1). 

كاف عمى اليدل  ، تقديره: )إفٍ انيالثٌ رط الشٌ لداللة ذكره في جكاب محذكؼ،  رط:الشّ جواب  -3
 .(2)ألـ يعمـ بأف اهلل يرل(

 .[ۇ ۇ ڭڭ ] :ةانيالثّ الجممة  -

، مبني عمى  رط )إن(:الشّ أداة  -1  ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كجـز

، كالفاعؿ رطالشٌ فعؿ  الفتح، في محؿ جـزفعؿ ماضو مبني عمى رط )كّذب(: الشّ فعل  -2
 .(3)(ىك)تقديره:  ،ضمير مستتر

                                                           

 .(8/669)ج (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف1)
 .(372(  ينظر: الزمخشرم، نكت األعراب في غريب اإلعراب )ص2)
 .(10/662ج(  ينظر: الٌشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا )3)
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، لـ: حرؼ نفي كجـز كقمب، كبيخيلبلستفياـ اإلنكارم التٌ األلؼ: رط )ألم(: الشّ جواب  -3
ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: السٌ يعمـ: فعؿ مضارع مجزكـ بمـ، كعبلمة جزمو 

 .(1)رطالشٌ جكاب  ( في محؿ جـز.... كجممة )ألـ(ىك)
 رط:الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممتي 

غنى، فٌذكره بأف  في نفسو رأل متى كالتمرد، الطغياف طبيعتو مف بٌيف اهلل أٌف اإلنساف
 حاؿ د، كفي ىذه اآليات يتساءؿ سبحانو متعجبنا مفمرٌ غياف كالتَّ الطُّ  ـى مرجعو كنيايتو إلى اهلل فمً 

 أبك قريش طاغية ىك اىيالنٌ ف كمنيي، ناهو  اآلية ففي ى،صمٌ  إذا اعبدن  ينيى الذم الرجؿ ىذا
 أمام الكعبة عند ييصمّ  امحمدً  )إن :ألبي جيؿ قيؿ ، فقد محمد فيك المنييٌ  جيؿ، كأما

 فنيى ساجد وىو يوم ذات بو فمر وآليتيم، أصناميم عن ويصدىم اسالنّ  يفتن اس،النّ 
 - إنو جيل ألبي قيل ثم فرجع،  بيالنّ  فانتيره تفعل؟ فمماذا نييتك لقد: وقال ، بيالنّ 
 وجيو وألعفرن بقدمي، عنقو ألطأن رأيتو لئن واهلل: فقال يصمي مازال - امحمدً  أي

 لما وقسمو، بيمينو يبر أن يريد عميو وأقبل ،الكعبة تحت اساجدً  يوم ذات رآه فمما بالتراب،
 أن وعجز عقبيو عمى فنكص عظيمة، وأىواًل  ارالنّ  من اخندقً  وبينو بينو وجد عميو أقبل
 كيؼ حالو مف بيتعجٌ  ىصمٌ  إذا عبدنا ينيى الذم العبد كىذا ،)(2) اهلل رسول إلى يصل
 ياأيٌ  فأخبرني: قاؿ ثـ سيجازيو كأنو [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ] اآليات آخر في جاء كليذا ىذا؟ يفعؿ

 ىذا كذَّب إف ! أرأيتعف ذلؾ تنياه فكيؼ اليدل عمى امحمدن  اجدالسٌ  ىذا كاف إف المخاطب
 كيعمـ كدؽ، خفي ميما شيء كؿ يرل ألـ يعمـ بأف اهلل عنو، كأعرض إليو، ييدعى بما اىيالنٌ 
اغي، كالطٌ  يالمصمٌ  كيعمـ اىيالنٌ ك  اآلمر فيعمـ ،قؿٌ  أك كثر كميما قرب أك بعد، ميما شيء كؿٌ 

 .(3)يستحؽ بما منيما كبلِّ كسيجازم 

رطيتيف، إلضفاء مزيد تعجب لما الشٌ كبل الجممتيف كنمحظ استعماؿ األداة )إف( في 
رط في الجممة الشٌ القرآني عف ذكر جكاب  ، كيتجاكز البياف[ھ]أكحاه االستفياـ في قكلو: 

 عف يغني بما كالتنبيو، كالبصر العبرة مكضع ىك [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ] آية لتككف رطية األكلى؛الشٌ 

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/664(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .[2797الحديث  رقـ ،{إف اإلنساف ليطغى: }باب قكلو/ كتاب صفات المنافقيف، مسمـصحيح سمـ: ]م(  2)
 .(262(  ينظر: ابف عثيميف، تفسير جزء عـ )ص3)
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 غير رط،الشٌ  جكاب مكضع في اآلية في مقدر، كاالستفياـ أك محذكؼ بجكاب آخر التعمؽ
 .ر معناىا، كالعمؿ بمقتضاىا؛ لنقؼ طكيبلن عندىا لتدبٌ (1)بالفاء مقترف

*** 
   [ەئ ائ *ى ى ې *ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة 

 .[16-15العمؽ: ]
 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 تي:حك اآلالنٌ بيانيما عمى ك ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف،  تضـٌ 

 .[ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ] الجممة األولى: -

، مبنية عمى الفتح، ال ، تقديره: )كاهلل لئف ...(قســ: المكطئة لالبلرط )لئن(: الشّ أداة  -1
، مبني عمى  ككف، ال محؿ لو مف السٌ محؿ ليا مف اإلعراب، إف: حرؼ شرط كجـز

 اإلعراب.
، ينتوً رط )لم ينتو(: الشّ فعل  -2 ، كعبلمة لـ: حرؼ نفي كقمب كجـز : فعؿ مضارع مجزـك

رط، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: الشٌ فعؿ  في محؿ جـز جزمو حذؼ حرؼ العمة، كىك
 .(2)ىك

؛ لككف (3)اصية(النٌ جكاب القسـ، كىك: )لنسفعنا ب أغنى عنو؛ كجكبنا محذكؼرط: الشّ جواب  -3
 .(4)رط، كالجكاب لمف سبؽ منيما، كيغني عف جكاب اآلخرالقسـ سابؽ لمشٌ 

 .[ەئ ائ] :ةانيالثّ الجممة  -

 مقٌدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إٍف(.رط: الشّ أداة  -1
، تقديره: )إف كاف قادرنا عمى دفع العذاب الفاء الفصيحةعميو  تدلٌ  مقٌدر،رط: الشّ فعل  -2

 .(5)فميدع ناديو(
                                                           

 .(2/27(  ينظر: بنت الشاطئ، التفسير البياني لمقرآف الكريـ )ج1)
 .(12/475)ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 2)
 .(597إعراب القرآف الميسر )ص(  ينظر: اإلبراىيـ، 3)
 ( مف الرسالة.37ص) ينظر:(  4)
 .(30/370(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج5)
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ؿ ليا مف اإلعراب، البلـ: الفاء: الفصيحة مبنية عمى الفتح، ال محرط )فميدع(: الشّ جواب  -3
ككف، ال محؿ ليا مف اإلعراب، يدع: فعؿ مضارع مجزكـ ببلـ السٌ الـ األمر مبنية عمى 

، (ىك)الفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: ك ، كىك الكاك األمر، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة
ناديو: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ 

( في محؿ جـز جكاب ...عمى الضـ، في محؿ جر مضاؼ إليو. كجممة )فميدع مبني
  .(1)رط المقدرالشٌ 

 رط: الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممتي 

 لئف جيؿ، أبك يزعـ كما األمر يستمر اهلل في ىذه اآليات بتيديد ذلؾ الطاغية، فميس
 ناصية ناصيتو ار،النٌ  في كييطرح عنيفنا، أخذنا رأسو بمقدَّـ لنأخذفَّ  كأذاه شقاقو عف ىذا يرجع لـ

 الطاغية ىذا فمييٍحضر. منيا بادياف كالخطأ الكذب فكأف أفعاليا، في خاطئة مقاليا، في كاذبة
 .(2)العذاب، ليذيقكه كباؿ أمره مبلئكة ا نحف فسندعكأمٌ  بيـ، يستنصر الذيف ناديو أىؿ

ذا الحظنا أسمكب اآليات   بناء أنظمة مف نظاماف فيو تيٍخًدـاس قد فنجد أٌف األسمكب ،كا 
َـّ  كقد الٌشرط، كجممة القسـ جممة الجممة،  جكاب الجممة كفي كاحد، نسؽو  في الٌنظاميف ٍدمج ت
منيما؛  السابؽ ألنو لمقسـ ىنا كالجكاب ،(لنسفعنا)كىك معنا ليما كليس منيما، لكاحدو  يصمح كاحد

أم –فيو  قد تضافرت العالميف، ربٌ  مف الميجةى  شديد ليناسب جك اآليات التي فييا تيديد
، (لئف) قكلو في القسـ الـ األسمكب الشرطي، كىي: مع القسـ مع التككيد أدكات -التيديد
؛ لتأكيد صٌحة (لنسفعنا)الفعؿ  آخر في الخفيفة التككيد كنكف لنسفعنا(، ) قكلو في التككيد ك)الـ(

 رد عف ينتو لـ مف عمى [ې ې]سبحانو:  ما يخبر بو، كتكثيقنا لحتمٌية كقكع كعيده
 .(3)هلل الصبلة عف اإلنساف أخيو

*** 
 

 

 
                                                           

 .(10/534(  ينظر: دركيش، إعراب القرآف كبيانو )ج1)
 .(598(  ينظر: نخبة مف العمماء، التفسير الميسر )ص2)
 .(45)ص ياني في القرآف الكريـ في سكرة العمؽاإلعجاز البالمزيكدم، ينظر:  (3)
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  الثّالثالمطمب 
 فسيريعمى المعنى التّ  رط في سورة )الّزلزلة(، وبيان أثرىاالشّ تحميل جممة 

 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك ة، ثبلث جمؿ شرطيٌ  كرة عمى مسألتيف، تضـٌ السٌ اشتممت ىذه 

  ڄ* ڦ ڦ ڦ* ڤ ڤ ڤ ٹ]الى: المسألة األولى: قال تع 

 .[4-1الزلزلة:] [ڃ ڃ ڃ* ڄ ڄ ڄ

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

ككف، تضمف معنى السٌ ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، مبني عمى  رط )إذا(:الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

فتح، كالتاء: تاء التأنيث فعؿ ماضو لـ يسـٌ فاعؿ، مبني عمى الرط )زلزلت(: الشّ فعل  -2
اكنة، ال محؿ ليا مف اإلعراب، األرض: فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، زلزاليا: السٌ 

مفعكؿ مطمؽ، منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني 
( في محؿ جر مضاؼ ...ككف، في محؿ جر مضاؼ إليو، كجممة )زلزلتالسٌ عمى 
 .(1)إليو

الفاعؿ: ضمير ك كعبلمة رفعو الضمة،  فعؿ مضارع مرفكع،رط )تحّدث(: الشّ اب جو  -3
، يعكد عمى األرض، أخبارىا: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو (ىي)مستتر، تقديره: 

ككف، في محؿ جر مضاؼ السٌ الفتحة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى 
، ال محلإليو. كجممة )تحدث( جكاب    .(2)ؿ لو مف اإلعرابشرط غير جاـز

 رط:الشّ فسيري لجممة ثانًيا: األثر التّ 

مشيد يخمع القمكب مف كؿ ما  مقمكب الغافمة، فيكعنيفة لة ىذه اآليات الكريمة تعد ىزٌ 
تضطرب األرض فخة يكـ القيامة، النٌ ، فعند اا باقين تتشبث بو مف ىذه األرض، كتحسبو ثابتن 

يز أعبلىا كأسفميا، كيغٌير معالميا، كتخرج ما في جكفيا، اضطرابنا شديدنا، كيصيبيا زلزاالن ي
كترميو مف شدة اليكؿ، كتدفع بو إلى ظيرىا استعدادنا ليكـ الفصؿ، كقتيا يصاب اإلنساف 

                                                           

 .(151ص)ابف خالكيو  -(  ينظر: ابف خالكيو، إعراب ثبلثيف سكرة1)
 .(607ص)(  ينظر: بارتجي، الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف 2)
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، ماذا أصاب األرض، كما الذم دىاىا؟ فتخبر الدٌ بالذىكؿ كتعتريو  ىشة فيتساءؿ مذىكالن
، كصبلح كفساد، كحؽ كباطؿ، حيث األرض بكؿ ما عيمؿ عمى ظيرىا مف حسنة كسيئة

 .(1)يينطقيا اهلل تعالى؛ لتككف شاىدة عمى الجميع

ة باألداة )إذا( لتفيد تحقؽ ىذه الزلزلة يكـ القيامة، ككذلؾ رطيٌ الشٌ رت الجممة كقد تصدٌ 
ىتماـ بالحدث، ، كككنو لـ يٌسـ فاعمو لتركيز االمجيء الفعؿ ماضينا، لتقرير أنو حادث فعبلن 

الذم يفاجئ   (3)، ك"المباغتة في )إذا( ليا أثرىا في ىذا المكقؼ"(2)ظر عف محدثوالنٌ بصرؼ 
 ا يجعميـ يتساءلكف مف ىكؿ ما يجدكف.اس ممٌ النٌ 

*** 
  ک ک* ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]انية: قال تعالى: الثّ المسألة 

 .[8-7الزلزلة:][ گ گ ک ک

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ تفصيميما عمى ك تيف، اشتممت ىذه المسألة عمى جممتيف شرطي

 .[ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] الجممة األولى: -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  رط )فمن(:الشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ مف: اسـ شرط جاـز

؛ ألنو فعؿ رط )يعمل(: الشّ فعل  -2 ككف، السٌ عبلمة جزمو رط، ك الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
مثقاؿ: مفعكؿ بو منصكب،  ( يعكد عمى )مف(،ىك)كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: 

كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، ذرة: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره الكسرة، 
خيرنا: تمييز منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة
(4). 

                                                           

قطب، في ظبلؿ (؛ ك 2/264المرغني، تاج التفاسير )ك  (؛4/584(  ينظر: البركسكم، تنكير األذىاف )ج1)
 .(6/3956لقرآف )جا

الصفار، التعابير القرآنية في مشاىد يـك القيامة (؛ ك 81( ينظر: بنت الشاطئ، التفسير البياني )ص2)
 .(194)ص

 .(82(  بنت الشاطئ، التفسير البياني لمقرآف )ص3)
 .(12/491ج(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ )4)
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رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ لشٌ اجكاب  وفعؿ مضارع مجزكـ؛ ألنٌ  رط )يره(:الشّ جواب  -3
(، كالياء: ضمير فٍ ، يعكد عمى )مى (ىك)، كالفاعؿ: ضمير مستتر تقديره: كىك األلؼ العمة

في  رط كجكابو(الشٌ )فعؿ  تاؿ نصب مفعكؿ بو، كجمممتصؿ مبني عمى الضـ، في مح
 .(1)محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(

 .[گ گ ک ک ک ک]انية: الثّ الجممة  -

 لفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب، مف:الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى ا)ومن(:  رطالشّ أداة  -1
، مبني عمى   ككف، في محؿ رفع مبتدأ.السٌ اسـ شرط جاـز

؛ ألنو فعؿ رط )يعمل(: الشّ فعل  -2 ككف، السٌ رط، كعبلمة جزمو الشٌ فعؿ مضارع مجزـك
و منصكب، ، مثقاؿ: مفعكؿ ب(فٍ ( يعكد عمى )مى ىك)كالفاعؿ ضمير مستتر، تقديره: 

كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، ذرة: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره الكسرة، 
 .(2)شرِّا: تمييز منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة

رط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ الشٌ جكاب  وفعؿ مضارع مجزكـ؛ ألنٌ  رط )يره(:الشّ جواب  -3
(، كالياء: فٍ عمى )مى  يعكد (ىك)تقديره:  ،، كالفاعؿ: ضمير مستتركىك األلؼ العمة

رط الشٌ تا )فعؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو، كجممضمير متصؿ مبني عمى الضـ، 
 .(3)( في محؿ رفع خبر المبتدأ )مف(كجكابو
 رط:الشّ فسيري لجممتي ثانًيا: األثر التّ 

اس مف قبكرىـ إلى مكقؼ الحساب متفرقيف مختمفيف، ليشاىدكا نتائج النٌ يكـ القيامة يخرج 
نيا الدٌ ار، فمف يعمؿ كزف ذرة صغيرة مف خير في النٌ ة أك كيرييـ اهلل جزاءىـ مف الجنٌ  ،أعماليـ

ية كالصدؽ، كمف يعمؿ النٌ يجد ثكابو في اآلخرة، فبل يحتقر فاعؿ الخير القميؿ فإنو كثير مع 
كء كلك قؿ، فبل ينبغي لممرء أف السٌ كزف ذرة مف شر يجد عقابو عند ربو، فبل يحتقر عامؿ فعؿ 

 . (4)اكف في الذنب اليسيريتي

                                                           

 .(3/462ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج ( 1)
 .(10/682نظر: الشيخمي، ببلغة القرآف في اإلعجاز إعرابنا )ج(  ي2)
 .(6/446(  ينظر: اليمذاني، الفريد في إعراب القرآف )ج3)
 .(601الزحيمي، التفسير الكجيز )ص(؛ ك 8/663)ج ي الٌديف شيخ زادهيحاشية محشيخ زاده، (  ينظر: 4)
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رط باألداة )مف( التي تستعمؿ مع الذكات العاقمة، التي ناسب الشٌ  رت جممتاكقد تصدٌ 
نت أف كؿ إنساف يرل أعمالو التي قدميا في دنياه، فإف كاف استعماليا مدلكؿ اآليات، حيث بيٌ 

ف كاف غير ذلؾ اتبع الباطؿ  كعصى، فعكقب، عاقبلن اختار طريؽ الحؽ كعمؿ لو، فأثيب، كا 
نيا، كلكاله لما الدٌ إذف فيذه المجازاة مناطيا العقؿ، فمكال العقؿ ما اختار المؤمف الحؽ في 

 حكسب العاصي عمى الذنب في اآلخرة. 

 :لطيفة 

: "اندرجت المصالح كميا، دقيا كجميا، قميميا ككبيرىا، (1)بلـالسٌ بف عبد  يقكؿ العزٌ 
، [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]قكلو تعالى: جميميا كخطيرىا، في ىاتيف اآليتيف: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]كقكلو تعالى: 

 .(2)"[90:حؿالنٌ ] [ڎ ڎ

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مف الشافعي، القاىرم ثـ الدمشقي العمماء، سمطاف القاسـ، أبي بف السبلـ عبد بف العزيز عبد محمد أبك(  1)
. ق660 عاـ بمصر تكفي ،(القرآف مجاز)ك الفقو، أصكؿ في( كالصغرل الكبرل القكاعد: )مؤلفاتو
 (.3/290اإلسبلـ )ج ديكاف المعالي، أبك (؛7/524الذىب )ج شذرات الحنبمي، عماد ابف: ينظر

 .(134ص) القكاعد الصغرل، ابف عبد الٌسبلـ(  2)
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  ابعالمطمب الرّ 
 فسيريرط في سورة )القارعة(، وبيان أثرىا عمى المعنى التّ الشّ تحميل جممة 

 

مى تفصيميما عك جممتيف شرطيتيف،  كقد ضٌمت مسألة كاحدة، عمى كرةالسٌ ىذه  احتكت
 حك اآلتي:النٌ 

  چ چ *ڃ ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ ڄ ڦ]تعالى:  ولالمسألة: قو 

 .[9-6القارعة:] [ڇ ڇ *ڇ چ

 رط:الشّ  أوًل: تحميل جممتي

 .[ڃ ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ ڄ ڦ] الجممة األولى: -

الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب،  )فأّما(: رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ ني عمى أٌما: حرؼ شرط كتفصيؿ، مب

، تقديره: )ميما يكف وشرط كفعم أداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ ال يمي رط:الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ، كىم ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى كىك(، فٍ )مى  كف شيء(، كا 

ا مف اإلعراب، كضمير ، كجممة )ثقمت مكازينو( صمة المكصكؿ ال محؿ ليرفع مبتدأ
 .(1)الصمة العائد: الضمير المجركر في )مكازينو(

، مبنية عمى الفتح المحؿ ليا رطالشٌ كاقعة في جكاب  : رابطةالفاء رط )فيو(:الشّ جواب  -3
مف اإلعراب، ىك: ضمير منفصؿ، مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ ثاف، في عيشة: 

( .... كجممة )فيكتقديره: )كائف في عيشة( ،انيالثٌ بخبر المبتدأ  افجار كمجركر، متعمق
(، ...(. كالجممة االسمية )مف ثقمت مكازينو فيكفٍ )مى  األٌكؿفي محؿ رفع خبر المبتدأ 

 .(2)ال محؿ ليا مف اإلعرابرط الشٌ جكاب 
 

 

                                                           

عرابو )ج1)  .(10/709(  ينظر: الٌدرة، تفسير القرآف كا 
 .(161(  ينظر: ابف خالكيو، إعراب ثبلثيف سكرة  )ص2)
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 .[ڇ ڇ *ڇ چ چ چ]انية: الثّ الجممة  -

ال محؿ لو مف اإلعراب، أٌما:  الكاك: حرؼ عطؼ مبني عمى الفتح، )وأما(: رطالشّ أداة  -1
 ككف، ال محؿ لو مف اإلعراب.السٌ حرؼ شرط كتفصيؿ، مبني عمى 

، تقديره: )ميما يكف وشرط كفعمأداة أٌما فعؿ شرط؛ ألنيا قائمة مقاـ  ال يميرط: الشّ فعل  -2
نما يمييا اسـ، كىك مف ككف، في محؿ السٌ : اسـ مكصكؿ مبني عمى كىك(، فٍ )مى  شيء(، كا 

، كجممة )خفت مكازينو( صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، كضمير تدأرفع مب
 .(1)الصمة العائد: الضمير المجركر في )مكازينو(

، مبنية عمى الفتح المحؿ ليا رطالشٌ كاقعة في جكاب  : رابطةالفاء رط )فأّمو(:الشّ جواب  -3
مضاؼ، كالياء: ضمير  ، كىكو: مبتدأ ثافو مرفكع، كعبلمة رفعو الضمةمف اإلعراب، أمٌ 

اني مرفكع، الثٌ ، ىاكية: خبر المبتدأ متصؿ مبني عمى الضـ، في محؿ جر مضاؼ إليو
)مف(. كالجممة  األٌكؿ( في محؿ رفع خبر المبتدأ ...كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )فأمُّو

 .(2)ال محؿ ليا مف اإلعراب رطالشٌ االسمية )مف خفت مكازينو فأمو(، جكاب 
 رط:الشّ  تيفسيري لجممر التّ ثانًيا: األث

بعد أف ذكر سبحانو أكصاؼ يـك القيامة، أعقب ذلؾ بذكر الجزاء عمى األعماؿ،   
فيؤالء الذيف ثقمت مكازيف أعماليـ بالحسنات، كفعؿ الخيرات فينيئنا ليـ، البقاء األبدم، 

نفسيـ كأعماليـ، ائمة، كأكلئؾ الذيف خفت مكازيف أعماؿ الخير لدييـ، بانحطاط أالدٌ عادة السٌ ك 
مما ينتظرىـ مف عذاب  فكيؿ ليـ ،يئات فحظيـ عاثر، كسعييـ خاسرالسٌ فرجحت عندىـ 

 .(3)يراف كالحرمافالنٌ 

ا كاف المكقؼ مكقؼ مكازنة بيف فريقيف، كمفاضمة بيف طائفتيف مختمفتيف عقيدة كلمٌ   
ا عند كزف األعماؿ يـك ا( لبياف كتفصيؿ حاؿ كؿ طائفة منيمكسمككنا، آثر استعماؿ األداة )أمٌ 

 القيامة، كترتيب الجزاء الذم يستحقو كبل الطرفيف بعد ىذا الكزف، ككصؼ أحكاليما.

 

 
                                                           

 .(8/692)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  1)
 .(3/465(  ينظر: الدعاس، إعراب القرآف )ج2)
 .(2/698)ج تفسير ابف عربيابف عربي، (  ينظر: 3)
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 :لطيفة 

 ڄ ڦ] الحسنات في كبل المكضعيف مف قكلو تعالى: مكازيف ذكر سبحانو كتعالى

الكزف عبارة عف  يئات؛ ألفٌ السٌ كلـ يذكر كزف  ،[ڇ چ چ چ ]،[ڄ ڄ
نٌ السٌ القدر كالقيمة، ك  ا ما القيمة كالقدر لمحسنات، فكأف المعنى : فأمٌ يئة ال قيمة ليا كال قدر، كا 

 .(1)قدره عف اهلل لخفة حسناتو مف عظـ قدره عند اهلل لكثرة حسناتو، كمف خؼٌ 
 

 

*** 
 

  

                                                           

 .(10/330مجمع البياف )ج (  ينظر: الطبرسي،1)
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 المطمب الخامس
 رط في سورتي )الّتكاثر وقريش(، وبيان أثرىا الشّ تحميل جممة 

 فسيريعمى المعنى التّ 
 

 رط في سورة )الّتكاثر(:الشّ : تحميل جممة أوًل 
 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك كرة مسألة كاحدة، فييا جممة شرطية كاحدة، السٌ تضـ ىذه 

   [5التكاثر:] [ں ں ڱ ڱ ڱ]تعالى:  ولالمسألة: قو.  

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

، مبني عمى  رط )لو(:الشّ أداة  -1 لو مف اإلعراب،  ككف، ال محؿالسٌ حرؼ شرط  غير جاـز
 يفيد االمتناع المتناع.

كف؛ ألنو مف األفعاؿ النٌ فعؿ مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت  رط )تعممون(:الشّ فعل  -2
ككف، في محؿ رفع فاعؿ، عمـ: مفعكؿ السٌ الخمسة، كالكاك: ضمير متصؿ  مبني عمى 

ركر، مطمؽ منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كىك مضاؼ، اليقيف: مضاؼ إليو مج
 .(1)كعبلمة جره الكسرة

محذكؼ، لداللة ما تقٌدـ عميو، تقديره: )لك تعممكف أنكـ تركف الجحيـ عمـ رط: الشّ جواب  -3
 .(2)األمر اليقيف، أك عمـ الحؽ، لتركتـ التفاخر كالتكاثر(

 رط:الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممة 

 ،اإلنشغاؿ بزيادة األمكاؿ كاألكالدك  ،ا يميي العباد عف الطاعة كالعبادةر اآليات ممٌ تحذٌ 
و لك ار الحامية، كيبيف سبحانو أنٌ النٌ كاثر عف فاخر كالتٌ فاخر، فيغفميـ ذلؾ التٌ يقع فيو التٌ  ككؿ ما
ات كىذه الممييات، عف العمؿ اس ما سيؤكؿ إليو حالكـ، لما انشغمتـ بيذه الممذٌ النٌ يا عممتـ أيٌ 

الذم يقؼ  ،عكر بيكؿ ذلؾ اليكـالشٌ عدـ لصالحة، كلكف ليكـ القيامة، كلبادرتـ إلى األعماؿ ا

                                                           

 .(8/695)ج(  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف  1)
 .(6/455(  ينظر: اليمذاني، الفريد في إعراب القرآف )ج2)
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اس تنشغؿ بدنياىا النٌ فيو المرء مكقؼ المسؤكؿ بيف يدم خالقو، كعدـ العمـ الحقيقي بذلؾ جعؿ 
 .(1)عمى حساب آخرتيا

الحساب  اإلعداد ليكـالتي تفيد امتناع المتناع، ف رط باألداة )لك(الشٌ رت جممة كقد تصدٌ 
منتؼو كممتنع؛ المتناع العمـ الحقيقي بشأف ىذا اليكـ، كنبلحظ أف جكاب تكاثر كترؾ التفاخر كال

اس لما ىـ عميو مف تفريط كغفمة، النٌ لك محذكؼ لككنو أبمغ مف اإلتياف بو، ففيو تيكيؿ ألمر 
 الحؽ عف كالذىكؿ التكاثر، في العزيز العمر فكات عمى كالتحسر دـالنٌ  كتخكيؼ ليـ مف كقكع

 .(2)استحكاـ فضؿ فيو ليستحكـ سبقو، كما رطالشٌ  مف العقؿ ليطمبو( لك) جكاب كحذؼ بو،

كيمكف أف يككف في استعماؿ )لك( إشارة إلى أنيـ ال يريدكف أف يعممكا، كلك أرادكا لكجدكا 
 .(3)في كتاب اهلل مايحصؿ ليـ بو اليقيف

*** 
 رط في سورة )قريش(:الشّ ثانًيا: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك كاحدة، فييا جممة شرطية كاحدة،  كرة مسألةالسٌ تضـ ىذه 

   ڀ پ *پ پ ٻ ٻ *ٻ ٱ]تعالى:  ولالمسألة: قو 

 .[3-1قريش:] [ڀ ڀ

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 دٌلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إف(. مقدرة،رط: الشّ أداة  -1

إف لـ يعبدكه ألٌية نعمة، فميعبدكه ) ىا:، تقدير الفاء الفصيحة وعمي تدلٌ  مقدر،رط: الشّ فعل  -2
 .(4)إليبلفيـ فإٌنيا أظير نعمة(

الفاء: الفصيحة مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، رط )فميعبدوا(: الشّ جواب  -3
ككف، ال محؿ ليا مف اإلعراب، يعبدكا: فعؿ مضارع السٌ البلـ: الـ األمر، مبنية عمى 
الكاك: ضمير ك كف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، النٌ زمو حذؼ مجزكـ ببلـ األمر، كعبلمة ج

                                                           

 .(154ص)العاصمي، تفسير القرآف العظيـ جزء عـ ك  (؛3/613(  ينظر: السمرقندم، بحر العمـك )ج1)
 (.47السعدم، القكاعد الحساف لتفسير القرآف )ص(؛ ك 9/534(  ينظر: القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج2)
 .(184(  ينظر: الدىمة، قطكؼ دانية مف سكر قرآنية )ص3)
 .(10/5178(  ينظر: ياقكت، إعراب القرآف الكريـ )ج4)
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كعبلمة  ،ككف، في محؿ رفع فاعؿ، رب: مفعكؿ بو منصكبالسٌ متصؿ مبني عمى 
ككف، في محؿ جر مضاؼ السٌ مضاؼ، ىذا: اسـ إشارة مبني عمى  كىنصبو الفتحة، ك 

( ...)فميعبدكاإليو، كىك مضاؼ، البيت: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره الكسرة. كجممة 
 .(1)مقدرالرط الشٌ في محؿ جـز جكاب 

 رط:الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممة 

حصى، فإف لـ يعبدكه لسائر نعمو، فميعبدكه نعـ اهلل تبارؾ كتعالى عمى قريش ال تي  إفٌ  
 ببلد إلى الصيؼ كفى ، اليمف ببلد إلى تاءالشٌ  فى فقد كانكا يرتحمكاألجؿ إيبلفيـ الرحمتيف، 

اس يأتكف إلى مكة في النٌ الربح، كاستدرار الرزؽ، ككاف  كاجتبلب ، التجارة أجؿ مف اـ،شٌ ال
فع الكثير، فإف كاف النٌ تاء كالصيؼ ليذه األغراض، فيجد أىؿ مكة مف كراء ذلؾ الخير، ك الشٌ 

األمر كما ذكر سبحانو ليـ، فميخمصكا العبادة لمرازؽ المالؾ الحقيقي، الذم حمى ليـ البيت 
 .(2)عـالنٌ راـ مٌمف أرادكه بسكء، فيشكركا ربيـ عمى ىذه الح

كقد أفصحت الفاء الفصيحة عف جممة شرطية مقدرة، دٌؿ عمييا ما تقدـ، كىك قكلو  
، كتقديـ الجار كالمجركر ىك الذم جٌكز مجيء الفاء [1:قريش] [ٻ ٱ]تعالى: 

فميعبدكا رب ىذا البيت، إليبلؼ ىينا، كلك لـ يتقدـ لـ يصح إدخاليا، فبل يصح أف يقاؿ ابتداء: 
 .(3)قريش

ببية السٌ ، أفاد أكثر مف معنى، فقد أفادت معنى [پ] كدخكؿ الفاء في قكلو: 
بب غالبنا، كأفادت تككيد الكبلـ السٌ رط تفيد الشٌ رط، كالفاء في جكاب الشٌ ككنيا عمى تقدير جكاب 

فالفاء كالبلـ تعاضدتا  ، [ٻ ٱ]بب الذم دٌلت عميو البلـ في السٌ كتقكيتو، فقد قٌكت 
 .(4)اللة عميوالدٌ عمى 

*** 
 

                                                           

 .(30/409(  ينظر: صافي، الجدكؿ في اإلعراب )ج1)
 .(11/684ر القرآف )جصبرم، المبصر لنك (؛ ك 15/515(  ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
 .(4/800(  ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج3)
 .(1/113)ج بياني(  ينظر: السامرائي، عمى طريؽ التفسير ال4)
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  ادسالسّ المطمب 
 صر(، النّ رط في سورتي )الماعون و الشّ تحميل جممة 

 فسيريوبيان أثرىا عمى المعنى التّ 
 

 رط في سورة الماعون:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 حك اآلتي:نٌ البيانيا عمى ك ة كاحدة، كرة مسألة كاحدة، فييا جممة شرطيٌ السٌ تضـ ىذه 

   [ ڦ ڤ ڤ ڤ *ٹ ٹ ٹ ٹ]تعالى:  ولالمسألة: قو

 .[2-1الماعكف:]

 رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

 مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: )إف(.رط: الشّ أداة  -1

فذلؾ  تأممتو أك طمبت عمموإف ، تقديره: )عميو الفاء الفصيحة تمقدر، دلٌ رط: الشّ فعل  -2
 .(1)الذم يدع اليتيـ(

الفاء: الفصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محؿ ليا مف اإلعراب، ذلؾ: رط )فذلك(: الشّ جواب  -3
ككف، في محؿ رفع مبتدأ، كالبلـ لمبعد، كالكاؼ لمخطاب. السٌ ذا: اسـ إشارة مبني عمى 

، (ىك)ككف، في محؿ رفع خبر مبتدأ محذكؼ، تقديره: السٌ الذم: اسـ مكصكؿ مبني عمى 
( في محؿ ...لمبتدأ كالخبر في محؿ رفع خبر المبتدأ )ذلؾ(. كجممة )فذلؾكالجممة مف ا
 .(1)مقدرالرط الشٌ جـز جكاب 

 رط:الشّ ثانًيا: األثر التفسيري لجممة 

، كفييا يصٌح لو الخطاب عاقؿو  ، كلكؿٌ بي النٌ الخطاب في اآليات الكريمة إلى 
ألقبح  اب، فياؾ بيانن صفات ىذا المكذٌ يف، فإف أردت معرفة الدٌ ب بكذّْ استفياـ عف ىذا الذم يي 

صفاتو، كىي أنو يقسك عمى اليتيـ كيزجره زجرنا عنيفنا، كيسٌد كؿ باب خير في كجيو، كيمنع 

                                                           

 (.2/295)ج العكبرم، إمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعرابينظر:  (1)
 .(12/514)(  ينظر: صالح، اإلعراب المفصؿ 1)
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كؿ حٌؽ لو، كال يعطي المساكيف حقيـ مف الطعاـ، كىذه الصفات داللة عمى أف المكذب 
 .(1)كء كالقبحالسٌ ياية في النٌ يف قد بمغ الدٌ ب

لفصيحة عف جممة شرطية، تقديرىا: )إف أردت أييا العاقؿ معرفة كأفصحت الفاء ا
يف فذلؾ الذم يدع اليتيـ(، كىذا مف باب اإليجاز بالحذؼ، كقد تظافر الدٌ صفات المكذب ب

امع السٌ عمى تشكيؽ  ،[ٹ ٹ ٹ ٹ]ابؽ لو في قكلو: السٌ مدلكلو مع االستفياـ 
 إلى الخبر، كالتعجيب منو.

*** 
 صر(:النّ رط في سورة )الشّ ثانًيا: تحميل جممة 

 حك اآلتي:النٌ بيانيا عمى ك كرة مسألة كاحدة، فييا جممة شرطية كاحدة، السٌ تضـ ىذه 

  چ ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]تعالى:  ولالمسألة: قو 

 .[3-1صر:النٌ ][ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ *چ چ چ

  رط:الشّ أوًل: تحميل جممة 

ككف، تضمف معنى السٌ مبني عمى  ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، رط )إذا(:الشّ أداة  -1
 .، كىك مضاؼرط، خافض لشرطو، منصكب بجكابوالشٌ 

فعؿ ماضو مبني عمى الفتح، نصر: فاعؿ مرفكع كعبلمة رفعو رط )جاء(: الشّ فعل  -2
، كعبلمة جره -لتعظيـمع ا-: لفظ الجبللة مضاؼ إليو مجركر الضمة، كىك مضاؼ، اهلل

 .(2)مضاؼ إليو( في محؿ جر ...الكسرة، كجممة )جاء
رط، مبنية عمى الفتح، ال محؿ الشٌ كاقعة في جكاب رابطة الفاء: رط )فسّبح(: الشّ جواب  -3

ككف، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره: السٌ ليا مف اإلعراب، سبح: فعؿ أمر مبني عمى 
، ال محؿ لو مف ل( جكاب .... جممة )فسٌبحبيالنٌ أنت، يعكد عمى  شرط غير جاـز

 .(3)اإلعراب

                                                           

 .(30/423الزحيمي، التفسير المنير )ج(؛ ك 32/301تيح الغيب )جالرازم، مفافخر الديف (  ينظر: 1)
 .(8/714)ج (  ينظر: الكرباسي، إعراب القرآف2)
 .(603(  ينظر: اإلبراىيـ، إعراب القرآف الميسر )ص3)
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 رط:الشّ فسيري لجممة انًيا: األثر التّ ث

 بينؾ اهلل كفتح كخذالنيـ، رؾالشٌ  أىؿ كانيزاـ ،الحؽٌ  لديف اهلل د نصريامحمٌ  رأيت إذا
عزاز عمييـ، لؾ الغمبة بجعؿ قكمؾ، كبيف عبلء أمرؾ، كا   فى يدخمكف اسالنٌ  كممتؾ، كرأيت كا 
 لؾ تـٌ  دة، فإذاالشٌ  كقت أمرؾ ءبد فى كاف كما أفرادا ال جماعات لكائؾ تحت كينضككف دينؾ،
 يخمؼ أف كعف عميو، يتغمب لمباطؿ كيدعو الحؽ، ييمؿ أف عف كقٌدسو ربؾ فنٌزه ذلؾ، كؿ

 مف منحؾ ما عمى كشكره نعـ، مف أكالؾ ما عمى بحمده تنزييو بو، كليكف كعدؾ الذم كعده
 كاف ما أصحابؾ، مف اتبعؾ كلمف لؾ، يغفر أف أىؿ، كاسألو لو ىك بما عميو ناءالثٌ ك  خير،
 عباده، لتكبة القبكؿ كثير سبحانو وصر، فإنٌ النٌ  لتأخر كاألسى كالحزف كالضجر القمؽ مف منيـ
 بحسف عزيمتيا كشٌدد القكة، طمب إلى أنيضيا الضعؼ كجدت فإذا بالمحف، فكسالنٌ  يربى وألنٌ 

 .الكماؿ مرتبة تبمغ حتى بيا يزاؿ كال الكعد،

اة )إذا( ككاف في استعماليا عمى معنى االستقباؿ، بشارة رط بأدالشٌ رت جممة كقد تصدٌ 
، بحدكث الغيب الذم صر، كالفتح العظيـ، كذلؾ عمـ مف أعبلـ نبكتو النٌ بحصكؿ ذلؾ 

 .(1)أخبر بو

كائف، كالتعبير  ؽه متحقٌ  و أمره رط )جاء( بصيغة الماضي؛ ليدؿ عمى أنٌ الشٌ كجاء فعؿ 
ية رات متكجٌ المقدٌ  الحقيقة لممجاز؛ لئًلشعار بأفٌ  صر بالمجيء مجاز، كعدؿ عفالنٌ عف كقكع 

مترقبنا لكركده مستعدنا  صر مف كقتو، فكفٍ النٌ نة ليا، كقد قرب مف األزؿ إلى أكقاتيا المعيٌ 
ماف، حضر معو ذلؾ لشكره، فاألمكر مربكطة بأكقاتيا، فإذا حضر ذلؾ الكقت، كجاء ذلؾ الزٌ 

 ، كذلؾ ألفٌ د صر كاف كالمشتاؽ إلى محمٌ نٌ الرط، كيدٌؿ عمى أف الشٌ األثر كىك جكاب 
ؼ األثر كاف لفقداف تخمُّ   أفٌ صر كاف مستحقنا لو بحكـ الكعد، فالمقتضى كاف مكجكدنا إالٌ النٌ 
 .(2)رط كالكقتالشٌ 

ذا كاف  اس في ديف اهلل النٌ صر كالفتح كدخكؿ النٌ ب ، بيرط تضٌمف البشرل لمنٌ الشٌ كا 
ا كثر مف كىك أف يي  ،ره اهلل بويتحقؽ لو ما بشٌ  ما يفعمو حيف لو ف رط بيٌ الشٌ فإف جكاب  ،أفكاجن

كاف المتكقع ك  ،ألنو فعؿ إنشاء؛ [ڇ] بكالفاء رابطة لمجكا .(3)التسبيح كالحمد كاالستغفار
قرف التسبيح بالحمد  ، كلكف(عمة كاحمد اهلل عميياالنٌ ىذه  فاشكر اهلل عمى)أف يككف الجكاب 

                                                           

 .(20(  ينظر: البلحـ، تدارؾ بقية العمر في تدبير سكرة الٌنصر )ص1)
 .(5/344البيضاكم، أنكار التنزيؿ )جك  (؛32/336)ج الرازم، مفاتيح الغيبفخر الديف (  ينظر: 2)
 .(283(  ينظر: الدىمة، قطكؼ دانية )ص3)
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ألف باء المصاحبة بمعنى )مع(؛ لبياف  ؛ف التسبيح الحؽ لمحمدالمقتضية أ ،بباء المصاحبة
أنو تسبيح خاص لـ يحصؿ مف قبؿ في تسبيحاتو، كاستغفار خاص لـ يحصؿ مف قبؿ في 

صر كالفتح، إيماء إلى النٌ فكاف تعميؽ األمر بالتسبيح كباالستغفار عمى حصكؿ  استغفاره،
 ، كىك التييؤ لمقاء اهلل، كأف حياتو مف قبؿ تسبيح كاستغفار يحصؿ بيما تقرب لـ ينكى 

 .(1)نيكية أكشكت عمى االنتياءالدٌ 

 

*** 
 

  

                                                           

 .(340ص)ابف عثيميف، تفسير جزء عـ ك  (؛30/593(  ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
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 الخاتمة
 

 كشكر الشاكريف حمد الثانية، في حمده غير لي كليس األكلى في اهلل حمدتي 
الحامديف، كأصمي كأسمـ عمى نبيو أفصح مف نطؽ بالضاد، كعمى آلو كصحبو أتـ الصبلة 

 كالتسميـ. 

 لبحث خاتمة لسمسمة بحكث عممية قدمت لنيؿ درجة الماجستير فيلقد كاف ىذا ا
اإلسبلمية، تحت عنكاف )تحميؿ جممة الشرط في القرآف الكريـ، كبياف أثرىا  الجامعةب التفسير

 عمى المعنى التفسيرم(.

 التحميمي كالعممي النظرم الجانب في كالبحث الكريـ، القرآني النٌص  مع الٌتعامؿ كبعد
 كالتفسير القرآف، عمكـ في القٌيمة كالكقكؼ عمى الكتب جمؿ الشرط في سكر الدراسة،ك  ،آلياتًػو
 مف المصنفات تمؾ أصحاب العظاـ األعبلـي  أكلئؾ كضعو فيما التدٌبرً  كالٌنحك، كبعد كالمغة،
 أفٍ  أسأؿي  كاهللى  إفادة، أيَّما مف ذلؾ فقد استفدتي  كالتفسيراًت كالقكاعد، التحميبلتً  مف كافرو  قىػٍدرو 

 .الٌتكفيؽ كليٌ  إٌنو غيرم، بيا ألنفعى  بيا، ينفعني
، كصياتالتٌ  تائج التي قطفتي ثمارىا مف ىذا البحث، كأىـٌ النٌ  كاشتممت ىذه الخاتمة عمى أىـٌ 

 : كذلؾ فيما يأتي

 تائج:النّ  أوًل: أىمّ 
 تائج تحت العناكيف اآلتية: كيمكف تسجيؿ أىـ النٌ 

 حو، في فيم القرآن الكريم:ي وعمم النّ حميمفسير التّ أوًل: دور التّ 

القرآف نزؿ بأفصح لغة، كأرقى أسمكب، كأكضح بياف متحمينا بكؿ سمات الفصاحة  -1
 . [28الزمر:] [ى ى ې ې ې ې ۉ] كالببلغة، في مفرداتو كأساليبو،

لقد تنكعت كتعددت كتب التفسير كثيرنا، حتى إٌنيا ال تكاد تقع تحت حصر، كذلؾ دليؿ  -2
اىتماـ أٌمة اإلسبلـ، كانشغاليا بكتاب ربيا، كبذليا لجيكد كثيرة، كحثيثة لشرحو مف عمى 

 جكانب عديدة.

حميمي مف أقدـ عمكـ القرآف نشأة، فقد كاكب التفسير نزكؿ الكحي بالقرآف فسير التٌ التٌ  ييعدُّ  -3
ؿ ما اس إلى نكع مف البياف، يتناك ، ككانت تمؾ ضركرة تفرضيا حاجة النٌ عمى الٌنبي 

 مف بعض نصكصو. فيمو غمض
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فسير ليس حك في مجاؿ التٌ ص القرآني، فالنٌ ا في فيـ النٌ الٌنحك كاف كال يزاؿ عامبلن ميمن  إفٌ  -4
كجكه ك  معانيو، صناعة تتمقى، كال رياضة عقمية، بقدر ما ىك أساس لتحميؿ الٌنٌص، كبياف

 إعجازه.

ف يكضح معنى كؿ آية كيفسرىا، ال مناص لممفٌسر مف إتقاف اإلعراب حتى يستطيع أ -5
 بدكنو. مب الذم ال تصحٌ فالمغة العربية قكاميا الفصاحة، كاإلعراب عمكدىا الصٌ 

 راسة:رطية وأدواتيا، في سور الدّ ثانًيا: إحصاء الجمل الشّ 

 ( جممة شرطية.198، تضٌمنت )( مسائؿ109اشتممت سكر الدراسة عمى ) -1

 ( سكرة منيا عمى جممةو شرطيةو أك أكثر.38مت )( سكرة، اشتم53عدد سكر الدراسة ) -2

 ( مرة.63أكثر أدكات الشرط استعماالن في سكر الدراسة ىي: األداة )إذا(؛ فقد استعممت ) -3

حيث استعممت كؿ كاحدة  ؛كاألداة )لكال( ،أقؿ أدكات الشرط استعماالن كانت األداة )ما( -4
 منيما مرة كاحدة فقط.

الشرط، األكلى في سكرة )البركج(، كالثانية  جممتيف شبييتيف بجممةنت سكر الدراسة تضمٌ  -5
 يف(.في سكرة )التٌ 

عدد السكر القرآنية التي افتتحت بجممة شرطية سبعي سكرو في القرآف كمو، كقد كردت ستي  -6
لزلة، االنفطار، االنشقاؽ، الزٌ  ككير،المنافقكف، التٌ ) سكرو منيا في سكر الدراسة، كىي:

 .(صرالنٌ 

سكرة الٌنصر ىي السكرة الكحيدة التي افتتحت اآلية األكلى منيا ب)أداة الشرط كفعمو(،  -7
 )جكاب ىذا الشرط(.ػب فييا كختمت اآلية األخيرة

( 120جاءت جممة الشرط مستكفيةن ألركانيا الثبلثة )أداة الشرط كفعمو كجكابو( في ) -8
( 22، كحيذؼ جكاب الشرط في )ا( مكضعن 42، كحيذؼ )أداة الشرط كفعمو( في )امكضعن 
 .ا( مكضعن 14، كحذؼ فعؿ الشرط كحده في )امكضعن 
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 وفيما يمي ثبٌت إحصائيٌّ ألدوات الشرط الواردة في سور الدراسة:

 عدد ورودىا عمميا األداة مـ
 63 غير جازمة إذا  .1
 29 جازمة إفٍ   .2
 25 جازمة مىفٍ   .3
 24 غير جازمة إذا المقدرة  .4
 20 جازمةغير  أٌما  .5
 18 جازمة إف المقدرة  .6
 8 غير جازمة لٌما  .7
 7 غير جازمة كل  .8
 2 غير جازمة كٌمما  .9

 1 غير جازمة لكال  .10
 1 جازمة ما  .11

 

 ثالثًا: األثر التفسيري لجممة الشرط، في سور الدراسة:

عمى أف أساليب الشرط تنيض  في سكر الدراسة، ما ىك إال مؤشره انتشار أدكات الشرط  -1
 األخرل ا عداىا مف األساليبتصكيرية(، ال تقؿ أىمية عمٌ  -ببلغية -فسيريةبكظائؼ )ت

 في القرآف الكريـ.

كانت الممكؾ إذا أرادت إرساؿ الكتب بدأت بجممة شرطية نحك: )إذا جاءؾ كتابي ىذا(،  -2
فياىك ممؾ الممكؾ يبدأ مطمع بعض سكر القرآف بنفس األسمكب، مٌما يدٌؿ عمى الجزالة 

 ؽ دقة الٌنظـ كجماؿ التركيب.كالقكة، فك 

مف صدارة في الجزء التاسع كالعشريف، كالجزء الثبلثيف الاحتمت أداة الشرط )إذا( مركز  -3
( كأدكات الشرط األخرل؛ لككنيا مستقبمية عمى األداة )إفٍ  القرآف الكريـ، كغمب حضكرىا

مف القرآف؛ إذ  تأكيدية، تحمؿ معنى الجـز كاليقيف، كىذا ما يناسب جك ىذيف الجزئيف
 الحديث فييما عف اليـك اآلخر كأىكاؿ القيامة كثير االنتشار، قكم الحضكر.
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( ك)أٌما( في سكر الدراسة، معافو كدالالت فٍ بدا لي مف خبلؿ كثرة استعماؿ األداتيف )مى  -4
( تيييج لعقكؿ الناس باتباع طريؽ اليدل كالرشاد فٍ فنية جديدة، ففي استعماؿ األداة )مى 

فصؿ لدنيا، قبؿ أف يأتي يـك ال ينفع ىذا العقؿ صاحبو، كىك يكـ الفصؿ حيث يي في ا
التي تفٌصؿ عمؿ  ،ا( التفصيميةالباطؿ، كىذا ما أكده استعماؿ األداة )أمٌ بيف أىؿ الحؽ ك 

( تذكيره كتفكير ألمر فٍ ففي األداة )مى  أىؿ الجنة كالنار، كمصير المؤمنيف كالكفار.
ليختار المرء ما يناسبو كيرتضيو  ا( تفصيؿ كبيافه ألمر اآلخرة؛الدنيا، كفي األداة )أمٌ 

 عمبلن كعاقبة.

لكؿ أداة مف أدكات الشرط، داللة تختمؼ عف غيرىا، ككظيفة تفسيرية احتجاجية تناسب  -5
 اآليات كالمعاني التي كضعت ليا.

اإليجاز برزت ظاىرة الحذؼ في الجممة الشرطية، فمف أغراضو أحياننا إظيار فكائد  -6
 يؿ.كتفاء بما يفكؽ االستقصاء كالتكمكاالختصار، كاال

الحذؼ أحياننا يحمؿ المتمٌقي عمى أف يستحضر في ذىنو ما ييتكقع حصكلو؛ إلثارة  -7
 .كالعطاء العمؿمف اىتمامو كتكجيو عنايتو إلى ما يستحؽ 

ا بتنامي فع -8 ؿ التأكيؿ إلى أقصاه؛ انفتاح الٌداللة كالتقدير في الحذؼ، يجعؿ المتمٌقي منتجن
 الكتشاؼ ما كراء النٌص بتحفيز الفكر كالخياؿ. 

 ثانًيا: أىّم التوصيات:
مزيد اىتماـ بالتراكيب النحكية المبثكثة في آيات القرآف الكريـ، كبياف أثر ىذه التراكيب  -1

 عمى المعنى التفسيرم آليات القرآف الكريـ.

ؼ( في النص القرآني، كتكضيح اتجاىات إلقاء الضكء عمى مسألة )تقدير المحذك  -2
 .يرم المترتب عمى ذلؾالمفسريف كالعمماء في ىذه المسألة، مع بياف األثر التفس

 لتخرج لمٌنكر فيعـٌ النفع كالفائدة. ضركرة نشر ىذه السمسمة؛ -3

 
 وآخُر دعوانا أِن الحمُد هلِل ربِّ العالمين، والصالُة والسالُم عمى خير خمِقو 

 آِلو وصحبو الطيبين الطاىرين.عمى ، و حمٍد أجمعين م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

 . بيركت: دار النفائس. 4. طإعراب القرآف الكريــ(. 2009اإلبراىيـ. محمد الطيب. )

سة سجؿ . )د.ط(. )د.ـ(: مؤسالمكسكعة القرآنيةق(. 1405األبيارم، إبراىيـ بف إسماعيؿ. )
 العرب.

تحقيؽ: طاىر النياية في غريب الحديث كاألثر.  ـ(.1979األثير، المبارؾ بف محمد. )ابف 
 . بيركت: المكتبة العممية.1أحمد الزاكل كمحمكد محمد الطناحي. ط

المثؿ السائر في أدب الكتاب ـ(. 1959األثير، ضياء الديف نصر اهلل بف محمد. )ابف 
 . مصر: دار النيضة.1حكفي، كبدكم طبانة. ط. تعميؽ: أحمد الكالشاعر

. تحقيؽ: ىدل معاني القرآفـ(. 1990األخفش، أبك الحسف المجاشعي البمخي ثـ البصرم. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي. 1محمكد قراعة. ط

شرح التصريح عمى التكضيح، أك التصريح بمضمكف ـ(. 2000األزىرم، خالد بف عبداهلل. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. ط .التكضيح في النحك

. 1. طشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾـ(. 1947األشمكني، محي الديف عبد الحميد. )
 بيركت: دار الكتب العممية.

مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة كمطالع ـ(. 1984األصفياني، أبي القاسـ الراغب. )
 . الككيت: دار الدعكة. 1حقيؽ: أحمد حسف فرحات. ط. تالبقرة

. تحقيؽ: المفردات في غريب القرآفىػ(. 1412األصفياني، الراغب الحسيف بف محمد. )
 . دمشؽ: الدار الشامية. 1صفكاف الداكدم. ط

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف ـ(. 2003األلباني، محمد ناصر الديف بف نكح. )
 . جدة: دار با كزير لمنشر كالتكزيع.1. طف صحيحو، كشاذه مف محفكظوكتمييز سقيمو م
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ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع ىػ(. 1415األلكسي، شياب الديف محمكد. )
 .  بيركت: دار الكتب العممية. 1. تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية. طالمثاني

تحقيؽ: مكسى عمي مكسى  آف العظيـ.إعراب القر ـ(. 2001نصارم، أبك يحيى زكريا. )األ
 . )د.ـ(: )د.ف(.1مسعكد. ط

. بيركت: دار 3. طالمحيط في أصكات العربية كنحكىا كصرفيااألنطاكي، محمد. )د.ت(. 
 الشرؽ العربي.

. تفسير اإليجي= جامع البياف في تفسير القرآفـ(. 2004اإًليجي، محمد بف عبد الرحمف. )
 ة. . بيركت: دار الكتب العممي1ط

. 1. طالياقكت كالمرجاف في إعراب القرآفـ(. 2002بارتجي، محمد نكرم بف محمد. )
 األردف: دار األعبلـ. 

 . القاىرة: دار النشر لمجامعات. 1. طالتفسير التربكم لمقرآف الكريــ(. 2007الباز، أنكر. )

ر مف أمكًر رىسيكًؿ الجامع المسند الصَّحيح المختصىػ(. 1422البيخارٌم، محمَّد بف إسماعيؿ. )
تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر  كسينىًنو كأيَّاًمو، المسمَّى بػ: صحيح البخارٌم. اهلًل 

 . دار طكؽ النجاة. 1الناصر. ط

. معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف= تفسير القرآفىػػ(. 1420البغكم، الحسيف بف مسعكد. )
 التراث العربي. . بيركت: دار إحياء1تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. ط

مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد ـ(. 1987البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرابط. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1. طالسكر

نظـ الدرر في البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر. )د.ت(. 
 سبلمي.. )د.ط(. القاىرة: دار الكتاب اإلتناسب اآليات كالسكر

. القاىرة: 7. طالتفسير البياني لمقرآف الكريـبنت الشاطئ، عائشة محمد عمي عبد الرحمف. 
 دار المعارؼ.
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ـ(. تنكير األذىاف مف تفسير ركح البياف. تحقيؽ: محمد 1988البكسكم، إسماعيؿ حقي. )
 . دمشؽ: دار القمـ. 1عمي الصابكني. ط

. لبناف: مجد المؤسسة الجامعية 1. طأدكات اإلعرابـ(. 2005البياتي، ظاىر شككت. )
 لمدراسات كالنشر كالتكزيع. 

أنكار ىػ(. 1418البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم. )
. بيركت: دار إحياء 1. تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي. طأسرار التأكيؿالتنزيؿ ك 

 التراث العربي.

كمعرفة الصحيح  الجامع المختصر مف السنف عف رسكؿ اهلل الترمذٌم، محٌمد بف عيسى. 
حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ  كالمعمكؿ كما عميو العمؿ المعركؼ بػ: سينىف الترمذٌم.

ر الديف األلباني، اعتنى بو: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. عميو: محمد ناص
 . القاىرة: مصطفى البابي الحمبي.1ط

. تحقيؽ: محمد عيكف السكد. تفسير التسترمىػ(. 1423التيسترم، سيؿ بف عبداهلل بف يكنس. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

. القاىرة: 1. طلتمكيح عمى التكضيحشرح االتفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر. )د.ت(. 
 مكتبة صبيح.

مراح لبيد لكشؼ معنى ىػ(. 1417التنارم بمدا، محمد بف عمر نككم الجاكم البنتي إقميما. )
 .  بيركت: دار الكتب العممية.1. تحقيؽ: محمد  أميف الصناكم. طالقرآف المجيد

ف مف البصرييف كالككفييف تاريخ العمماء النحكييـ(. 1992التنكخي، المفضؿ بف محمد. )
. القاىرة: ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 2. تحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمك. طكغيرىـ

 كاإلعبلف.

. تحقيؽ: نكت كتنبييات في تفسير القرآف المجيدـ(. 2008التكنسي، أبك العباس البسيمي. )
 . المغرب: مطبعة النجاح الجديدة. 1محمد الطبراني. ط
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شيخ اإلسبلـ اإلماـ تقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ تيمية. ابف 
. بيركت: دار 1. طالتفسير الكامؿ كىك تفسير آم القرآف الكريــ(. 2002االدمشقي. )

 الفكر. 

الجكاىر الحساف في تفسير ىػ(. 1418الثعالبي، أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ. )
. 1شيخ محمد عمي معكض، كالشيخ عادؿ  أحمد عبد المكجكد. ط. تحقيؽ: الالقرآف

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. تحقيؽ: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآفـ(. 2002الثعمبي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ. )
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1أبي محمد بف عاشكر. ط

. مراجعة كتقديـ: عبد الحي رات في كتاب اهللنظـ(. 2006الجبيمي، زينب الغزالي. )
 . القاىرة: دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية. 1الفرماكم. ط

. تحقيؽ: طمعت صبلح دىرٍجي الدُّرر في تىًفسًير اآلًم كالسُّكىرـ(. 2009الجرجاني عبد القاىر. )
 . عماف: دار الفکر .1الفرحاف. ط

. تحقيؽ: محمكد محمد دالئؿ اإلعجازـ(. 1992)الجرجاني، أبك بكر عبد القاىر بف محمد. 
 . القاىرة: مكتبة المدني.3شاكر أبك فير. ط

ضبطو كصححو جماعة مف العمماء التعريفات. ىػ(. 1403الجرجاني، عمي بف محمد. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1بإشراؼ الناشر. ط

. 1ممات القرآف المجيد. طـ(. المعجـ الفريد لمعاني ك2006الجزار، كامؿ محمد سالـ. )
 القاىرة: دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية. 

أيسر التفاسير لكبلـ العمي ـ(. 2003الجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.5. طالكبير
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تحقيؽ:  طبقات القراء.غاية النياية في  ىػػ(.1351الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ. )ابف 
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية.4برجستراسر. ط

ىػ(. 1416جزم الكمبي الغرناطي، أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل. )ابف 
. بيركت: شركة دار األرقـ بف أبي 1. تحقيؽ: عبد اهلل الخالدم. طالتسييؿ لعمكـ التنزيؿ

 األرقـ.

. 1.  طإعراب القرآفىػ(. 1421محمد بف إسماعيؿ بف يكنس. ) جعفر النحاس، أحمد بفأبك 
 بيركت: منشكرات محمد عمي بيضكف.

 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1. طمقدمتاف في عمـك القرآفـ(. 1954جفرم، آرثر. )

. السعكدية: مركز تفسير 3ق(. المختصر في التفسير. ط1436جماعة مف عمماء التفسير. )
 لمدراسات القرآنية. 

الفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجبلليف الجمؿ، سميماف بف عمر العجيمي الشافعي. )د.ت(. 
 . دمشؽ: دار إحياء الكتب العربية. لمدقائؽ الخفية

. 1ـ(. الكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة. ط2009الجمؿ، محمد أحمد. )
 عماف: دار الفرقاف. 

. 4. تحقيؽ: محمد عمى النجار. طالخصائصعثماف المكصمي. )د.ت(.  جني، أبك الفتحابف 
 القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.

. تحقيؽ: فائز فارس. )د.ط(. الممع في العربيةجني، أبك الفتح عثماف المكصمي. )د.ت(. ابف 
 الككيت: دار الكتب الثقافية .

. تحقيؽ: حسف ىنداكم، صناعة اإلعرابسر جني، أبك الفتح عثماف المكصمي. )د.ت(. ابف 
 )د.ط(. )د.ـ(: )د.ف(.

. تحقيؽ: عبد زاد المسير في عمـ التفسيرق(. 1422الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف. )ابف 
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1الرزاؽ الميدم. ط
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. 1. طآففنكف األفناف في عيكف عمكـ القر ـ(. 1987الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف. )ابف 
 بيركت: دار البشائر.

تذكرة األريب في تفسير الغريب )غريب ـ(.  2004الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. تحقيؽ: طارؽ فتحي السيد. طالقرآف الكريـ(

الصحاح تاج المغة كصحاح  ـ(.1987) الجكىرم، الفارابي، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد.
 . بيركت:  دار العمـ لممبلييف.4طتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار.  عربية.ال

. تحقيؽ: صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبافـ(. 1988حباف، محمد بف حباف بف أحمد. )ابف 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1شعيب األرناؤكط. ط

 يؿ الجديد.. بيركت: دار الج10. طالتفسير الكاضحىػ(. 1413الحجازم، محمد محمكد. )

الدرر ـ(. 1972العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد. )حجر ابف 
. اليند: مجمس 2. تحقيؽ: محمد عبد المعيد ضاف. طالكامنة في أعياف المائة الثامنة

 دائرة المعارؼ العثمانية. 

فتح البارم شرح صحيح  ق(.1379حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي. )ابف 
 بد العزيز بف باز. )د.ط(. بيركت: دار المعرفة.ع تعميؽ: .البخارم

تكفيؽ الرحمف في دركس ـ(. 1996. )بف حمد المبارؾ ، فيصؿ بف عبد العزيزالحريممي
 لعمياف لمنشر كالتكزيع. . السعكدية: دار ا1. تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل. طالقرآف

. النحك الكافي مع ربطو باألساليب الرفيعة كالحياة المغكية المتجددةـ(. 1974حسف، عباس. )
 . القاىرة: دار المعارؼ. 3ط

. تحقيؽ: الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكفالحمبي السميف، أحمد بف يكسؼ. )د.ت(. 
 أحمد محمد الخراط. )د.ط(. دمشؽ: دار القمـ.

. القاىرة: مكتبة الشركؽ 2. طالمؤلؤ كالمرجاف في تفسير القرآفـ(. 2011. )حمزة، كريماف
 الدكلية.
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معجـ األدباء إرشاد ـ(. 1993الحمكم، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1. تحقيؽ: إحساف عباس. طاألريب إلى معرفة األديب

. فتح الرحمف في تفسير القرآفـ(. 2009ديف بف محمد العميمي المقدسي. )الحنبمي، مجير ال
 . السعكدية: دار النكادر.1تحقيؽ: نكر الديف طالب. ط

 . )د.ـ(: )د.ف(.4ط. أيسر التفاسير ـ(.2009)حكمد. أسعد. 

 . القاىرة: دار السبلـ.6. طاألساس في التفسيرىػ(. 1424عيد. )حٌكل، س

. تفسير البحر المحيطق(. 1420حٌياف، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ األندلسي. )أبك 
 . بيركت: دار الفكر.1تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ. ط

حقيؽ: . تلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿىػ(. 1415الخازف، عبلء الديف عمي بف محمد. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1محمد عمي شاىيف. ط

 .3. طالتفسير المكضكعي بيف الٌنظرية كالتطبيؽـ(. 2012الخالدم، صبلح عبد الفتاح. )
 لمنشر كالتكزيع.  اف: دار النفائسعمٌ 

كتاب إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف ق(. 1360الحسيف بف أحمد بف خالكيو. )خالكيو، ابف 
 . القاىرة: مطبعة دار الكتب المصرية.1. طالكريـ

. )د.ط(. المجتبى في مشكؿ إعراب القرآف الكريـق(. 1426الخراط، أحمد بف محمد. )
 السعكدية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ. 

تفسير  -ـ(. النكر الباىر مف كبلـ العمي القاىر2007الخطابي، فيصؿ بف عايد بف محمد. )
 عكدية: مكتبة السكادم. . الس1جزء عـ. ط

 . القاىرة: دار الفكر العربي.1. طالتفسير القرآني لمقرآفالخطيب، عبد الكريـ يكنس. )د.ت(. 

حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكم )المسماة: عناية أحمد. )د.ت(.  الخفاجي، شياب الديف
 . بيركت: دار صادر.1. طالقاضي ككفاية الراضي عمى تفسير البيضاكم(
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. تحقيؽ: إحساف كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافـ(. 1994خمكاف، أحمد بف محمد. )ابف 
 . بيركت: دار صادر.5عباس. ط

 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.ركح البيافف مصطفى. )د.ت(. الخمكتي، إسماعيؿ حقي ب

البياف في عٌد آم ـ(. 1994الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر بف أبي عمرك. )
 . الككيت: مركز المخطكطات كالتراث.1. تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد. طالقرآف

مف العمماء بإشراؼ  . تحقيؽ: لجنةطبقات المفسريفالداككدم، محمد بف عمي. )د.ت(. 
 الناشر. )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.

 . الرياض: مكتبة العبيكاف. 1. طشرح ألفية ابف مالؾـ(. 2004الدحداح، أبك فارس. )

عرابو كبيانوـ(. 2009الدرة، محمد عمي طو. )  . دمشؽ: دار ابف كثير. 1. طتفسير القرآف كا 

)د.ط(.  )مرتب حسب ترتيب النزكؿ(. لحديثالتفسير اىػ(. 1383دركزة، محمد عزت. )
 القاىرة: دار إحياء الكتب العربية.

. 4. طإعراب القرآف الكريـ كبيانوق(. 1403دركيش، محي الديف بف أحمد مصطفى. )
 بيركت: دار ابف كثير لمطباعة كالنشر.

 . دمشؽ: دار الفارابي.1. طإعراب القرآف الكريـق(. 1425دعاس، قاسـ حميداف. )

مؤسسة : بيركت. 2. طالقكاعد التطبيقية في المغة العربية(. ـ1998. )نديـ حسيف، ككردع
 .بحسكف لمنشر كالتكزيع

 . الجزائر: مطبعة مداد.1. طقطكؼ دانيةـ(. 2010الدىمة، األخضر. )

. سير أعبلـ النببلءـ(. 1996الذىبي، اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.11كط. طتحقيؽ: شعيب األرنؤ 
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. بيركت: المكتبة 1. طأسئمة القرآف كأجكبتياـ(. 2003الرازم، محمد بف أبي بكر. )
 صرية.الع

منيج التفسير المكضكعس لمقرآف الكريـ دراسة ـ(. 2009رشكاني، سامر عبد الرحمف. )
 . دمشؽ: دار الممتقى. 1. طنقدية

 . بيركت: دار األضكاء. 1. طتمخيص البياف في مجازات القرآفالرضي، الشريؼ. )د.ت(. 

. ر كمناىجوبحكث في أصكؿ التفسيق(. 1419الركمي، فيد بف عبد الرحمف بف سميماف. )
 . الرياض: مكتبة التكبة.4ط

. )رسالة دكتكراة غير اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشرق(. 1405الركمي، فيد. )
 منشكرة( جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. السعكدية.

 . القاىرة: دار السبلـ. 1. طتفسير اإلماـ الغزاليـ(. 2010الريحاني، محمد. )

. تحقيؽ: تاج العركس مف جكاىر القامكسٌمد بف محٌمد مرتضى. )د.ت(. الزَّبيدم، مح
 مجمكعة مف المحققيف. )د.ط(. االسكندرية: دار اليداية.

. بيركت: مؤسسة 1. تحقيؽ: عمى الحمد. طحركؼ المعانيـ(. 1984الزجاجي، أبك القاسـ. )
 الرسالة.

. 2. طلعقيدة كالشريعة كالمنيجالتفسير المنير في اىػ(. 1418الزحيمي، كىبة بف مصطفى. )
 دمشؽ: دار الفكر المعاصر.

 . دمشؽ: دار الفكر.1. طالتفسير الكسيط لمزحيميىػ(. 1422الزحيمي، كىبة بف مصطفى. )

 . دمشؽ: دار الفكر. 5ق(. التفسير الكجيز. ط1427الزحيمي، كىبة. )

. تحقيؽ: محمد أبك رآفالبرىاف في عمكـ القـ(. 1957الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف. )
 . القاىرة: دار إحياء الكتب العربية.1الفضؿ إبراىيـ. ط
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الكشاؼ عف حقائؽ ىػ(. 1407الزمخشرم جار اهلل، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد. )
 . بيركت: دار الكتب العربي.3. طغكامض التنزيؿ

. في صنعة اإلعراب المفصؿـ(. 1993الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد. )
 . بيركت: مكتبة اليبلؿ. 1تحقيؽ: عمي بك ممحـ. ط

. نكت األعراب في غريب اإلعرابالزمخشرم، جار اهلل أبي القاسـ محمد بف عمر. )د.ت(. 
 . القاىرة: دار المعارؼ. 1تقديـ كتحقيؽ: محمد أبك الفتكح شريؼ. ط

ـ(. 2002 بف عيسى بف محمد. )زمنيف المالكي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهللأبي ابف 
. تحقيؽ: أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة، كمحمد بف مصطفى الكنز. تفسير القرآف العزيز

 . القاىرة: الفاركؽ الحديثة.1ط

. تحقيؽ: سعيد األفغاني. )د.ط(. حجة القراءاتزنجمة، عبد الرحمف بف محمد. )د.ت(. ابف 
 السعكدية: دار الرسالة.

 . عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر.1. طالنحك معانيـ(. 2000صالح. ) السامرائي، فاضؿ

 . األردف: دار الفكر. 1. طعمى طريؽ التفسير البيانيـ(. 2011السامرائي، فاضؿ صالح. )

. تحقيؽ: مركاف جماؿ القراء ككماؿ اإلقراءـ(. 1997السخاكم، عمـ الديف عمي بف محمد. )
 ركت: دار المأمكف لمتراث.. بي1العطيَّة، كمحسف خرابة. ط

. األصكؿ في النحكـ(. 1996السراج، أبك بكر محمد بف سيؿ بف النحكم البغدادم. )ابف 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.3تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي. ط

. 1. تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. طالطبقات الكبرلـ(. 1990سعد، محمد بف سعد. )ابف 
 ية.بيركت: دار الكتب العمم

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ـ(. 2000السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل. )
 : بيركت: مؤسسة الرسالة.1. تحقيؽ:عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ. طكبلـ المناف
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. 1. طالقكاعد الحساف لتفسير القرآفـ(. 1999 -ىػ 1420السعدم، عبد الرحمف بف ناصر. )
 الرياض: مكتبة الرشد.

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا السعكد العمادم، محمد بف محمد بف مصطفى. )د.ت(. أبك 
 . )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.الكتاب الكريـ=تفسير أبي السعكد

. دمشؽ: دار 2. طالمدخؿ إلى التفسير المكضكعيـ(. 1991سعيد، عبد الستار فتح اهلل. )
 التكزيع كالنشر اإلسبلمية. 

= تفسير السمرقندمـ(. 1993السمرقندم، نصر بف محمد. ) . تحقيؽ: عمي محمد بحر العمـك
. بيركت: دار الكتب 1معكض، كعادؿ أحمد عبد المكجكد، كزكريا عبد المجيد النكتي. ط

 العممية. 

ـ(. 1997السمعاني، أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزم. )
. الرياض: دار 1حقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ. ط. تتفسير القرآف

 الكطف.

ـ. 25/08/2016، حياة كأثر. تاريخ االطبلع: ميدم المخزكمي(. ـ2008السكاد، رياض. )
 /www.atinternational.orgمكقع الجمعية الدكلية لمترجمي العربية. المكقع: 

forums/showthread.php?t=4146  

. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. الكتابـ(. 1988سيبكيو، عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.3ط

ط(. . )د. الدر المنثكر في التفسير بالمأثكرالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. )د. ت(. 
 بيركت: دار الفكر.

. تحقيؽ: عبد العاؿ األشباه كالنظائر في النحك(. 1985السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف. )
. ط  . بيركت: دمشؽ: مؤسسة الرسالة.1سالـ مكـر

http://www.atinternational.org/%20forums/showthread.php?t=4146
http://www.atinternational.org/%20forums/showthread.php?t=4146
http://www.atinternational.org/%20forums/showthread.php?t=4146
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. تحقيؽ: عبد الحميد ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعـ(. 1992السيكطي، جبلؿ الديف. )
 تكفيقية.. مصر: المكتبة ال1ىنداكم. ط

ـ(. حسف المحاضرة في تاريخ 1967السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف. )
 . القاىرة: دار إحياء الكتب العربية. 1مصر كالقاىرة. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. ط

. االقتراح في أصكؿ النحكـ(. 1989السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف. )
 . دمشؽ: دار القمـ. 1فجاؿ. طتحقيؽ: محمكد 

ـ(. معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد 2004كر جبلؿ الديف. )بأبي السيكطي، عبد الرحمف بف 
. تحقيؽ: محمد إبراىيـ عبادة. طكالر   . القاىرة: مكتبة اآلداب. 1سـك

. تحقيؽ: محمد أبك اإلتقاف في عمـك القرآفـ(. 1974السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. )
 الفضؿ إبراىيـ. )د.ط(. القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب. 

 . القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر. 1. طتفسير القرآف الكريـشحاتة، عبد اهلل. )د.ت(. 

 . )د.ـ(: )د.ف(.1. طالمفصؿ في مكضكعات سكر القرآفالشحكد، عمي بف نايؼ )د.ت(. 

 . )د.ـ(: )د.ف(.1. طتفسير جزء عـ الميذب فيالشحكد، عمي بف نايؼ. )د.ت(. 

السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة  ىػ(.1285الشربيني، شمس الديف محمد بف أحمد. )
 . )د.ط(. القاىرة: مطبعة بكالؽ )األميرية(.بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير

العزيز بف  . تحقيؽ: عبدالمكسكعة القرآنية خصائص السكرىػ(.  1420شرؼ الديف، جعفر. )
 .  بيركت: دار التقريب بيف المذاىب اإلسبلمية.1عثماف التكيجزم. ط

. بيركت: 1. طمعجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريــ(. 1996الشريؼ، محمد حسف. )
 مؤسسة الرسالة. 

أضكاء البياف ـ(. 1995الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني. )
 . )د.ط(. لبناف: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.لقرآف بالقرآففي إيضاح ا
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. 1. طفتح القديرىػ(. 1414الشككاني اليمني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل. )
 بيركت: دار ابف كثير.

شرح قكاعد اإلعراب ـ(. 1995. )الحنفي ، محمد بف مصمح الديف مصطفى القكجكمشيخ زاده
 . فكر المعاصر. بيركت: دار ال1. طإسماعيؿ إسماعيؿ مركة. تحقيؽ: البف ىشاـ

حاشية محيي الديف ـ(. 1999. )الحنفي القكجكم، محمد بف مصمح الديف مصطفى شيخ زاده
. بيركت: 1القادر شاىيف. ط . تحقيؽ: محمد عبدشيخ زاده عمى تفسير القاضي البيضاكم

 دار الكتب العممية. 

ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز إعرابنا كتفسيرنا ـ(. 2001الشيخمي، بيجت عبد الكاحد. )
 عماف: المممكة األردنية الياشمية. . 1. طبإيجاز

. دمشؽ: مؤسسة 3ـ(. ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ. ط1980. )الصابكني، محمد عمي
 مناىؿ العرفاف. 

. بيركت: دار القرآف 7. طمختصر تفسير ابف كثيرـ(. 1981الصابكني، محمد عمي. )
 الكريـ. 

. القاىرة: دار الصابكني لمطباعة 1. طصفكة التفاسيرـ(. 1997الصابكني، محمد عمي. )
 كالنشر كالتكزيع.

قبس مف نكر القرآف، دراسة تحميمية مكسعة بأىداؼ ـ(. 1998الصابكني، محمد عمي. )
 . بيركت: دار القرآف الكريـ. 4. طكمقاصد السكر الكريمة

 . السعكدية: مؤسسة الرياف. 1. طالتفسير الميسرالصابكني، محمد عمي. )د.ت(. 

. بيركت: 4. طالجدكؿ في إعراب القرآف الكريـىػ(. 1418حمكد بف عبد الرحيـ. )صافي، م
 دار الرشيد. دمشؽ: مؤسسة اإليماف .

. بيركت: دار 1. طاإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿصالح، بيجت عبد الكاحد. )د.ت(. 
 الفكر لمنشر كالتكزيع. 
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. 1. طالشمكني أللفية ابف مالؾحاشية الصباف عمى اـ(. 1997الصباف، محمد بف عمى. )
 لبناف: دار الكتب العممية. 

 . القدس: مطبعة الرسالة المقدسية. 1. طالمبصر لنكر القرآفـ(. 2003صبرم، نائمة. )

. عماف: دار 1. طالتعابير القرآنية في مشاىد يـك القيامةق(. 1433الصفار، ابتساـ مرىكف. )
 صفاء لمنشر كالتكزيع. 

. طبقات الفقياء الشافعيةـ(. 1992اف بف عبد الرحمف، أبك عمرك. )الصبلح، عثمابف 
 . بيركت: دار البشائر اإلسبلمية. 1تحقيؽ: محي الديف عمي نجيب. ط

. تحقيؽ: حاتـ مشكؿ إعراب القرآفق(. 1405طالب، أبك محمد مكي القيركاني. )أبي ابف 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 2صالح الضامف. ط

. )د.ط(. مف فيض الرحمف في ببلغة النحك في القرآفبد السبلـ. )د.ت(. طالب، خضر عأبك 
 دمشؽ: دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 

. بيركت: دار 6. طركح القرآف الكريـ تفسير جزء تبارؾطبازة، عفيؼ عبد الفتاح. )د.ت(. 
 العمـ لممبلييف. 

. بيركت: مؤسسة 1. طرآفالميزاف في تفسير القـ(. 1997الطباطبائي، محمد حسيف. )
 األعممي لممطبكعات. 

. 1. طمجمع البياف في تفسير القرآفـ(. 2006الطبرسي، أميف اإلسبلـ أبي عمي الفضؿ. )
 بيركت: دار المرتضى. 

. جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفـ(. 2000الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير. )
 مؤسسة الرسالة.  . القاىرة:1تحقيؽ: أحمد محمد شاكر. ط

. القاىرة: دار نيضة 1. طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريــ(. 1998طنطاكم، محمد سيد. )
 مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
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. 1. طالتفسير المغكم لمقرآف الكريـق(. 1432الطيار. مساعد بف سميماف بف ناصر. )
 السعكدية: دار ابف الجكزم. 

. السعكدية: دار ابف 8ق(. تفسير جزء عـ. ط1430اصر. )الطيار، مساعد بف سميماف بف ن
 الجكزم. 

أنكاع التَّصنيؼ المتعمّْقة بتىفسير القيرآف ق(. 1434مساعد بف سميماف بف ناصر. )الطيار، 
 . المممكة العربية السعكدية: دار ابف الجكزم. 3. طالكريـ

قديـ: محمد بف صالح . تفصكؿ في أصكؿ التفسيرق(. 1423الطيار، مساعد بف سميماف. )
 . السعكدية: دار ابف الجكزم. 2الفكزاف. ط

. مفيكـ التفسير كالتأكيؿ كاالستنباط كالتدبر كالمفسرق(. 1427الطيار، مساعد بف سميماف. )
 . المممكة العربية السعكدية: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع. 2ط

ح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب فتك ـ(. 2013الطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل. )
 . )د.ـ(: )د.ف(.1. تحقيؽ: إياد محمد الغكج. ط= حاشية الطيبي عمى الكشاؼ

. المباب في عمكـ الكتابـ(. 1998عادؿ، أبك حفص عمر بف عمى الدمشقي الحنبمي. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض. ط

التحرير كالتنكير، تحرير المعنى ـ(. 1984عاشكر التكنسي، محمد الطاىر بف محمد. )ابف 
. )د.ط(. تكنس: الدار التكنسية السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

 لمنشر.

.  1ط «.جزء عـ»تفسير القرآف العظيـ ـ(.  2009العاصمي، عبد الممؾ بف محمد. )
 لمنشر.الرياض: دار القاسـ 

خ االطبلع: . تاريتفسير سكرة ىؿ أتى الفصؿ التاسع عشر(. د.تالعاممي، جعفر.. )
  www.hodaalquran.com القرآف اإللكتركني، الرابط: لـ. مكقع ىد14/04/2017

http://www.hodaalquran.com/
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 شؽ: مطبعة الترقي.. دم1. طبياف المعانيـ(. 1965العاني، عبد القادر بف مبٌل حكيش. )

. بيركت: مؤسسة 1ـ(. معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية. ط1985عبادة، محمد. )
 الرسالة. 

ىػ(. 1419أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم. ) العباس الفاسي،أبك 
س . تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف، حسف عباالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد

 زكي. )د.ط(. القاىرة: )د.ف(.

ق(. تفسير عبد الرازؽ. 1419عبد الرازؽ، أبك بكر عبد الرازؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1تحقيؽ: محمكد محمد عبده. ط

تفسير القرآف = اختصار ـ(. 1996عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز. )ابف 
. 1. تحقيؽ: عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي. طكردملتفسير الما  .  بيركت: دار ابف حـز

القكاعد الصغرل = الفكائد في اختصار ـ(. 1996. )عبد العزيز الديف عزعبد السبلـ، ابف 
 . بيركت: دار الفكر المعاصر.1. تحقيؽ: إياد خالد الطباع. طالمقاصد

بف دعامة السدكسي أقكالو كمركياتو  في  اإلماـ قتادةق(. 1414عبد اليادم، محمد خالد. )
التفسير مف أكؿ سكرة )يس( إلى نياية المصحؼ مف خبلؿ كتب التفسير بالمأثكر 

)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل،  المطبكعة ككتب السنة الستةجمع كدراسة
 المممكة العربية السعكدية.

 . السعكدية: دار الثريا. 2. طعـ تفسير جزءـ(. 2002العثيميف، محمد بف صالح بف محمد. )

. 1. طديكاف رؤبة بف العجاجـ(. 2011. )تميمية بف عبد اهلل السعدم الرؤب، العجاجابف 
 دمشؽ: دار ابف قتيبة. 

 . بيركت: دار صادر. 1. طتفسير ابف عربيـ(. 2002عربي، العارؼ باهلل محي الديف. )ابف 
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. تفسير ابف عرفةـ(. 2008محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي. )عرفة، ابف 
 . لبناف: دار الكتب العممية. 1تحقيؽ: جبلؿ األسيكطي. ط

. 1. تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ. طالفركؽ المغكيةىػ(. 1412العسكرم، الحسف بف عبد اهلل )
 القاىرة: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.

. تصدير: محمكد محمد دراسات ألسمكب القرآف الكريـعضيمة، محمد عبد الخالؽ. )د.ت(. 
 . القاىرة: دار الحديث. 1طشاكر. 

. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزق(. 1422عطية، عبد الحؽ بف غالب. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد. ط

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ـ(. 1980عقيؿ، عبداهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني. )ابف 
 . القاىرة: دار النشر.20. تحقيؽ: محٌمد محيي الديف عبدالحميد. طابف مالؾ

المباب في عمؿ البناء ـ(. 1995عبد اهلل. ) أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف رم،بالعك
 . دمشؽ: دار الفكر. 1. تحقيؽ: عبد اإللو النبياف. طكاإلعراب

تحقيؽ:  التبياف في إعراب القرآفالعكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل. )د.ت(. 
 . القاىرة: عيسى البابي الحمبي كشركاه. 1عمي محمد البجاكم. ط

إمبلء ما مف بو الرحمف مف ـ(. 1979اهلل. ) أبي البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبدالعكبرم، 
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية. كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع القرآف

الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ ىػ(. 1423العمكم، المؤيد باهلل يحيى بف حمزة. )
 . بيركت: المكتبة العنصرية. 1. طاإلعجاز

. تكظيؼ الشرط في بناء الخطاب القرآني مف الجزء الثبلثيف.ت(. عمي، نادية عبد الرضا. )د
 ديكاف كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي. 
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شذرات الذىب في  ـ(.1811. )العماد، أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد بف محمد الحنبميابف 
ر ابف دا . بيركت:1. طمحمكد األرناؤكطك تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط  .أخبار مف ذىب

 كثير.

 . )د.ط(. الفجالة: دار نشر لمثقافة.النحك المصفىـ(. 1975عيد، محمد. )

. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الفاء في القرآف الكريـ(. 1986غالب، عبد اهلل حميد. )
 جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية. 

بذكم اإللحاد كالتعطيؿ في تكجيو  مبلؾ التأكيؿ القاطعالغرناطي، أحمد بف إبراىيـ. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.المتشابو المفظ مف آم التنزيؿ

. ديكاف اإلسبلــ(. 1990الغزم، شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف. )ابف 
 . لبناف: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: سيد كسركم حسف. ط

. راجعو كنقحو: عبد المنعـ خفاجة. الدركس العربيةجامع ـ(. 1994الغبلييني، مصطفي. )
 . بيركت: المكتبة العصرية.3ط

. تحقيؽ: عبد السبلـ معجـ مقاييس المغةـ(. 1979فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس. )ابف 
 بف ىاركف. )د.ط(. )د.ـ(: دار الفكر لمطباعة كالنشر.

ىػ(. 1420الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي. )فخر الديف 
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.3. طمفاتيح الغيب =التفسير الكبير

أحمد يكسؼ النجاتي، كمحمد عمي . تحقيؽ: معاني القرآفالفراء، يحيى بف زياد. )د.ت(. 
 . مصر: دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة.1النجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي. ط

. 1. طتفسير نظاـ القرآف كتأكيؿ الفرقاف بالفرقافـ(. 2008الفراىي، اإلماـ عبد الحميد. )
 اليند: الدائرة الحميدية.

مف أكؿ سكرة المؤمنكف إلى  –فكرؾ  تفسير ابفـ(. 2009فكرؾ، محمد بف الحسف. )ابف 
. تحقيؽ: عبلؿ عبد القادر بندكيش. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. آخر سكرة السجدة

 جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدم. 
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. تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس )د.ت(. الفيركزآبادل، مجد الديف محمد بف يعقكب.
 عممية.)د.ط(. لبناف: دار الكتب ال

بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الفيركزآبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. )د.ت(. 
. تحقيؽ: محمد عمي النجار. )د.ط(. القاىرة: المجمس األعمى لمشئكف الكتاب العزيز

 اإلسبلمية.

.  محاسف التأكيؿىػ(. 1418القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. ط

.  )د.ط(. تحقيؽ: سعيد غريب القرآفـ(. 1978قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم. )ابف 
 المحاـ. القاىرة: دار الكتب العممية.

نة ركضة النٌاظر كجـ(. 2002قدامة المقدسي، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد. )ابف 
 . دمشؽ: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر. 2. طالمناظر في أصكؿ الفقو

القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج األنصارم الخزرجي شمس الديف. 
براىيـ الجامع ألحكاـ القرآف =تفسير القرطبيـ(. 1964) . تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 صرية.. القاىرة: دار الكتب الم2أطفيش. ط

 . الرياض: مكتبة العبيكاف. 4. طالتفسير الميسرـ(. 2010القرني، عائض. )

. تحقيؽ: اإليضاح في عمكـ الببلغةـ(. 2003القزكيني، محمد بف عبد الرحمف جبلؿ الديف. )
 . بيركت: دار الجيؿ.3محمد عبد المنعـ خفاجي. ط

 لطائؼ اإلشارات=تفسير القشيرم.القشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ. )د.ت(. 
 . مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.3تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني. ط

. بيركت: دار 17. في ظبلؿ القرآف. طق(1412قطب، سيد إبراىيـ حسيف الشاربي. )
 الشركؽ.
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 . القاىرة: دار الشركؽ. 16. طالتصكير الفني في القرآفقطب، سيد. )د.ت(. 

أنباه النحاة.  ىـ(. إنباه الركاة عم1982القفطي، جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ. )
 . بيركت: دار الفكر العربي. 1تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. ط

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم قنكجي، ال
. 1. طأبجد العمكــ(. 2002الًقنَّكجي. )  . )د.ط(. دار ابف حـز

. تحقيؽ: عبد فتح البياف في مقاصد القرآفـ(. 1992كجي، محمد صديؽ خاف بف حسف. )القن
 كتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر.اهلل بف إبراىيـ األنصارم. )د.ط(. بىيركت: المى 

حاشية القكنكم عمى تفسير ـ(. 2001. )الحنفي ، عصاـ الديف إسماعيؿ بف محمدالقكنكم
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1البيضاكم. ط

تفسير شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، الجامع ق(. 1432القيسي، إياد بف عبد المطيؼ بف إبراىيـ. )
 . السعكدية: دار ابف الجكزم. 1. طلكبلـ اإلماـ ابف تيمية في التفسير

اف في أقساـ التبيقيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف. )د.ت(. ابف 
 . لبناف: دار المعرفة. 1. تحقيؽ: محمد حامد الفقي. طالقرآف

. جمع: عمي الحمد الضكء المنير عمى التفسيرقيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر. )د.ت(. ابف 
 المحمد الصالحي. دمشؽ: مؤسسة النكر لمطباعة كالتجميد. 

في قكاعد التفسير. تحقيؽ:  ـ(. التيسير1998الكافيجي، محي الديف محمد بف سميماف. )
 . القاىرة: مكتبة القدسي. 1مصطفى محمد الذىبي. ط

تحقيؽ: سامي بف محمد تفسير القرآف العظيـ. ـ(. 1999. )كثير، إسماعيؿ بف عمرابف 
 . الرياض: دار طيبة.2سبلمة. ط

 -تفسيرىا -أسباب نزكليا–آيات قرآنية مختارة ـ(. 2002الكسكاني، عبد اهلل إسماعيؿ. )
 . )د.ـ(: )د.ف(.1. طتسميتيا

 . القاىرة: المكتب المصرم الحديث. 1كشؾ، عبد الحميد. )د.ت(. في رحاب التفسير. ط
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الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ )د.ت(.  .الحنفي ، أبك البقاء أيكب بف مكسىكفكمال
 الرسالة. . بيركت: مؤسسة1. تحقيؽ: عدناف دركيش، كمحمد المصرم. طالمغكية

. 1ـ(. تفسير غريب القرآف. ط2008الككارم، كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي. )
 .  السعكدية: دار ابف حـز

رة النجـ إلى آخر سكرة مف أكؿ سك ـ(. 2007الككراني، أحمد بف إسماعيؿ بف عثماف. )
. تحقيؽ: محمد مصطفي كككصك. تركيا: غاية األماني في تفسير الكبلـ الرباني ،الناس

 جامعة صاقريا كمية العمـك االجتماعية.

. المممكة تدارؾ بقية العمر في تدبير سكرة النصرـ(. 2004البلحـ، سميماف بف إبراىيـ. )
 العربية السعكدية: الجامعة اإلسبلمية. 

تدبر المفصؿ، ىدايات تدبرية تخاطب الفكر كتحرؾ ـ(. 2016المجنة العممية بمركز تدبر. )
 . الرياض: مركز تدبر.1. طالقمب كتحفز لمعمؿ

التفسير المكضكعي، نظرية المكح، عبد السبلـ، كالدىشاف، عبد الكريـ. )د.ت(. مباحث في 
 . )د.ـ(: )د.ف(.اكتطبيقن 

. تحقيؽ: مجدم تأكيبلت أىؿ السنةـ(. 2005حمكد. )الماتريدم، محمد بف محمد بف م
 . بيركت: دار الكتب العممية.1باسمكـ. ط

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. سنف ابف ماجو. ماجو، محمد بف يزيد القزكيني. )د. ت(. ابف 
 )د. ط(. )د. ـ(: دار إحياء الكتب العربية.

. سييؿ تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصدشرح التـ(. 2001مالؾ، جماؿ الديف األندلسي. )ابف 
. بيركت: دار ىجر لمطباعة 1تحقيؽ: عبد الرحمف السيد، كمحمد بدكم المختكف. ط

 كالنشر. 

. تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد النكت كالعيكفالماكردم، عمي بف محمد. )د.ت(. 
 الرحيـ. )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.
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تبصير الرحمف كتيسير المناف كبيامشو نزىة ـ(. 1983مد بف إبراىيـ. )المايمي، عمي بف أح
 . القاىرة: عالـ الكتب. 2. طالقمكب في تفسير غريب القرآف لئلماـ أبي بكر السجستاني

الخالؽ  عبد . تحقيؽ: محمدالمقتضبـ(. 1994يزيد. ) بف محمد العباس المبرد، أبك
 الكتب. عضيمة. )د.ط(. بيركت: عالـ

.  تحقيؽ: محمد فؤاد شزكيف. )د.ط(. مجاز القرآفىػ(. 1381عبيدة معمر. )المثنى، أبك ابف 
 القاىرة: مكتبة الخانجي.

. تحقيؽ: حنا شرح عيكف اإلعرابـ(. 1985شعي، اإلماـ أبي الحسف عمي بف فضاؿ. )المجا
 . األردف: مكتبة المنار. 1جميؿ حداد. ط

. تحقيؽ: محمد عبد السبلـ تفسير مجاىدـ(. 1989مجاىد، مجاىد بف جبر التابعي المكي. )
 . القاىرة: دار الفكر اإلسبلمي الحديثة.1أبك النيؿ. ط

الديف محمد بف أحمد، كالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر. المحمي، جبلؿ 
 . القاىرة: دار الحديث.1. طتفسير الجبلليف)د.ت(. 

اليداية إلى بمكغ ـ(. 2008محمد مكي بف أبي طالب حمكش بف محمد بف مختار. )أبك 
مجمكعة  . تحقيؽ:النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره كأحكامو كجمؿ مف فنكف عمكمو

جامعة الشارقة، بإشراؼ: الشاىد -رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي
كمية الشريعة كالدراسات -. الشارقة: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة1البكشيخي. ط

 اإلسبلمية بجامعة الشارقة. 

 ائد العربي. . بيركت: دار الر 2. طفي النحك العربي، نقد كتكجيوـ(. 1986مخزكمي، ميدم. )

ـ(. القكؿ الكجيز في 1992المخمبلتي، رضكاف بف محمد بف سميماف المكنى بأبي عيد. )
. )د.ـ(: 1فكاصؿ الكتاب العزيز. تحقيؽ كتعميؽ: عبد الرازؽ بف عمي بف مكسى. ط

 )د.ف(.
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. تحقيؽ: المجمكع المغيث في غريب القرآف كالحديثـ(. 1988المديني، محمد بف عمر. )
 .  مكة المكرمة: دار المدني لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1ـ العزباكم. طعبد الكري

. تحقيؽ: فخر الديف جنى الداني في حركؼ المعانيـ(. 1992المرادم، الحسف بف قاسـ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1قباكة. ط

بعة . القاىرة: شركة مكتبة كمط1. طتفسير المراغيـ(. 1946المراغي، أحمد بف مصطفى. )
 مصطفى البابى الحمبي كأكالده

 . بيركت: دار الفكر. 2. طتاج التفاسيرالمرغني، محمد عثماف عبد اهلل. )د.ت(. 

 . )د.ـ(. )د.ف(.1. طاإلعجاز البياني في سكرة العمؽـ(. 2011المزيكدم، محمد مبارؾ. )

. )د.ـ(. 1. طاإلعجاز البياني في سكرة النبأ العظيــ(. 2011المزيكدم، محمد مبارؾ. )
 )د.ف(.

المسند الصحيح المختصر بنقؿ مسمـ بف الحجاج أبك الحسف، القشيرم النيسابكرم. )د.ت(. 
. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1ط

. تحقيؽ: غبلـ نبي التكنسي. )د.ط(. مظيرمالتفسير الىػ(. 1412المظيرم، محمد ثناء اهلل. )
 باكستاف: مكتبة الرشدية.

. بيركت: مؤسسة عز الديف لمطباعة 2ـ(. التفسير المبيف. ط1983مغنية، محمد جكاد. )
 كالنشر.

 . بيركت: دار األنكار.4مغنية، محمد جكاد. )د.ت(. التفسير الكاشؼ. ط

ديث المختارة أك المستخرج مف األحاديث األحاـ(. 2000المقدسي، محمد بف عبد الكاحد. )
تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد اهلل بف  المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما.

 . بيركت: دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.3دىيش. ط
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. تحقيؽ: محمد عمي المقتطؼ مف عيكف التفاسيرـ(. 1996المنصكرم، مصطفى الحصف. )
 القاىرة: دار السبلـ. . 1الصابكني. ط

. )ابف   . بيركت: دار صادر. 3ط  لسافي العرب.ىػ(. 1414منظكر، محمد بف مكـر

. 1ـ(. مرشد الخبلف إلى معرفة عد آم القرآف. ط1989مكسى، عبد الرازؽ عمي إبراىيـ. )
 بيركت: المكتبة العصرية. 

. بيركت: دار الغرب 1ـ(. التيسير في أحاديث التفسير. ط1985الناصرم، محمد المكي. )
 اإلسبلمي. 

شرح ابف الناظـ ـ(. 2000الناظـ، بدر الديف محمد بف اإلماـ جماؿ الديف ابف مالؾ. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. طعمى ألفية ابف مالؾ

. القاىرة: 1. طضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾـ(. 2001النجار، محمد عبد العزيز. )
 مؤسسة الرسالة. 

. حاشية اآلجركمية. )د.ت.(. ي الحنبميالنجدم، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصم
 . )د.ـ(: )د.ف(.1ط

 . السعكدية: مجمع الممؾ فيد. 2. طالتفسير الميسرـ(. 2009نخبة مف أساتذة التفسير. )

. التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريــ(. 2010نخبة مف عمماء التفسير كعمكـ القرآف. )
 . الشارقة: جامعة الشارقة.1تحقيؽ: مصطفى مسمـ. ط

الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ ـ(. 1999محمكد. ) النخجكاني، نعمة اهلل بف
 . مصر: دار ركابي لمنشر.1. طالقرآنية كالحكـ الفرقانية

تحقيؽ: مركز البحكث كتقنية  السُّنف الصُّغرل.ـ(. 2012النَّسائٌي، أحمد بف شيعىيب. )
 . القاىرة: دار التأصير. 1المعمكمات. ط
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. تحقيؽ: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿـ(. 1998أحمد بف محمكد. )النسفي، عبد اهلل بف 
 . بيركت: دار الكمـ الطيب.1يكسؼ عمي بديكم. ط

تقديـ  معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر.ـ(. 1988نكييض، عادؿ. )
 . بيركت: مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر.3حسف خالد. ط

. جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديعأحمد بف إبراىيـ بف مصطفى. )د.ت(.  الياشمي،
 . بيركت: المكتبة العصرية. 1ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ: يكسؼ الصميرم. ط

تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك ـ(. 2001اليررم، محمد األميف بف عبد اهلل. )
. بيركت: دار طكؽ 1ي بف حسيف ميدم. ط. إشراؼ كمراجعة: ىاشـ محمد عمالقرآف
 النجاة.

. تحقيؽ: أحمد يبيف في القرآف كالحديثر الغـ(. 1999اليركم، أبك عبيد أحمد بف محمد. )
 سعكدية: مكتبة نزار مصطفى الباز.. ال1فريد المزيدم. ط

. تحقيؽ: محمد عكض مرعب. تيذيب المغةـ(. 2001اليركم، محمد بف أحمد بف األزىرم. )
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1ط

شرح قطر الندل كبؿ ـ(. 1984ىشاـ، أبك محمد جماؿ الديف بف يكسؼ األنصارم. )ابف 
 . تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد. )د.ط(. بيركت: المكتبة العصرية.الصدل

شرح شذكر الذىب في ـ(. 2004ىشاـ، أبكمحمد جماؿ الديف بف يكسؼ األنصارم. )ابف 
 . السعكدية: الجامعة اإلسبلمية. 1. تحقيؽ: نكاؼ بف جزاء الحارثي. طفة كبلـ العربمعر 

مغني المبيب عف ـ(. 1985عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ. )ىشاـ، ابف 
 . دمشؽ: دار الفكر. 6. تحقيؽ: مازف المبارؾ، كمحمد عمي حمد اهلل. طكتب األعاريب

الصحيح المسند مف أسباب ـ(. 1987بؿ بف ىادم بف مقبؿ بف قائدة. )اليمداني الكادعي، مق
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية.4. طالنزكؿ
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.  تحقيؽ: محمد نظاـ الديف الفريد في إعراب القرآف المجيدـ(. 2006اليمذاني، المنتجب، )
 . الرياض: مكتبة دار الزماف لمنشر.1الفتيح. ط

الكجيز في تفسير الكتاب ىػ(. 1415بف محمد بف عمي. ) الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد
 . دمشؽ: دار القمـ.1. تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم. طالعزيز

. 1. طالتفسير البسيطىػ(. 1430الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي. )
 السعكدية: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

. اإلسكندرية: دار المعرفة 1. طإعراب القرآف الكريـ. ياقكت، محمكد سميماف. )د.ت(
 الجامعية. 

. قدـ شرح المفصؿـ(. 2001يعيش، مكفؽ السديف ابي البقاء يعيش بف عمى المكصمي. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ككضع ىكامشو كفيارسو اميؿ يعقكب. ط

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفيارس العامة
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 رآنية: فيرس اآليات القأوًل 
 

 الصفحة الرقم اآلية
 البقرة

 33 20 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 39 70 [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

 30 106 [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 31 144 [﮲ ۓ ۓ ے ے ھ]

 27 148 [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ]

 39 172 [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]

 84 228 [چ چ چ ڃ ڃ]

 29 284 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]
 آل عمران

 235 30 [ ... ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 34 31 [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 276 91  [ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]

 ساءالنّ 
 31 78 [ۋ ۋ ٴۇ ۈ]

 32 83 [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

 178 110  [... ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]

 30 123 [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

 األنعام
 34 17 [جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]
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 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ...ې ې ې ۉ]

  [جب يئ

25 122 

 األعراف
 31 132 [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 237 179 [... ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ]

 36 186 [ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ]

 األنفال
 39 17 [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 32 23 [﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ]

 123 31 [... ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]

 وبةالتّ 
 30 7 [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]

 34 28 [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]

 يوسف

 34 77 [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 36 90 [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

 حلالنّ 
 123 24  [﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے]

 20 44 [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]

 265 81 [چ چ ڃ]

 301 90 [ ... ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]
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 اإلسراء

 27 8 [پ پ پ]

 222 49 [ىت مت خت حت جت]

 40 88 [...ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]

 35 97 [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ]

 الكيف
 230 29  [چ چ چ ڃ ڃ ڄ ڃ ڄ ڄ ڄ]

 34 40-39 ...[ں ڱ ڱ ڱ ڱ *ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ]...

 األنبياء
 131 87 [ک ک]

 الحجّ 
 205 2 [... ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]

 35 31 [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ]

 المؤمنون

 222 82 [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]

 123 83 [ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 ورالنّ 

 267 40 [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]

 الفرقان

 199 32 [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ] 

 10 33 [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]



347 

 الصفحة الرقم اآلية
 عراءالشّ 

 28 4 [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]

 181 89-88 [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ*ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 ملالنّ 
 270 40 [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

 العنكبوت
 40 5 [ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]

 األحزاب

 22 39 [ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]

 فاطر

 39 6 [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 22 28 [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 مرالزّ 

 230 7 [ڌ ڍ ڍ ڇ]

 312، 1 28 [ى ى ې ې ې ې ۉ]

 194 30 [يئ ىئ مئ حئ]

 222 58 [ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

 غافر

 33 78 [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 ورىالشّ 
 28 20 [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ]
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 خرفالزّ 

 32 55 [ھ ھ ہ ہ]

 دمحمّ 
 23 18 [مئ حئ جئ]

 36 37 [ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

 ق
 222 44 [ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]

 حمنالرّ 

  ج 4-1 [ڇ ڇ *چ چ *چ ڃ *ڃ]

 119 27 [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 الواقعة

 18 37 [ہ ہ]

 الحديد
 219 21 [ڱ ڱ ڱ ڳ]

 الجمعة

 46 6 [... ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 47 8 [... ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]

 49، 43 9 [پ پ پ پ ٻ ٻ]

 50 10 [...ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]

 51 11 [... ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]
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 المنافقون

 53 1 [...ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]

 54 4 [... ەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

 56 5 [...ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 57 6 [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]

 58 8 [...گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

 59 9 [... ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]

 60 11 [ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]

 غابنتّ ال
 68، 62 9 [ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]

 69 11 [... ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 70 12 [... چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

 71 14 [...ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

 73 16 [ ... ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]

 75 17 [ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]

 القالطّ 
 77 1 [... ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 79، 29 2 [ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

 81 3 [... ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

 82 4 [... ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]

 85 5 [مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ]
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 86 6 [... ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 89 7 [... ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]

 90 10 [... ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]

 91 11 [... ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 حريمالتّ 
 93 3 [... چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

 96 4 [... ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]

 98 5 [... ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]

 كممال
 106 4-3 [... ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]

 108 10-7 [... ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ * ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]

 126 10 [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]

 112 17 [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

 113 21  [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]

 ٱ   *حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج *ىث مث جث يت ىت مت خت]

  [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ...  * پ ٻ ٻ ٻ ٻ

25-30 115 

 القمم
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ *ۀ ڻ *ڻ ڻ]

  [ی ىئ ىئ ىئ ...  ...  ڭ ڭ *ۓ ے ے

5-15 120 

 28 15 [ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ]

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ *چ چ ڃ   *ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

  [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ...  ...  *ڎ ڎ ڌ ڌ *ڍ

22-33 123 
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 الصفحة الرقم اآلية
 127 41 [مخ حخ جخ مح جح مج حج يث]

 ۀ ڻ ڻ ...  ...  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 [   ہ ہ ۀ

44-51 128 

 ةالحاقّ 
 ې ې *ۉ ۅ ۅ ۋ *ٴۇ ۈ ۈ ۆ]

 [ى ى ې ې

4-6 135 

 137 11 [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]

 چ *چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ *ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

 [ڇ چ

13-15 138 

 254 18 [ڳ گ گ گ گ ک]

 ۀ ۀ ڻ ڻ *ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

 [ ې ې ې ې ۉ ...  *ے ے ھ *ھ ھ ہ ہ *ہ

19-25 139 

 132 32 [مب خب حب جب يئ ىئ]

 ٻ ٻ ٻ ٱ *مج حج يث ىث مث* يت ىت مت خت حت جت]

 [ ٻ

33-35 141 

 ڳ ڳ گ *گ گ ک ک *ک ڑ ڑ *ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]

 [ ﮲ ۓ ۓ ے *ھ ھ ھ  ...  ...  *ڱ ڳ ڳ

44-52 142 

 المعارج
 ې *ۉ ۅ ۅ ۋ *ٴۇ ۈ ۈ ۆ *ۇ ۇ ڭ ڭ]

 [ ۆئ ۇئ ۇئ *وئ  ...  ...  ې

1-5 144 

 134 3 [ۉ ۅ ۅ ۋ]



352 

 الصفحة الرقم اآلية
 145 21-19 [ڈ ڎ ڎ ڌ *ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ]

 147 31 [ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

 148 42 [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]

 نوح
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ *ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

 [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

3-4 153 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]

  [ەئ ەئ ائ

7 155 

 156 11-10  [ٻ ٻ ٻ ٱ *حئ جئ ی ی ی ی]

 157 27  [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ]

 الجنّ 
 159 9 [﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]

 160 13  [ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ]

 ڀ* ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

  [ٺ ٺ ٺ ٺ

14-15 162 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  *ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]

 [ڄ ڄ ڄ ڄ

16-17 164 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

  [ڈ ڈ

18-19 166 

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]

 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ *﮺

22-24 168 
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 الصفحة الرقم اآلية
 170 27 [ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]

 لمّ المزّ 
 175 9 [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]

 176 17  [ائ ائ ى ى ې ې ې ې]

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ *ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ]

   [ی ی

18-19 177 

 179 20  [.... ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 رثّ المدّ 
 182 9-8  [ائ ائ ى ى *ې ې ې ۉ]

 219 28 [  ڇ ڇ ڇ ڇ]

 183 35-32  [ېئ ېئ ېئ *ۈئ ۆئ ۆئ *ۇئ وئ وئ *ەئ ائ]

 184 55-54  [چ چ ڃ *ڃ ڃ ڄ]

 القيامة
 ڇ چ *چ چ ڃ *ڃ ڃ ڄ   * ڄ ڄ ڦ ڦ *ڦ ڤ ڤ ڤ ]

  [ڇ ڇ

26-30 194 

 190 10-7 [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ *ڭ ڭ ڭ *ۓ ۓ *ے ھ ھ]

 191 15  [ېئ ۈئ ۈئ]

 192 18  [خب حب جب يئ]

 اإلنسان
 255 12 [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]

 195 20-19  [...  ى ى ې ې ې *ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]

 198 24-23  [يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت *يب ىب مب خب حب جب]
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 ڦ ڤ *ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ]

 [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

28-29 199 

 المرسالت
* ﮲ ۓ ۓ *ے ھ ھ   *ھ ہ ہ *ہ ۀ ۀ]

  [ى ې ې *...  *ۇ ڭ ڭ

7-15 203 

 206 39 [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]

 ىت مت خت *جت يب ىب *خب حب جب يئ ىئ مئ]

 [يت

48-50 207 

 بأالنّ 
 211 14 [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 216 30-28 [... ۈئ ۆئ* ۇئ ۇئ وئ وئ  * ەئ ائ ائ]

 217 39 [ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]

 ازعاتالنّ 
 وئ ەئ ەئ ائ *ى ى ې ې * ې ۉ ۉ ۅ ۅ]

 [ېئ ېئ ېئ*ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ*وئ

10-14 220 

 ەئ ائ ائ* ...  ...  *ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ *ے ے ھ ھ]

 [ېئ ېئ ۈئ ۈئ *ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

34-41 223 

 عبس
 *ڄ ڄ*ڄ ڦ ڦ ڦ*ڤ ڤ ڤ ڤ*ٹ ٹ ٹ*ٿ ٿ ٿ ]

 [ڃ ڃ ڃ

5-10 227 

 229 12-11 [ڇ ڇ ڇ *چ چ چ]

 231 22  [ھ ہ ہ ہ]
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 حب*يئ ىئ *حئ جئ *ی ی ی ىئ ىئ *ېئ ېئ ېئ]

 [ جت يب ىب مب خب

33-37 232 

 كويرالتّ 
 ٺ ڀ*ڀ ڀ پ*پ پ ٻ *ٻ ٻ ٱ]

  [ڈ ڎ ڎ ڌ*ڍ ڍ ڇ ...  ...  ٺ*ٺ

1-14 234 

 ۋ  * ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ *ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ *ۓ ے ے ھ]

 [ۅ

23-26 236 

 النفطار
 38 1 [ٻ ٻ ٱ]

 ٺ ڀ *ڀ ڀ پ *پ پ ٻ *ٻ ٻ ٱ]

 [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ *ٺ

1-5 242 

 فينالمطفّ 
 244 3-2 [ې ۉ ۉ ۅ ۅ *ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]

 246 13  [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

 حب جب *ىئ مئ حئ جئ ی ی *ی ىئ ىئ ىئ]

  [يب ىب مب خب

30-32 247 

 النشقاق
* ڤ ڤ ٹ ٹ *ٹ ٿ ٿ *ٿ ٺ ٺ* ٺ ڀ ڀ]

 [ڦ ڦ ڤ

1-5 251 

 251 6  [ڄ ڄ ڄ ڦ]

 ڎ ڎ ڌ* ڍ ڍ ڇ ڇ *ڇ چ چ چ چ]

 [گ گ ک *ک ک ڑ ڑ ژ ژ* ڈ

6-10 253 
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 الصفحة الرقم اآلية
 252 7  [ڇ چ چ چ چ]

 ۇئ وئ *ەئ ەئ ائ ائ* ىې ې ې ې ۉ ۉ]

 [ېئ ۈئ ۈئ*ۆئ ۇئ

21-24 255 

 البروج
 259 10 [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]

 ارقالطّ 
 258 17-15 [ڱ ڱ ڱ ڱ *ڳ ڳ *گ گ گ]

 األعمى
 265 9 [ائ ى ى ې]

 الغاشية

 267 24-21 [ۉ ۅ ۅ ۋ]

 الفجر

 ڻ ڻ ں* ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]

 [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

15-16 268 

 ۇئ وئ*ەئ ەئ ائ ائ ى *ې ې ې ې ۉ ۉ]

  [ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

21-23 271 

 يلالمّ 
 *ڭ ڭ ڭ ڭ *ۓ ے *ھ ھ * ھ ہ ہ ہ]

  [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ* ۈ ۈ*ۆ ۇ
5-11 273 

 حىالضّ 
 *گ گ گ* ک ک ک *ڑ ژ ژ ڈ]

 [ڻ ڻ ڻ ڻ *ں ڱ ڱ ڱ *ڳ ڳ ڳ ڳ

6-11 277 
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 رحالشّ 

 290 7 [ۉ ۉ ۅ]

 291 8 [ې ې ې]

 ينالتّ 

 293 6 [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]

 291 7 [ ڄ ڄ ڄ ڦ]

 العمق
 283 3-1 [ڈ ڎ ڎ   *ڌ ڍ ڍ ڇ*ڇ  ڇ چ چ چ]

 283 2 [ڌ ڍ ڍ ڇ]

 283 4 [ڑ ژ ژ]

 294 14-11 [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ *ۇ ۇ ڭ ڭ *﮲ ۓ ۓ *ے ھ ھ ھ ھ]

 296 16-15 [ەئ ائ *ى ى ې *ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]

 لزلةالزّ 
 ڄ ڄ ڄ* ڦ ڦ ڦ* ڤ ڤ ڤ ٹ]

 [ڃ ڃ ڃ* ڄ

1-4 298 

 ک ک ک ک* ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]

 [ گ گ

7-8 299 

 القارعة
 چ چ چ *ڃ ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ ڄ ڦ]

 [ڇ ڇ *ڇ
 

6-9 302 
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 الصفحة الرقم اآلية
 كاثرالتّ 

 305 5 [ں ں ڱ ڱ ڱ]

 قريش
 ڀ ڀ پ *پ پ ٻ ٻ *ٻ ٱ]

 [ ڀ

1-3 306 

 الماعون
 308 2-1 [ڦ ڤ ڤ ڤ *ٹ ٹ ٹ ٹ]

 صرالنّ 
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ *ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

 [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ *چ

1-3 309 
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 : فيرس األحاديث النبويةثانًيا
 

 الصفحة الحكم عميو ورود الحديث طرف الحديث

 64 صحيح البخارم  ... ةمكف ليا الرخص تجعأتجعمكف عمييا التغميظ، كال

 38 صحيح البخارم ...عفاصيا، كككاءىا، كعرفيا سنة  اعرؼ

 66 صحيح البخارم  ... جحش ابنة زينب عند يمكث كاف ^ الٌنبي أف

 66 صحيح سائيالنٌ   ...  يطؤىا أمة لو ، كانت^ أف الٌنبي

 175 صحيح البخارم  ... ريؿ في غار حراء يتعبدأٌف رسكؿ اهلل لما جاءه جب

 101 صحيح ابف ماجو  ...  حبيالصا شفعت آية ثبلثكف القرآف في سكرة إف

 295 صحيح مسمـ ... الٌناس أماـ الكعبة عند يصٌمي محمدنا إف

 151 صحيح البخارم ... فة مف أصحابو عامديففي طائ ملسو هيلع هللا ىلصانطمؽ الٌنبي 

 283 صحيح البخارم ... الصالحة الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ بو بيدئ ما أكؿ

 18 صحيح ابف ماجو الثٌٌيب تيعًرب عف نفسيا

 58 صحيح البخارم   ...  المياجريف مف رجؿ فكسع غزاة في كنا

 119 صحيح مسمـ سجد كجيي لمذم خمقو

 193 حصحي البخارم كمسمـ   ...  ذىب فإذا أطرؽ، جبريؿ أتاه إذا فكاف

 43 صحيح البخارم ...سكرة ، فأنزلت عميو ملسو هيلع هللا ىلصا عند الٌنبي كنا جمكسن 

 188 صحيح البخارم  ... كالمرسبلت فنزلت: غار، في ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ مع كنا
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 الصفحة الحكم عميو ورود الحديث طرف الحديث

ف أحدنا، تحدثي ال  صحيح المقدسي  ... حراـ  عمي إبراىيـ أـ كا 
 اإلسناد

66 

 23 لغيره صحيح افابف حبٌ  ال يجكز شرطاف في بيع

 274 صحيح البخارم كمسمـ   ...  الٌنار مف مقعده كتب كقد إال أحد مف منكـ ما

 254 صحيح البخارم كمسمـ  ...  عيذب القيامة يكـ حكسب مف
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 : فيرس األعالم المترجم ليمثالثًا
 الصفحة اسم العمم م
 11 اآللكسي  -1
 10 ابف األعرابي  -2
 262 ابف جرير الطبرم  -3
 12 ابف جيزىم  -4
 17 ابف جٌني  -5
 132 ابف عاشكر  -6
اؿ  -7  18 ابف فضَّ
 19 ـابف ىشا  -8
 19 ابف يعيش  -9

 213 أبك جعفر  -10
 12 حياف كأب  -11
 132 األزىرم  -12
 11 الٌراغب األصفياني  -13
 13 الٌزرقاني  -14
 13 ركشيالزٌ   -15
 22 مخشرمالزٌ   -16
 301 العٌز بف عبد الٌسبلـ  -17
 13 الفىنىارم  -18
 24 المبرد  -19
 10 مجاىد  -20
 19 المخزكمي  -21

 


