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 نتيجة الحكم
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 ممخص الرسالة بالمغة العربية 

  :ىدف الدراسة
ثرىا عمى المعنى التفسيرم راسة تحميمية لجممة الشرط كبياف أىدفت الدراسة إلى د 

 في السكر مف ) مريـ إلى النكر (.
 عينة الدراسة: 

  .مف بداية سكرة مريـ إلى نياية سكرة النكر   
 منيج الدراسة: 

عتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج التحميمي االستقرائي في حصر جمؿ الشرط في ا
 سكر الدراسة، كبياف أثرىا عمى المعنى التفسيرم.

 أىم نتائج الدراسة: 
استعماؿ كؿ أداة مف أدكات الشرط بما يناسب السياؽ، فيناؾ فرؽ دقيؽ بيف ) إف ( ك)إذا(  -1

 ... ك)لك( ك)لكال( ك)مف( ك)ما( كىكذا

جممة  كستيف كمائةى  ستان مسألة، تضمنت  كمائةً  أربعيفى ك  اشتممت سكر الدراسة عمى سبعو  -2
 شرطية. 

رطي، ظير لمباحث أف ) إف( ىي أـ أدكات الشرط؛  كذلؾ لعراقتيا في االستعماؿ الش   -3
 دكات الشرط في القرآف الكريـ .أكتكرارىا أكثر مف غيرىا مف 

 أىم التوصيات:
ا مف العناية أف تكلي مزيدن ، صرح العمـ كالعمماء، كلى لمجامعة اإلسبلمية الغراءاأل الكصية -1

لطمبة التفسير كعمـك القرآف؛ لمرقي بيـ في عمـ النحك العربي، كببلغتو، كذلؾ مف خبلؿ 
  إعطاء مساحة أكبر لمتفسير التحميمي اإلعرابي لمقرآف الكريـ في المقررات الدراسية.

ا، أف يكلكا عمـ المغة العربية، رعي عمكما، كالتفسير خصكصن شطمبة العمـ اليكصي الباحث  -2
 مزيدا مف الدراسة كالبحث كالعناية .
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Abstract 

Study aim:  

This study aimed at carrying out an analytical study of the conditional clause and its 

impact on the explanatory meaning in the surahs from Marym to Al Nour. 

Study sample: 

The surah from Marym to Al Nour. 

Study approach: 

In this study , the researcher adopted the analytical inductive method in order to trace 

the conditional clauses in the study sample and determine their impact on the 

explanatory meaning. 

Main results of the study: 

1. Each conditional tool was used in a way that suits its context . In this regard, there 

is a precise difference between (In) and (Ethaa), (Law) and (Lawlaa), (Min) and 

(Maa), and so on. 

2. The investigated surahs included 147 issues, which included 166 conditional 

clauses. 

3. the study concluded that the (In) conditional tool is the mother of the conditional 

tools because of its common and more frequent use in the conditional clauses in 

the Noble Quran. 

Main recommendations of the study: 

1.The first recommendation is directed to the Islamic University of Gaza, the castle 

of knowledge and its seekers, to pay more attention to the students of 

knowledge, especially those studying Tafsir, Quran interpretation, and other 

Quranic sciences. This is essential in order to build their capacity in the field of 

Arabic grammar and eloquence. This is achievable through giving more space 

for the analytical interpretation of the Noble Quran in the curricula. 

2. The researcher recommends students of Islamic knowledge to pay more attention 

to Arabic language, the language of the Noble Quran, through deep study, 

research and attention.  
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 اقتباس

 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  چ

چ    ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي   
 [88: اإلسراء] 
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 اإلىـــــــــداء

 

  ـٍ يبخبل عمي  ، كالدم  العزيزيفإلى جيد مف أجؿ تقدمي كارتقائي في المسيرة بالمذيف ل

  ،آلخرةاهللي عنيما في الدنيا كا درىما، كأداـ اهللي عزىما، كرضيالتعميمية، رفع اهللي ق

  كأسأؿ اهللى العمي  القدير أٍف ييسامحني تجاه تقصيرم في حقيما.

 إلتماـ ىذا البحث الذم أعانتني بما تستطيع مف جيدو كصبرالتي ، إلى زكجتي الغالية ،

 أٍف ينفع بو المسمميف جميعان. اهللى  أسأؿي 

 حفظيـ اهلل .، إلى أكالدم فمذات كبدم 

 كاألحباب. إلى أخي كأخكاتي كجميع األىؿ 

 لى ك  ػػػػػػ رحمو اهلل ػػػػػػ كأخصُّ بالذكر الشييد المجاىد: عبداهلل عسقكؿ  إلى كؿ الشيداء ا 

 األسرل كالجرحى كالمرابطيف الذيف خدمكا ىذا الديف لتككف كممة اهلل ىي العميا.

  إلى أىؿ القرآف الذيف ىـ أىؿ اهلل كخاصتو الذيف يرغبكف في االىتداء بالقرآف العظيـ

 يخرجيـ مف الظممات إلى النكر. ل

  إلى الدعاة المخمصيف كالمربيف الفضبلء كالكعاظ البمغاء، إلى عمكـ المؤمنيف

 كخصكصيـ الذيف يزداد إيمانيـ بمعرفة الذكر الحكيـ..

 

 
 أىدي ىذا البحثإلييم جميعًا ... 
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 وتقدير شكر

 
 عمى أفضؿ المرسميفبلـ بلة كالسٌ صٌ كال اليادم إلى سكاء السبيؿ،العالميف  الحمد هلل ربٌ      
 ،كمف تبعو بإحسافو إلى يكـ الديف أما بعد محمد

﮳  ﮴    ﮵           چ  لى:تعاو قكل مف انطبلقناف      ﮲    چھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ 

كاعترافان بفضؿ أىؿ  (1))َمْن اَل َيْشُكْر النَّاَس اَل َيْشُكُر المَّوَ ( : النبيكقكؿ ، [ 40]النمؿ: 
عبدالسبلـ / الدكتكراألستاذ  مفٌسرال اذمي أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى شيخي كأستالفضؿ فإنٌ 
 يأؿي  لـ، ك مكضكعيا إلى أرشدني التي الرسالة ىذه عمى إلشراؼا بقبكلو تكـر الذم حمداف المكح

، كعمى إيقاظ ىمتي نحك  ،كالنصائحمحكظات كالم، كجيياتػالت إسداء يف جيدان  كلصبره عمي 
 حتى حيثي استفدتي مف تكجيياتو كثيران  ،حيث كاف يتابع أكالن بأكؿ ككممة بكممة الكتابة بقكة،

 الثكاب، كأف الجزاء، كخير خير يجزيو أف تعالى الكجو، فأدعك اهلل ىذا عمى الرسالة ىذه خرجت
 .عميو كالقادر ذلؾ كلي المسمميف، إنواإلسبلـ ك  وب ينفع
 مشككريف تفضبل المناقشة، المذيف لجنة الفاضميف، عضكمٌ  ألستاذمٌ  شكرم عظيـ كأقدـ    
تقانان  تزيدىاس التي حكظاتالمم الرسالة، إلبداء ىذه مناقشة بقبكؿ  :، كىماإحكامان كا 

ستاذ  فضيمة  .اهلل حفظو    رياض محمكد قاسـ       / الدكتكراألو

 .اهلل حفظو                عبد اهلل عمي المبلحي/ الدكتكر فضيمة

فجزاىـ اهلل عني  ،أساتذتي في قسـ التفسير كعمكـ القرآف الجزيؿ إلى بالشكرأتقدـ كما ك     
لى كيؿِّ مف ساعدني ككقؼ معي برأم أك نصيحة خير الجزاء، كأخصُّ بالذكر أخي كزميمي:  كا 
 الدراسة إتماـ فرصة لي أتاحت التي، بغزة اإلسبلمية الجامعة كأشكر كما لغفكرعبداهلل عبد ا
 .خيران  عمييا القائميف يجزم أف  المكلى العميا، سائبلن 

 الباحث 
 عبد الرحمن عسقول 

                                                           

رقـ الحديث  :4/339، إليؾ أحسف لمف الشكر في جاء ما باب/ كالصمة البر كتاب ، الترمذم سنفرمذم: ]الت ((1
 .صحيح حسف حديث ىذا :عيسى أبك قاؿ [.1954

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1065457
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 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 مقدمةال
 كعمى ألو كصحبو أجمعيف كبعد: ة عمى النبي المصطفى الحمد هلل ككفى، كالصبل

فإف مف نعـ اهلل عمى عباده كتماـ حجتو عمى خمقو أف تككف آيات النبكة كبراىيف الرسالة 
  :كتابو العظيـ الخاتمة العامة لجميع الثقميف، خالدة معمكمة لكؿ الخمؽ، فكاف إنزاؿ اهلل 

[ عمى قمب خاتـ األنبياء، 89]النحؿ:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ 
المبعكث رحمة لمعالميف، معجزة ظاىرة، كحجة قاطعة، في  كالمرسميف نبينا كرسكلنا محمد 

عجازه كىدايتو، كالتعبد بتبلكتو كسماعو، كاالفتقار إلى ىدايتو، كتعاىد اإليماف  استمراره كحفظو كا 
لصحابة ااب اهلل تعالى، كعممو كتعٌممىو بو: اعتقادان كقكالن كعمبلن، كقد ايىتدل بيديو في تعظيـ كت

الكراـ كأتباعيـ مف بعدىـ باذليف قصارل جيدىـ لبياف مراد اهلل تعالى مف كبلمو لعباده، كتىبىعه 
لذلؾ ظيرت ألكاف متعددة كمتنكعة مف التفسير مثؿ: التفسير التحميمي، كالتفسير المقارف، 

التفسير التحميمي ىك البنية الرئيسة التي ييبنى  كالتفسير المكضكعي، كالتفسير اإلجمالي، كييعدُّ 
عمييا كؿ ألكاف التفسير األخرل، كال يخفى عمى أحد أىمية عمـ اإلعراب في تكضيح المعاني 

اآليات القرآنية، كبياف ما تقصده مف دالالت، كقد نشأ ىذا العمـ في كنؼ الحاجة  االتي تنشدى
 ى ألحد عف ىذا التفسير. إلى تفسير القرآف كتكضيح معانيو، فبل غن

كأحمد اهلل كأشكر فضمو أف كاف لي شرؼ المشاركة في مكسكعة قرآنية بيذا المكف مف 
دراسة تطبيقية لسكر  -التفسير، كىي) تحميؿ جممة الشرط كبياف أثرىا عمى المعنى التفسيرم

كبياف أثرىا القرآف كميا، كقد كاف نصيبي مف ىذه السمسمة بحثان بعنكاف )تحميؿ جممة الشرط 
 طو، األنبياء، الحج، المؤمنكف، النكر(. ، عمى المعنى التفسيرم دراسة تطبيقية عمى سكرة مريـ

)خيركـ مف تعمـ :كما جيدم ىذا إال تقربان هلل كطمبان لمرضاتو، كعمبلن بقكؿ الرسكؿ 
 .(1)القرآف كعممو(

 

 

 
                                                           

: رقـ 6/192، باب خيركـ مف تعمـ القرءاف كعممو/ كتاب فضائؿ القرءاف م،صحيح البخار ]البخارم:  (1)
 [5027الحديث 
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 أواًل: أىمية الموضوع: 
 عتبارات كثيرة أذكر أىميا فيما يأتي: تنبع أىمية ىذا الموضوع من خالل ا

 تعمقو بأشرؼ الكتب كأجميا، كىك القرآف الكريـ، النبع الصافي، كالعطر الندم.  .1

ف كانت جذكر ىذا العمـ،  .2 حداثة ىذا المكضكع مف حيث العرض بشكؿ مستقؿ، كا 
عراب القرآف كأصكلو، مكجكدة في كتب التفسير التحميمي  . كا 

 طية في تأثيرىا عمى المعنى التفسيرم لآليات. بياف أىمية الجممة الشر  .3

ىذا المكضكع يبيف اإلعجاز المغكم في القرآف، الذم تحدل اهلل بو اإلنس كالجاف معان،  .4
 كما زاؿ. 

 إعطاء الباحث أك الدارس قدرة متميزة في التفسير التحميمي.  .5

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 
 أىميا فيما يأتي: الختيار المكضكع أسباب متعددة أذكر 

 مف أىؿ القرآف، الذيف ىـ أىؿ اهلل كخاصتو.  أككفرجاء أف  .1

اقتراح أستاذم كمشرفي الفاضؿ األستاذ الدكتكر/ عبد السبلـ حمداف المكح، عمى الكتابة  .2
 في ىذا المكضكع. 

افتقار المكتبة اإلسبلمية إلى دراسة محكمة حكؿ ىذا المكضكع، تظير قيمتو العممية،  .3
 بيا المسممكف عامة، كطمبة العمـ خاصة. كينتفع 

 الرغبة في إظيار كبياف ىذا الجانب مف اإلعجاز القرآني المغكم.  .4

بياف أثر جممة الشرط في القرآف الكريـ عمى المعنى التفسيرم دراسة تطبيقية عمى سكر  .5
 الدراسة. 

ذا المكضكع، الفائدة العظيمة، كالثمرة الكبيرة، التي ستعكد عمي  مف خبلؿ دراستي لي .6
خاصة كأنني قمت باستقراء مكاضع جممة الشرط في سكرة إبراىيـ، كالحجر، كالنحؿ، 

 كاإلسراء، كالكيؼ، فكجدتيا كافية إلعداد رسالة ماجستير. 

االنتقاؿ المبدع إلى عالـ التفسير التحميمي، الذم يؤىؿ كادران عمميان متميزان، يككف في  .7
 لعبل. خدمة التفسير كاالرتقاء بو نحك ا
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 ثالثًا: أىداف الدراسة: 
 إف ليذه الدراسة أىداؼ كثيرة كغايات متعددة أذكر أىميا فيما يأتي: 

 تحصيؿ ما كعدنا اهلل مف أجر عظيـ لخدمة كتابو العزيز.  .1

الكقكؼ عمى جممة الشرط كاستقراء مكاضعيا مف سكرة مريـ، طو، األنبياء، كالحج،  .2
 كالمؤمنكف، كالنكر.

رط، كبياف أثرىا عمى المعنى التفسيرم لآليات، مع االستفادة مف تحميؿ جممة الش .3
 السياؽ، كسبب النزكؿ ما أمكف. 

 إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة عممية محكمة تتناكؿ مكضكعان جديدان تفتقر إليو.  .4

فتح آفاؽ جديدة أماـ الدراسيف كطمبة العمـ الشرعي، كذلؾ مف خبلؿ النتائج  .5
 كالتكصيات. 

ثراء المكضكع بكؿ ما ىك جديد، خاصة كأف الدراسة استكما .6 ؿ جيكد العمماء السابقيف، كا 
 ليا أصكليا كجذكرىا في كتب اإلعراب كالتفسير. 

صقؿ شخصية الباحث في عمـ التفسير التحميمي، كاإلجمالي، انطبلقان مف لغة القرآف  .7
 الكريـ، مع التعرؼ عمى سكر الدراسة. 

 رابعًا: الدراسات السابقة: 
بعد البحث كاالطبلع فيما كتب في ىذا المكضكع، لـ أجد رسالة عممية محكمة، تحيط 
بجميع جكانب ىذا المكضكع، في إطار دراسة عممية تطبيقية متخصصة، كقد جاءت ىذه 
الرسالة ضمف سمسمة لمكسكعة قرآنية، حيث مثمت رسالتي ىذه الحمقة السابعة مف ىذا المشركع 

كعمكـ القرآف، بكمية أصكؿ الديف، بالجامعة اإلسبلمية، كىك مشركع  الذم تبناه قسـ التفسير
 يتناكؿ دراسة كتحميؿ جممة الشرط، كبياف أثرىا عمى المعنى التفسيرم. 

 وقد وردت بعض المؤلفات والرسائل العممية ذات الصمة بالموضوع منيا: 

 ز عمي الصالح المعيد. )الشرط في القرآف الكريـ(، كىي رسالة ماجستير، لمباحث: عبد العزي .1

)أدكات الشرط كالمنطؽ الشرطي في القرآف الكريـ(، كىي رسالة دكتكراه، لمباحث أحمد  .2
 بف عبد العزيز المييب. 

 )دراسات في أسمكب القرآف الكريـ(، لمحمد عبد الخالؽ عظيمة.  .3
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كجدير بالذكر أف ىذه الدراسات لـ تتناكؿ تحميؿ جممة الشرط، كتكضيح أثرىا عمى 
لمعنى التفسيرم، كما ىك مكضكع دراستنا، بؿ يغمب عمييا الجانب التخصصي المغكم في ا

 ضكء القرآف الكريـ. 

 خامسًا: حدود الدراسة: 
 جممة الشرط.  .1

 أركاف جممة الشرط )أداة الشرط، فعؿ الشرط، جكاب الشرط(.  .2

 تحميؿ جممة الشرط.  .3

 عمى المعنى التفسيرم.  بياف أثر جممة الش رط .4

 الدراسة:  منيجية: سادساً 
 ، كذلؾ مف خبلؿ الجكانب اآلتية: التحميمي االستقرائيفي ىذا البحث عمى المنيج  اعتمدتي 

 أواًل: الجانب النظري لمدراسة: 
فيو تعريؼ عمـ النحك كاإلعراب، كأىميتو، كحاجة  تناكلتي كىك عبارة عف الفصؿ التمييدم، ك 

 ، ىذا كمو في المبحث األكؿ.التفسير التحميمي إلى عمـ النحك كاإلعراب

لمحات عف دراسة  عرضتي فيو تعريؼ الشرط لغة كاصطبلحان، ثـ  تناكلتي فأما المبحث الثاني 
 عف بعض القضايا الشرطية األخرل.  تحدثتي أدكات الشرط، كأحكامو في القرآف، ثـ 

 ثانيًا: الجانب التطبيقي لمدراسة: 
فيو سكرتيف، ككؿ مبحث فيو عدة  تناكلتي كيشتمؿ عمى ثبلثة فصكؿ، ككؿ فصؿ 

مطالب، ككؿ مطمب يمثؿ ربعان مف الحزب في الغالب، كيتـ مف خبلؿ ىذه المطالب إنجاز ما 
 يأتي:

  التعريؼ العاـ بسكر الدراسة. .1

 استقراء مكاضع جممة الشرط.  .2

براز ما حيذؼ مف جكابيا، أك مف أدكاتيا،  .3 إبراز أركاف جممة الشرط، كتحميميا إعرابيان، كا 
 أك فعؿ شرطيا إف كقع حذؼ، كذلؾ في كؿ سكرةو مف سكر الدراسة. 

 صياغة المعنى التفسيرم العاـ المترتب عمى ذلؾ التحميؿ. .4



5 

 سابعًا: إجراءات الدراسة: 
ـى   أسمكب الباحث عمى ما يمي:  قا

 مة، بركاية حفص عف عاصـ، كبالرسـ العثماني. ك  شى كتابة اآلية القرآنية مدار البحث مي  .1

آليات المستشيد بيا إلى سكرىا، بذكر اسـ السكر، كرقـ اآلية، كذلؾ في المتف، عزك ا .2
 تخفيفان عف الحاشية. 

جد تحديد جممة الشرط، كتحميميا إعرابيان، كبياف أركانيا، كتقدير المحذكؼ منيا إف ك  .3
 عراب. حذؼ، كذلؾ بالرجكع إلى كتب اإل

 الرجكع إلى كتب التفسير. صياغة المعنى التفسيرم، بناءن عمى ما سبؽ، كذلؾ ب .4

في حاؿ تكرار جممة الشرط فإني سأعمد إلى اإلحالة عمى ما سبؽ، منعان لئلطالة  .5
 كالتكرار، مع صياغة المعنى العاـ حسب السياؽ. 

االستدالؿ باألحاديث النبكية، كاآلثار التي تخدـ البحث، كعزكىا إلى مظانيا، كذلؾ  .6
العمماء عمى األحاديث مف غير الصحيح حسب ضكابط التخريج كأصكلو، كنقؿ حكـ 

 ما أمكف. 

التي تحتاج إلى بياف في الحاشية، كذلؾ مف خبلؿ  غريبةتكضيح معاني المفردات ال .7
 كتب المعاجـ المغكية. 

 غير المشيكريف الكارد ذكرىـ في البحث.  عمؿ تراجـ لؤلعبلـ .8

، ثـ الكتاب، ثـ الجزء بذكر اسـ المؤلؼ اجع في الحاشية دكف تفصيؿ، مبتدئان إثبات المر  .9
كالصفحة، مع ذكر كامؿ تفاصيؿ التكثيؽ في فيرس المصادر كالمراجع، كذلؾ تخفيفان 

 عف الحاشية. 

 مراعاة األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ.  .10

 إعداد الفيارس البلزمة الخاصة بالبحث، كذلؾ لتسييؿ عممية البحث.  .11

 : ثامنًا: خطة الدراسة
سابقة، فقد اشتممت الخطة عمى مقدمة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة، كذلؾ عمى تحقيقان لؤلىداؼ ال

 النحك اآلتي: 
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 المقدمة: 
 مؿ عمى العناصر التالية: تكتش

 أكالن: أىمية المكضكع. 

 ثانيان: أسباب اختيار المكضكع. 

 ثالثان: أىداؼ الدراسة. 

 رابعان: الدراسات السابقة. 

 خامسان: حدكد الدراسة. 

 . دراسةيج السادسان: من

 . دراسةسابعان: إجراءات ال

 ثامنان: خطة الدراسة. 

 الفصل التمييدي
 الجانب النظري لمدراسة 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 
 المبحث األول: التعريف بعمم النحو واإلعراب، وبيان أىميتو

 كفيو ثبلثة مطالب: 
 التعريؼ بعمـ النحك كاإلعراب.  المطمب األول:

 ية عمـ النحك كاإلعراب. أىم المطمب الثاني:

 عبلقة التفسير التحميمي باإلعراب، كحاجة المفسر إليو.  المطمب الثالث:

 المبحث الثاني: الجممة الشرطية وأركانيا

 مطالب:  ستةي كفيو 

 تعريؼ الشرط لغة كاصطبلحان.  المطمب األول:

   أدكات الش رط: أنكاعيا كمعانييا. المطمب الثاني:
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  اقتراف جكاب الش رط بالفاء، أك إذا الفجائية. :ثالثالمطمب ال

  الحذؼ في الجممة الش رطية. :رابعالمطمب ال

 اجتماع الجممة الش رطية مع القسـ. :خامسالمطمب ال

  أك أكثر عمى جكاب كاحد.، تكالي عبارتيف شرطيتيفالمطمب السادس: 

 

 الفصل األول
 تحميل جممة الشرط في سورتي مريم وطو

 رىا عمى المعنى التفسيريوبيان أث
 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 

 المبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة مريم وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. 

 مطالب:  : بيف يدم المبحث، كثبلثةي كفيو
 تعريؼ عاـ بسكرة مريـ. : بين يدي المبحث

 (. 21 – 1تحميؿ جممة الشرط في سكرة مريـ مف اآلية ): المطمب األول

 (. 58 – 22تحميؿ جممة الشرط في سكرة مريـ مف اآلية ): المطمب الثاني

 (. 98 – 59تحميؿ جممة الشرط في سكرة مريـ مف اآلية ): المطمب الثالث

 المبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة طو وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. 

 مطالب:  : بيف يدم المبحث، كأربعةي كفيو
 تعريؼ عاـ بسكرة طو. : ن يدي المبحثبي

 (. 54 – 1تحميؿ جممة الشرط في سكرة طو مف اآلية ): المطمب األول

 (. 82 – 55تحميؿ جممة الشرط في سكرة طو مف اآلية ): المطمب الثاني

 (. 110 – 83تحميؿ جممة الشرط في سكرة طو مف اآلية ): المطمب الثالث

 (. 135 – 111ط في سكرة طو مف اآلية )تحميؿ جممة الشر : المطمب الرابع
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 الفصل الثاني
 تحميل جممة الشرط في سورتي األنبياء والحج

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كيشمؿ عمى مبحثيف: 

 المبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة األنبياء وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. 

 : الب: بيف يدم المبحث، كأربعةي مطكفيو
  تعريؼ عاـ بسكرة األنبياء.: مبحثبين يدي ال

 (. 28 – 1تحميؿ جممة الشرط في سكرة األنبياء مف اآلية ): ألولالمطمب ا

 (. 50 – 29تحميؿ جممة الشرط في سكرة األنبياء مف اآلية ): المطمب الثاني

 .( 82 – 51: تحميؿ جممة الشرط في سكرة األنبياء مف اآلية ) المطمب الثالث

 ( 112 – 83تحميؿ جممة الشرط في األنبياء مف اآلية ) : المطمب الرابع

 المبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة الحج وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. 

 : : بيف يدم المبحث، كأربعةي مطالبكفيو
  .الحج تعريؼ عاـ بسكرة: مبحثبين يدي ال

 (. 18 – 1ي سكرة الحج مف اآلية )تحميؿ جممة الشرط ف: المطمب األول

 (. 37 – 19تحميؿ جممة الشرط في سكرة الحج مف اآلية ): المطمب الثاني

 (. 59 – 38تحميؿ جممة الشرط في سكرة الحج مف اآلية ): المطمب الثالث

 (. 78 – 60تحميؿ جممة الشرط في سكرة الحج مف اآلية ): المطمب الرابع
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 الفصل الثالث
 مة الشرط في سورتي المؤمنون والنورتحميل جم

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كيشمؿ عمى مبحثيف: 

 المبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة المؤمنون وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. 

 مطالب:  أربعةي ك  : بيف يدم المبحث،كفيو
  .المؤمنكف تعريؼ عاـ بسكرة: مبحثبين يدي ال

 (. 35 – 1تحميؿ جممة الشرط في سكرة المؤمنكف مف اآلية ): ألولالمطمب ا

 (. 74 – 36تحميؿ جممة الشرط في سكرة المؤمنكف مف اآلية ): المطمب الثاني

 (. 99 – 75: تحميؿ جممة الشرط في سكرة المؤمنكف مف اآلية ) المطمب الثالث

 (.118-100آلية )تحميؿ جممة الش رط في سكرة المؤمنكف مف االمطمب الرابع: 

 المبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة النور وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. 

 : : بيف يدم المبحث، كأربعةي مطالبكفيو
  .النكر تعريؼ عاـ بسكرة: لمبحثبين يدي ا

 (. 20 – 1تحميؿ جممة الشرط في سكرة النكر مف اآلية ): ولالمطمب األ 

 (. 34 – 21ميؿ جممة الشرط في سكرة النكر مف اآلية )تح: المطمب الثاني

 (. 52 – 35تحميؿ جممة الشرط في سكرة النكر مف اآلية ): المطمب الثالث

 (. 64 – 53تحميؿ جممة الشرط في سكرة النكر مف اآلية ): المطمب الرابع
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 الخاتمة
ؿى عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي  اشتممتك    إلييا الباحث: تكص 

 المصادر والمراجع

  العامة الفيارس

 فيرس اآليات القرآنية حسب ترتيبيا في المصحؼ.  أواًل:

  فيرس األحاديث النبكية. ثانيًا:

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.  ثالثًا:

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل التمييدي
 الجانب النظري لمدراسة
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 المبحث األول
 يان أىميتووب ،التعريف بعمم النحو واإلعراب
 : المطمب األول

 التعريف بعمم النحو واإلعراب
 أواًل: تعريف النحو لغًة:

( كىك بمعنى القصد كالطريؽ، فيقاؿ  الَنْحُو: كى النحك في المغة مشتؽ مف مادة )نىحى
ك  ، نحكت نحكؾ أم قصدت قصدؾ نيحي كالجمع أٍنحاء كى

:"النُّكف كالحاءي (2)ابن فارس، يقكؿ (1)
ٍكتي نحكه  ،دؿُّ عمى قصدكالكاك كممة ت كلذلؾ سيمِّي نحك الكبلـ؛ ألن و يقصد أصكؿ الكبلـ ، نىحى

 .(3)فيتكم ـ عمى حسب ما كاف العرب تتكمـ بو"

كينبني عمى ذلؾ أف النحكم يقصد بقكاعد النحك كأصكلو أف يصؿ إلى كبلـ العرب 
 بطريقةو صحيحةو سميمةو خاليةو مف العيكب كاألخطاء المغكية.

 ًا: تعريف النحو اصطالحًا:ثاني

فمف ىذه ، قاـ عمماءي الن حًك بتعريؼ ىذا العمـ بتعريفات متعددةو كمتقاربةو في المعنى
 التعريفات ما يأتي :

 .(4)"عمـه ييٍعرىؼي بو أحكاؿ أكاخر الكىًمـً العربي ة إفرادان كتركيبان  "عيرِّؼى النحك عمى أنو:  (1)

 .(5)انيف يعرؼ بيا أحكاؿ الت راكيب مف اإلعراب كالبناء كغيرىاعمـه بقك "ن و: إكقيؿ في تعريفو  (2)

 .(6)"عمـه بأصكؿ يعرؼ منيا أحكاؿ أكاخر الكمـ إعرابان كبناءن " ن و: إكقيؿ في تعريفو      

                                                           

 (.1/1337)ج الفيركز أبادم، القامكس المحيط، (14/213)ج ابف منظكر، ( انظر: لساف العرب1)
( ىك: أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني المالكي المعركؼ بالرازم، كلد في قزكيف كتكفي في الرم 2)

 الذىبي، انظر: سير أعبلـ النببلء. كلو مؤلفات عديدة منيا : مقاييس المغة ككتاب المجمؿ ،ىػ395سنة
 (. 12/538)ج

 (.5/403)ج، ابف فارس ( معجـ مقاييس المغة3)
 (.1/436)ج البجائي األبذم، ( الحدكد في عمـ النحك4)
 (.240)ص الجرجاني، ( التعريفات5)
 (.12)ص الكرمي المقدسي، ( دليؿ الطالبيف لكبلـ النحكييف6)
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ىك العمـ بالقكاعد التي  "أف عمـ النحك : ، كفي تعريؼ مكسع كييعدُّ جامعان لما سبؽ
 .(1)"مف اإلعراب كالبناء كغير ذلؾ، ت العربية في حاؿ تركيبيايعرؼ بيا أحكاـ أكاخر الكمما

كيرل الباحث أف التعريفات السابقة التي ذكرىا العمماء في تعريؼ عمـ النحك متقاربة في 
فالنحك كما أشارت التعريفات السابقة ىك عمـ ييقعِّدي مف خبللو النحاة القكانيف ، المفظ كالمعنى

يتـ التعرؼ عمى أحكاؿ تراكيب كبلـ العرب كتأليفو مف حيث إعراب كالقكاعد كالتي بكاسطتيا 
 الكبلـ كبنائو.

 ثالثًا: تعريف اإلعراب لغًة:
فيقاؿ أعرب الرجؿ عما في نفسو أم أباف كأكضح عما فيو، ، اإلبانة كاإليضاحاإلعراب لغًة: 

 .(2)إنما ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ، كاإلعراب الذم ىك النحك

 ،)عرب( العيف كالراء كالباء أصكؿ ثبلثة : أحدىا اإلبانة كاإلفصاح " بف فارس :قاؿ ا
:)الثَّيُِّب  كقد قاؿ الرسكؿ  ،(3)" ... إذا بي ف كأكضح، فيك كقكليـ أعرب الرجؿ عف نفسو

 .(4) تعرب عن نفسيا، والبكر رضاىا صمتيا(

كاإلفصاح، كاإليضاح كأف  كيرل الباحث أف المعنى المغكم لئلعراب يتمثؿ في اإلبانة،
 الذم ينسجـ مع المعنى االصطبلحي لئلعراب ىك اإلبانة كاإلفصاح. عنىالم

 رابعًا: تعريف اإلعراب اصطالحًا:

 عرَّفو بعض عمماء المغة بعدة تعريفات منيا:

أال ترل أنؾ إذا سمعت ؛ كشكر ، ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ" :(5)تعريف ابن جني
 عممت برفع أحدىما كنصب اآلخر، الفاعؿى مف المفعكؿ بو ، أكـر سعيد أباه ، كلك  سعيدان أبكه،

 

                                                           

 (.1/1)ج عبدالحميد، ( التحفة السنية شرح المقدمة األجركمية1)
 (.10/83)ج ابف منظكر، ف العرب( انظر: لسا2)
 (.4/299)ج ، ابف فارس( مقاييس المغة3)
 [.1872:  رقـ الحديث 3/73ج ،استئمار البكر كالثيب باب /كتاب النكاح، سنف ابف ماجو]ابف ماجو: ( 4)

 شعيب األرنؤكط: كالحديث صحيحه لغيره.قاؿ 
با عمي الفارسي دىران، لو أب التصانيؼ، لـز إماـ العربية صاح، بك الفتح عثماف بف جني المكصميأ( ىك: 5)

، الركاةانظر: إنباه ، ىػ392الخصائص، كغيرىا، تكفي سنة، عدة تصانيؼ منيا: سر الصناعة، الممع
 .(3/246)ج ابف خمكاف، كفيات األعياف، (2/335)ج القفطي
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 (2)"كاحدان الستبيـ أحدىما مف صاحبو  (1)كاف الكبلـ شرجان 

 .(4)"كتقديران أالعكامؿ الداخمة عمييا لفظان  الختبلؼىك تغيير أكاخر الكمـ، ": (3) وعرفو ابن آجروم

يجمبو العامؿ في آخر االسـ المتمكف كالفعؿ ، أك مقدر ىك أثر ظاىر" وقيل في تعريفو:
 .(5)"المضارع 

 ،ىك تغيير العبلمة التي في آخر المفظ بسبب تغيير العكامؿ الداخمة عميو " وقيل في تعريفو:
 . (6)"كما يقتضيو كؿ عامؿ

حيث إف ىذه التعريفات  ، كمف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح لنا معنى اإلعراب
فأغمبيا يدكر حكؿ التغيير الذم يطرأ عمى الحرؼ األخير في كؿ كممة ، في المعنىمتقاربة 
كىذه التعاريؼ يىغميب عمييا اإلعراب الذم يقابمو البناء، ، ككذلؾ مكاقع الجمؿ اإلعرابية، معربة

ٍف كاف كيؿ  منيما يندرج تحت اإلعراب فتقكؿ عمى سبيؿ المثاؿ: إعراب الفعؿ الماضي ، كا 
عراب فعؿ األمر الصحيح اآلخر أن و مبني عمى السككف كىكذا.، ن و مبني عمى الفتحالميجرد أ  كا 

 :دينا عدة أمكركمما سبؽ بيانو مف المعاني المغكية كاالصطبلحية لمنحك كاإلعراب يتضح ل

 عمـ الن حك أشمؿ كأكسع كأعـٌ مف عمـ اإلعراب. -1

بينما عمـ اإلعراب ييمثؿ الن احية التطبيقية ، مفةعمـ الن حك عبارة عف قكاعد نحكية نظرية ميخت -2
كىك ما سنممسو جميان في الجانب التطبيقي مف الدراسة عند تحميمنا لجممة ، لعمـ الن حك

 كبياف أثرىا عمى المعنى التفسيرم.، الش رط

راب، كمصطمح عمـ اإلع، ييستنتج مف تعريفات أغمب النُّحاة التفريؽ بيف ميصطمح عمـ الن حك -3
فالن حك ىك عمـ بأصكؿ كقكاعد نظرية عامة تيعرؼ بيا أحكاؿ ، فينبغي عدـ الخمط بينيما

 أكاخر الكمـ حاؿ تركيبيا،  بينما اإلعراب ىك معرفة الحركة التي تظير في آخر الكممة.
                                                           

 (.1/36)ج ابف جني، انظر: الخصائص، ( أم نكعان 1)
 .1/36جالمرجع السابؽ، ( 2)
صاحب المقدمة ، ( ىك: أبكعبداهلل محمد بف محمد بف داككد الصنياجي النحكم المشيكر بابف آجرـك3)

المشيكرة باآلجركمية، كاف عمى مذىب الككفييف في النحك برع في النحك كاالدب كالقراءات تكفي بفاس 
 (.7/33)ج ميالزرك، األعبلـ، (1/239)ج السيكطي، انظر: بغية الكعاة ، ىػ723بببلد المغرب سنة 

 (.1/6)ج اآلجركمية( 4)
 (.1/170)ج الجكجرم، الذىب ( شرح شذكر5)
 (.1/84عباس حسف )ج، ( النحك الكافي6)
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 المطمب الثاني
 أىمية عمم النحو واإلعراب
فبتعممو ، يطمب العمـ مف دكنو عمـ النحك عمـه شريؼ كعظيـ كال يتأتى لطالب العمـ أف

ألف   "يقكؿ السيكطي:، كطمبو يستقيـ المساف كييزاؿ المبس كاإلشكاؿ مف تركيب الجمؿ كالكممات
، فحكمتو تقتضي أف  كاضع المغة حكيـ يعمـ أف الكبلـ عند التركيب البد أف يىعرض فيو لىبسه

 .(1)"يضع اإلعراب مقارنان لمكبلـ 

، يجب عمينا أف نقؼ عمى مقدمة تاريخية لمعرفة الكيفية التي كلمعرفة أىميو عمـ النحك
ككما ذكر بعض  ،تي دعت إلى تأصيؿ كتقعيد القكاعدنشأ بيا ىذا العمـ كالبكاعث كاألسباب ال

كعمى استنباط قكاعد النحك  أف  المحف ىك الباعث األكؿ عمى تدكيف المغة كجمعيا، النحكييف
ية في ربكع الجزيرة العربية خالصة ألبنائيا غير مشكبة بمغة حيث لبثت المغة العرب، كتصنيفيا

، سبلمية في عيد الخمفاء الراشديفاألعاجـ حتى سطع نكر اإلسبلـ كاتسعت رقعة الدكلة اإل
األمر الذم أدل إلى اختبلط العرب بالعجـ   ،سمطانيا إلى ما كراء حدكد الجزيرة العربية كامتدٌ 

 فتسرب إليو المحف كأصابتو آفة العجمة.، اف العربي الفصيحاختبلطان عميقان أثر عمى المس

فدعكا إلى ، كلقد اعتنى السابقكف بتعمـ عمكـ العربية كالنحك خشية الكقكع في المحف
ألف أقرأ اآلية بإعراب أحبُّ إلي   " :قاؿ مف أصحاب النبي  تعمميا كفيميا فقد ركم أف رجبلن 

 .(2)"مف أف أقرأ كذا ككذا آية بغير إعراب

عظـ ما يجب كرأيت مف أ " :أبي طالب فقد قاؿ في مقدمة كتابوأما اإلماـ مكي بف 
ك ، ىـ معانيو  كمعرفة قراءاتو كلغاتو، كفيعمى طالب عمكـ القرآف، الراغب في تجكيد ألفاظو

ذلؾ سالمان مف المحف فيو، مستعينان ، ليككف بسكاكنوحركاتو ك  ؼً معرفة إعرابو كالكقكؼ عمى تصرُّ 
لما أراد  ، متفيمان ي التي قد تختمؼ باختبلؼ الحركات، مطمعان عمى المعانمى إحكاـ المفظ بوع

قائؽ اإلعراب تيعرؼ أكثر المعاني، كينجمي اإلشكاؿ كتظير ، إذ بمعرفة حبو مف عباده اهلل 
 .(3)"كتصح معرفة حقيقة المراد ، ، كييفيـ الخطابالفكائد

                                                           

 (.1/62، )ج( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع1)
: 10/457 ،باب ما جاء في إعراب القرآف/ كتاب فضائؿ القرآف، مصنؼ ابف ابي شيبة]ابف أبي شيبة: ( 2)

 .قاؿ األلباني: سنده صحيح، رجالو كميـ ثقات [، 30538 رقـ الحديث
 (.1/63)ج ، ابف أبي طالب( مشكؿ إعراب القرآف3)
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فقد لحف رجؿ بحضرتو ، عمى ما يظير  الرسكؿكلقد بدأ المحف خفيفان منذ أياـ 
رأينا المصادر تثبت عددان  . فإذا بمغنا عيد عمر(1) )أرشدوا أخاكم؛ فإنو قد ضل ( :فقاؿ

مر  عمى قـك يسيئكف الرمي فقرعيـ فقالكا: إن ا قـك  فتذكر أف عمر ، مف حكادث المحف
، لسانكـ أشد عمي  مف خطئكـ في رميكـ . فأعرض مغضبان  كقاؿ : كاهلل لخطؤكـ في(2)متعمميف

فقاؿ  فقد قدـ أعرابي في خبلفة عمر ، كاألنكى مف ذلؾ تسرب المحف إلى قراءة الناس لمقرآف
 وً مف يقرئني شيئان مما أنزؿ عمى محمد؟  فأقرأه رجؿ سكرة براءة بيذا المحف )كأذاف مف اهلل كرسكلً 

(، فقاؿ األعرابي: إف يكف اهلل (3)شركيف كرسكًلوً الم إلى الناس يكـ الحج األكبر أف اهلل برمء مف
، إني فقاؿ: يا أمير المؤمنيف ، فبمغ عمرى مقالةي األعرابي فدعاهبريئان مف رسكلو، فأنا أبرأ منو

: كيؼ ىي يا أمير : ليس ىكذا يا أعرابي، فقاؿ قدمت المدينة  كقص  ما حدث، فقاؿ عمر
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڤ  چ المؤمنيف ؟ فقاؿ :قاؿ تعالى 

[ فقاؿ األعرابي : كأنا أبرأ ممف برئ اهلل كرسكلو منيـ فأمر عمر 3]التكبة :  چ  چچ   ڃڃ
  قرئ القرآف إال عالـه بالمغةأال يي

(4). 

ميٍّ ككاضح بأف أحداث المحف التي كقعت ىي التي حممت القـك  كمما سبؽ ييفيـ بشكؿ جى
فشرعكا يتكممكف في اإلعراب كقكاعده حتى ، العربية كتيسير تعمميا لؤلعاجـ عمى االجتياد لحفظ

 .(5) تـ ليـ مع الزمف ىذا الفف

كمثاؿ عمى ذلؾ أيضان قكلنا : "ما ، فمكال النحك كاإلعراب لفسدت المعاني كاختمطت
 . (6)كلمنفي، كلمتعجب، أحسف القادـ" فإنيا بغير ضبط لكمماتيا تصمح لبلستفياـ

 
                                                           

 ،عف أبي الدرداء، عبداهلل بف سعد/ باب إتحاؼ الميرة، العسقبلني ابف حجرالعسقبلني: أخرجو ]( 1)
 ، كقاؿ: صحيح اإلسناد.[16136: رقـ الحديث: 12/582ج

(، كالصفة ، كا: إن ا قـك متعممكفاألصؿي أٍف يقكل( 2) إٍذ إٍف كممة)ميتعممكف( صفة لقـك المرفكعة عمى أن يا خبر)إف 
 فتككف)ميتعممكف( مرفكعة بالكاك ؛ ألن و جمع مذكر سالـ.، تتبع المكصكؼ في حركة إعرابو

ككف المعنى) كرسكليوي برمء لي، كمضمكمة الياء بناءن ، ( األصؿي أٍف ينطقيا مرفكعة البلـ إعرابان عمى االبتداء3)
 منيـ. كأم ا قراءة الكسر فيي تعني عطفيا عمى المشركيف ػػػػػ معاذ اهلل ػػػػػ الذيف تبرأ اهللي ، مف الميشركيف(

 (.8)ص األفغاني، ( انظر: تاريخ النحك العربي4)
 .27، صالمرجع السابؽ( انظر: 5)
 (.1/74، عباس حسف )ج( انظر: النحك الكافي6)
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عف فكائد إعراب القرآف فقاؿ: " كمف فكائد ىذا النكع معرفة (1)حدث السيكطيكقد ت
 .(2)كيكقؼ عمى أغراض المتكمميف  "، فاإلعراب يميز المعاني، المعنى

و ، كأنٌ كاإلعراب في بياف المعنى كتكضيحو، أىمية عمـ النحك كيتبيف لنا مما سبؽ
، فمف اإلعراب عبلقة ترابطية كمتكاممةك عنصر ميـ في تركيب المغة كأف العبلقة بيف النحك 

في الخطأ كاإلشكاؿ  ، فبدكنو يقع الناس، كاف في اإلعراب ضعيفان أيضان كاف في النحك ضعيفان 
  نبيوكسنة  ى ييفيـ كتاب اهلل ، كىذا يدعكنا بشدة إلى تعممو كفيمو كدراستو حتٌ كالمبس
 .  د محم

  

                                                           

ىك: الحافظ أبك الفضؿ عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي، لو مصنفات كثيرة منيا: كشؼ المغطى في ( 1)
عبد ، ىػ. )انظر: فيرس الفيارس911في عمـك القرآف، كغيرىا، مات بمصر سنة  اإلتقافشرح المكطأ، 
 (.2/1011)ج الحي الكتاني

 (.2/309)ج ، السيكطي( اإلتقاف في عمـك القرآف2)
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 لمطمب الثالثا
 وحاجة المفسر إليو، تحميمي باإلعرابعالقة التفسير ال

 أواًل: تعريف التَّفسير التَّحميميّ 

 تعريف التَّفسير الّتحميمي لغًة : ( أ)

بحيث يتركب ، مصطمح التفسير التحميمي مف المصطمحات المركبة تركيبان كصفيان  دُّ ييع
غكٌم ليذا مف كممتيف ىما : )التفسير ( ك )التحميمي ( ككي نتمكف مف التعرؼ عمى المعنى المُّ 

، تفسير لغةن ىك مصدرفال، المصطمح المركب البٌد لنا مف الكقكؼ عند المعنى الٌمغكم لكؿِّ كممة
الكشؼ كالبياف كالتكضيح كاإلظيار، كىك يعني ، عمى كزف )تفعيؿ( كىك مأخكذ مف )الفىٍسر(

ؿ:استفسرت كيقا، أم : يحتاج إلى إيضاح كبياف، : ىذا الكبلـ يحتاج إلى فىٍسر كتفسيريقاؿ
 .(1)أم طمبت منو أف ييفسره لي، فبلنان عف كذا

: إظيار المعنى المعقكؿ ..كالتفسير في المبالغة (2)وقال الراغب األصفياني :" الفىٍسري
 .(3)"لسفركا

إف المتأمؿ في اشتقاقات مادة فسر كتصريفاتيا يتبيف أف معناىا  وخالصة القول :
زالة المبس كاإلشكاؿ عف المفظ الذم ييراد المغكم يدكر حكؿ الشرح كالبياف كاإلظ يار كالتكضيح كا 

ظيار المعنى المعقكؿ كما ذكر الراغب األصفياني فيما سبؽ .  تفسيره كا 

أصمو مف أما الجانب اآلخر لمصطمح الت فسير التحميمي فيك كممة )التحميمي( كيرجع 
: اصره، يقاؿ: حممت الجممة، أمإعادة الشيء إلى عن ، كالذم يعني لغة:الفعؿ الرباعيِّ )حم ؿ(

، كيقاؿ حمؿ نفسية فبلف، كييقاؿ حمؿ الد ـ كحمؿ البىٍكؿ، كبي نت كظيفة كؿ منيا بي نت أجزائيا،
 .(4)بمعنى  درسيا لكشؼ خباياىا 

                                                           

 (.5/64)ج ابف منظكر، لساف العرب( انظر: 1)
المعركؼ بالراغب: أديب مف  -( ىك: الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني أك األصبياني 2)

الحكماء كالعمماء، سكف بغداد، كصاحب المصنفات لو : مفردات القرآف، كأفانيف الببلغة، كغيرىما، مف 
 الزركمي، األعبلـ(؛ ك 2/297)جالسيكطي  ،بغية الكعاة انظر: ىػ.502ة، تكفي سنة مغأئمة أىؿ ال

 (.2/255)ج
 (.636)ص ، األصفياني( المفردات في غريب القرآف3)
 (.1/194)ج مجمع المغة العربية، ( انظر: المعجـ الكسيط4)
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ككؿ جامد أذبتو فقد ، : " حؿ  العقد يحمو حبلن في الفعؿ الثبلثي (1)وقال ابن دريد
 .(2)حممتو"

بعد التأمؿ كالنظر في اشتقاقات مادة )حمؿ( كتصريفاتيا يرل الباحث  وخالصة القول :
، تفكيؾ التراكيب كاألشياء الجامدة، كالكشؼ عف الخبايا ك يا بمعنى إرجاع الشيء إلى عناصرهأن
ال مف خبلؿ تذليؿ الصعاب ، كىذا األمر ال يتأتى إية الكصكؿ إلى أصؿ الشيء كحقيقتوبغ

 [ .  27]طو : چ     ۅ  ۉ  ۉ   ېچ  ساًف مكسى عمى ل ، لذلؾ قاؿ كالمشاؽ

 تعريف التَّفسير التَّحميمّي اصطالحًا :  )ب( 

، يمكف  اآلف أف نقـك الٌتحميمي لغةن ك التفسير  كيؿٍّ مف مى تعريؼبعد التعٌرؼ كالكقكؼ ع
، كمف خبلؿ البحث كاالطبلع لـ أجد في تفسير التحميمي كمركب كصفيبتعريؼ مصطمح ال

مف  دُّ ىـ تيعأف أغمب تفاسير  رغـ، فسير القديمة تعريفان محدداى لمصطمح التفسير الٌتحميميكتب الت
، فإذا تتبعنا التعريفات المتعمقة بيذا المصطمح في كتب التفسير كجدنا أن و التفاسير التحميمية
ٍف كانت مختمفة مف جية الم فظإلى تعريؼ كاحد منيا ييمكف إرجاعيا تحدة مف إال  أنيا م، ، كا 
 :تعريؼ التفسير فمف ىذه التعريفات، كقد تباينت عبارات العمماء كألفاظيـ في جية المعنى

يفية النطؽ بألفاظ ك عف عمـ التفسير بقكلو :" عمـ ييبحث فيو(3)( عر ؼ أبك حياف األندلسي1)
تيحمؿ عمييا حالة ، كمعانييا التي اميا اإلفرادي ة كالت ركيبي ة، كأحكالقرآف الكريـ، كمدلكالتيا

 ، فقكلو أحكاميا اإلفرادية كالتركيبية إنما يقصد بو عمـ اإلعراب .(4)كتتمات لذلؾ" ،الت ركيب

ركشيُّ عمـ الت فسير بقكلو( عر ؼ 2) : " عمـه ييفيـ بو كتاب اهلل تعالى المنز ؿ عمى نبيِّو محمد الز 
 ،لؾ مف عمـ المُّغة كالن حك كالت صريؼ كاستمداد ذ، كبياف معانيو كاستخراج أحكامو كحكمو

                                                           

 نساب العربأفي المغة ك  مقدـه ، ( ىك: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم، مف أكابر عمماء المغة1)
انظر: نزىة األلباء في طبقات ىػ. 321، تكفي سنة كأشعارىـ، كاف مف أعمـ الشعراء، كأشعر العمماء

 (.191ص)األنبارم ، األدباء
 (.1/101، األزدم )ج( جميرة المغة2)
مف كبار العمماء  -ندلسياألأبك حياف النحكم  –الديف  ( ىك: محمد بف يكسؼ بف عمي بف حياف أثير3)

 ،انظر: غاية النياية ىػ.745، كتكفي فييا سنة سير، كلد في غرناطة، ثـ ارتحؿ إلى القاىرةبالعربية كالتف
 (.3/153)جابف الجزرم 

 (.1/121)ج ، األندلسي( البحر المحيط4)
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، (1)كيحتاج لمعرفة أسباب النُّزكؿ كالن اسخ كالمنسكخ "، كعمـ البياف كأصكؿ الفقو كالقراءات
 . كىذا يدلؿ عمى أف  عمـ اإلعراب كسيمة ىامة لمفيـ الصحيح لكتاب اهلل 

 دُّكتكر صبلح الخالدمفقد عر فو ال، أٌما عف تعريؼ ىذا المصطمح ككنو مركبان كصفيان 
تحميميا ، كيقكـ بحيث يقؼ المفسر أماـ كيؿِّ آيةو  : "مف خبلؿ حديثو عف أنكاع التفسير، فقاؿ

، في ؼ المكضكعات كالمباحث كالمسائؿ، كيتحدث أثناء الت حميؿ عف مختمتحميبلن مكسعان مفص بلن 
، ، كفي األحكاـ كالت شريعاتالقراءاتكاألخبار ك  ، كفي الركاياتقيدة كالمُّغة كالن حك كالببلغةالع

 . (2)كالمناقشات كاألدلة كالبراىيف" كفي الخبلفي ات

، كىك الذم ييتـ مف أنكاع الت فسير الت حميميٌ  كالذم نيجو الباحث في دراستو ىك نكع
مؿ اآني ة مف الن احية اإلعرابي ةبتحميؿ اآلية القر  ث ـى بياف األثر ، كمف لش رطي ة منيا، كاستخراج الجي

 الت فسيرمِّ ليذه الجيمؿ عمى المعنى .

 ثانيًا : عالقة التَّفسير التَّحميمّي بعمم اإلعراب 

، كلكف مف ي ف عمـ الت فسير كعمـ اإلعرابالناس أن و ال يكجد عبلقة ب بعضيعتقد 
العبلقة ىك ككف كالذم يؤكد ىذه ، الحقائؽ الكاضحة الجمية أنو يكجد ترابط كصمة كثيقة بينيما

، كالتفاسير مشحكنة كمسائميا مبنيان عمى عمـ اإلعرابالكبلـ في معظـ أبكاب أصكؿ الفقو 
، كالتي يعتمد مف النحكييف البصرييف كالككفييف ، كغيرىـير مف الركايات عف جيابذة النحاةبالكث

ب الحسنة أكثر مف كلذا فإف  آثار اإلعرا، المفسركف عمى أقكاليـ  في تأكيؿ النصكص القرآنية
 .(3)أف  تحصى

 كيمكف بياف ىذه العبلقة بيف عمـ الت فسير كعمـ اإلعراب في الٌنقاط اآلتية:

اصطفى لرسالة اإلسبلـ رسكالن عربيان  فاهلل ، ًعظـ كأىمية المغة العربية كمكانتيا الكبيرة -1
 . (4)بمسافو عربيو مبيف ػػػػ ػػ القرآف الكريـ ػػػػػػ كأنزؿ عميو خير الكتب، كختـ بو النُّبكة

بي ف عمماء التٌفسير أف  مف أىـ العمكـ التي يحتاج إلييا المفسِّر عند تفسيره آليات القرآف  -2
فيككف تفسيره سالمان مف المحف ، الكريـ عمـ النحك كاإلعراب ؛ ألف  بو ييفيـ القرآف الكريـ

ما أراده اهلل مف  فيظير، لمفظ باإلعرابكاألخطاء المُّغكية ؛ ألنو قد استعاف عمى إحكاـ ا
                                                           

 (.1/13)ج ، الزركشي( البرىاف في عمـك القرآف1)
 (.27)ص ، الخالدم( التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ2)
 (.18)ص الزمخشرم، لمفصؿ في صنعة اإلعراباانظر: ( 3)
 .18انظر: المرجع السابؽ، ص ( 4)
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، فتظير الفكائد، كينجمي اإلشكاؿ، عباده، إذ بمعرفة حقائؽ اإلعراب تيعرؼ أكثر المعاني
كبدكنو لف ، ، فاإلعراب ىك ركح المغة العربية(1)كتصح معرفة حقيقة المراد، كييفيـ الخطاب

 . (2)دان كبالتالي لف ييفيـ المعنى أب، ييعرؼ الفاعؿ مف المفعكؿ

كىذا ما أكده اإلماـ ، إف  تعدد كجكه إعراب اآلية الكاحدة ييفيد في تعدد كجكه تفسير ىذه اآلية -3
 چ  ڦ  ڦ  ڦچ اإلعراب عند تفسير قكلو تعالى: الط برمُّ عندما عرض كجكه 

ن ما اعترضنا بما اعترضنا في ذلؾ مف بياف كجكه إعرابو  7]الفاتحة :  –[ حيث قاؿ " كا 
فٍ  لما في اختبلؼ كجكه  –كاف قصدنا في ىذا الكتاب الكشؼ عف تأكيؿ آم  القرآف  كا 

إعراب ذلؾ مف اختبلؼ كجكه تأكيمو فاضطرتنا الحاجة إلى كشؼ كجكه إعرابو لنكشؼ 
 لطالب تأكيمو كجكه تأكيمو عمى قدر اختبلؼ كجكه اإلعراب المختمفة في تأكيمو 

 . (3)كقراءاتو "

 وألنٌ ، فر مف اإلعراب فبل ينبغي لو أٍف يتكمـ في تفسير كتاب اهلل مٍف ليس لو حظه كا -4
 سيقع في أخطاءو كسقطاتو جسيمة . بالتأكيد

 تظير أىمية عمـ اإلعراب كعبلقتو الكثيقة بعمـ التٌفسير أف  بعض العمماء قد أفرد مصنفات -5
، كاالحتجاج ليا حكيةا أىـ القكاعد كاآلراء النُّ ، أك كضعك في إعراب ألفاظ القرآف الكريـ

 ، كىذه المصنفات كاآلتي :ف خبلؿ تفسير آيات القرآف الكريـكتأييدىا م

 . كتاب تفسير البحر المحيط ألبي حي اف األندلسي -أ

 .(4)كتاب إعراب القرآف لممٌبرد –ب 

اج -ج   .(5)كتاب إعراب القرآف كمختصر إعراب القرآف كمعانيو ألبي إسحاؽ الز ج 

 
                                                           

 (.1/63)ج أبي طالب ابف، ( انظر: مشكؿ إعراب القرآف1)
 (.1/36)ج ابف جني، ( انظر: الخصائص2)
 (.1/184)ج ، الطبرم( جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف3)
، مات في شكاؿ كاف شيخ أىؿ النحك كالعربية -ؼ بالمبرد( ىك: أبك العباس محمد بف يزيد الثمالي المعرك 4)

 (.164ص) في طبقات األدباء األلباءانظر: نزىة  ىػ.285سنة 
( ىك: أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم الزجاج النحكم، أخذ األدب عف المبرد كثعمب،  اشتغؿ باألدب فنسب 5)

(؛ 1/49)جابف خمكاف ، فيات األعيافانظر: ك . ىػ311قرآف، تكفي سنة إليو، مف مصنفاتو معاني ال
 (.6/87)جالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد كذيكلوك 
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 .(1)التبياف في إعراب القرآف ألبي البقاء العكبرم كتاب -د 

 (2)كىك إعراب لمسميف الحمبي، كتاب الدر المصكف عمى الكتاب المكنكف -ق 

قة بيف عمـ التفسير كعمـ يقكؿ األستاذ سميح عاطؼ الز يف في بياف مدل العبل
كال ، ـ معاني القرآف المبيفما كاف ليتسنى لنا أف  نفي، " فمكال اإلعراب كمعرفة قكاعده : اإلعراب

عجازه، أف  ندرؾ مكاطف جمالو كمصادر أحكامو في ، كسائر أكامره كنكاىيو، كمحاؿ  ببلغتو كا 
لنكشؼ عف غكامض لغتنا ، فما أحرانا إذف بإتقاف اإلعراب، كآيات كعده ككعيده، حبللو كحرامو

 .(3)ككنكز قرآننا العظيـ"

 رابثالثًا : حاجة المفسر إلى عمم اإلع

كبعد إمعاف النظر كالفكر فيما سبؽ يتبي ف بشكؿ كاضح كجمي مدل حاجة المفسر إلى 
ة إلى عمـ اإلعراب (4)عمـ اإلعراب فإذا تأممنا كبلـ اإلماـ الزمخشرم أدركنا مدل الحاجة الميًمح 

 ، فقد ركبعمى تعاطي تأكيمو، كىك غير معربفاجترأ ، حيث يقكؿ " كمف لـ يتؽ اهلل في تنزيمو
، كلقد نص (5)، ككبلـ اهلل منو براء "اؿ ما ىك تىقىكُّؿ كافتراء كىراءعمياء كخبط خبط عشكاء كق

: " كعمى الناظر في كتاب اهلل تعالى الكاشؼ عف أسراره النظري عمى ذلؾ أيضان فقاؿالسيكطي 
الكبلـ أك  ، أك في مبادئأ أك خبران أك فاعبلن أك مفعكالن في الكممة كصيغتيا كمحميا كككنيا مبتد

 .(6)في جكابو إلى غير ذلؾ "

                                                           

بك البقاء العكبرم عبداهلل بف الحسيف، كاف ضميعا في النحك كالمغة كالفقو كالفرائض كالكبلـ، لو أ( ىك: 1)
عراب القرآف، كشعر الحماسة، تكفي سنة  انظر: معجـ  ىػ.616مؤلفات كثيرة منيا: إعراب الشكاذ، كا 

 (.7/2907)جلحمكم ا  ،األدباء
شياب الديف أبك العباس أحمد بف يكسؼ بف محمد، المعركؼ بابف السميف، كيعرؼ بالسميف الحمبي،  ( ىك:2)

 (.8/307)جابف العماد الحنبمي  ،انظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ىػ.756بالقاىرة سنة مات 
 (.51)ص يف، الز ( اإلعراب في القرآف الكريـ3)
عمر بف محمد بف أحمد الخكارزمي الزمخشرم جار اهلل أبك القاسـ: مف أئمة العمـ بالديف  ف( ىك : محمكد ب4)

كالتفسير كالمغة كاآلداب كاف معتزلي المذىب، أشير كتبو الكشاؼ في تفسير القرآف، كأساس الببلغة، 
الزركمي  ،األعبلـ(؛ ك 2/314)ج الداكدم ،انظر: طبقات المفسريف ىػ.538كالمفصؿ، كتكفي سنة 

 (.7/178)ج
 (.19)ص ، الزمخشرم( المفصؿ في صنعة اإلعراب5)
 (.2/309)ج ، السيكطي( اإلتقاف في عمـك القرآف6)
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في كبلمو  كيرل الباحث في مضمكف ما سبؽ أف  التفسير ىك البياف عف مراد اهلل 
كيجٌد في طمبو كما كينبغي لممفسر  ، عمـ المغةفبل ينبغي ألحد أف يتكمـ فيو إال بعد أف يتعمـ 

، منيا رآف، كىي خمسة عشر عممان كافرىا فيمف يتصدل لتفسير القأف يقؼ عمى العمكـ الكاجب ت
ء، كمنيا عمكـ المغة: كالنحك كالصرؼ كقد تحدث في ذلؾ كثير مف العمما، عمـ النحك كاإلعراب

قرآف الكريـ نزؿ بمساف ، كىذا ألف الثبلثة: المعاني كالبياف كالبديع، كالببلغة بأقساميا الكاالشتقاؽ
، كبياف الكجو ة المعنى كخكاص التركيبإلى معرف ، كىذه العمكـ مما يتكصؿ بياعربي مبيف
كاهلل  ،لذلؾ فإف  القكؿ في كتاب اهلل بغير عمـ ىك عبلمة عمى ضعؼ اإليماف، المعجز فيو
 . (1)تعالى أعمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

؛ (340)ص القطاف، مباحث في عمـك القرآف؛ ك (169)ص الركمي، ( انظر: دراسات في عمـك القرآف1)
 عبد الجكادك ، مدخؿ إلى التفسير كعمـك القرآف؛ ك (1/293)ج الجديع ،المقدمات األساسية في عمـك القرآفك 

 (.1/137)ج
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  المبحث الثَّاني
 الجممة الشَّرطية وأركانيا

  
 

  المطمب األول
 تعريف الشَّرط لغًة واصطالحاً 

 :لغةً  أواًل : تعريف الّشرط

كييجمع عمى شركط ، كالٌشرط : بمعنى العىمىـ كالعىبلمة، الش رط مٌشتؽ مف مادة ) شىرىطى (
الٌشيف كالٌراء كالٌطاء أصؿ يدؿُّ عمى عمـو كعبلمةو كما قارب  :يقكؿ ابف فارس: "شىرىطى ، كأشراط

 .(1)ذلؾ مف عمـو "

يع أك نحكه، كفي الفقو ما : "الشرط ما يكضع ليمتـز في بكجاء في المعجـ الكسيط أيضان 
ېئ  ىئ  ىئ     چ : الش رط : العبلمة لقكلو تعالى، ال يتـ الش يء إال بو كال يككف داخبلن في حقيقتو

 .ماتيا كأماراتيا: عبل، أم(2) "[ 18]محمد : چ  ىئجئ  حئ  مئ  یىئ  ی  ی  ی

نحكه كالجمع : " كالش رط إلزاـ الش يء كالتزامو في البيع ك كجاء في لساف العرب أيضان 
منسكب إلى  أم:، ، كرجؿ شيرىًطي  ي السُّمطاف مف العبلمة كاإلعدادشركط كأشراط كالشُّرطة ف

: كمنو أشراط الس اعة التي ذكرىا كأشراط الش يء: أكائمو، قاؿ بعضيـ، كالجمع شيرىط، الشُّرطة
 .(3)؛ ألف  عبلمة الشيء أكلو "كاالشتقاقاف متقارباف ،الن بيُّ 

، : ىك ارتباط قكؿ أك فعؿ بشيء آخرأف  المعنى المغكم لمادة شرطصة ما سبؽ كخبل
 كىذا المعنى ىك األقرب إلى المعنى االصطبلحي .، أك ىك إلزاـ الشيء كالتزامو

 ثانيًا : تعريف الّشرط اصطالحاً 

حسب اختصاصو الذم نبغ كبرع  كؿه عٌرؼ العمماء مصطمح الش رط بتعريفات متباينة 
 قكـ بإيراد تعريؼ الش رط لعمماء الفقو كأصكلو كعمماء الن حك كالمغة .فيو كسأ

  
                                                           

 (.3/206)ج ، ابف فارس( مقاييس المغة1)
 (.1/479)ج مجمع المغة العربية، ( المعجـ الكسيط2)
 (.7/329)ج ابف منظكر، ( لساف العرب3)
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 تعريف األصوليَّين والفقياء)أ( 

كسأكتفي ، مختمفة لفظان متقاربة في المعنى بتعاريؼ عٌرؼ األصكليكف كالفقياء الش رط
: " ما يتكقؼ كجكد الكريـ زيداف الش رط بقكلو عبد الدُّكتكر حيث عر ؼ، مف ىذه التعاريؼ بكاحدو 

، كلكف يمـز مف كال يمـز مف كجكده كجكد الش يء الش يء عمى كجكده ككاف خارجان عف حقيقتو،
 . (1)عدمو عدـ ذلؾ الش يء "

ىك غير داخؿ ، ك فالص بلة ال تتـ إال بو، لصبلةفاستقباؿ القبمة شرط مف شركط صحة ا
، كال يمـز مف استقباؿ قبمة عدـ قبكؿ الصبلةاستقباؿ ال ، كعميو فيمـز مف عدـفي حقيقة الصبلة

 القبمة ضركرة كجكد الص بلة أك عدميا .

 )ب( تعريف النَّحويَّين وأىل المغة

 ذكر عمماء الن حك كالمغة تعريفات متعددة لمصطمح الش رط كىذه التعريفات كاآلتي :

الد ال ة عمى سببية األكؿ : " ما دخمو شيء مف األدكات المخصكصة عمى أن و عر فو الكفكم( 1)
 .(2)لمث اني "

 .(3): " كقكع الش ٍيء لكقكع غيره "عمى أن و كعر فوي الميبرد( 2)

كأدكات الش رط ، : " ترتيب أمر عمى أمر آخر بأداة شرطعمى أن و كعر فوي مجمع المغة العربية( 3)
 .(4)ما "ىي األلفاظ التي تيٍستعمؿ في ىذا الترتيب مثؿ : إف كمف كمي

بمعنى أف الش رط ، : " أصؿ الش رط كالجزاء أٍف يتكقؼ الثاني عمى األكؿكقاؿ الزركشيٌ 
فاإلحساف إنما اٍستيًحؽ  ، إنما يستحؽُّ جكابو بكقكعو ىك في نفسو كقكلؾ : إٍف زرتني أحسنت إليؾ

 .(5)فالزيارة إنما اٍستيًحق ت بالشكر"، كقكلؾ : إٍف شكرتني زرتؾ، بالزيارة

 

                                                           

 (.59، زيداف )ص( الكجيز في أصكؿ الفقو1)
 (.531)ص أبك البقاء الكفكم، ( الكميات2)
 (.2/46)ج الميبرد، ( المقتضب3)
 (.1/479)ج مجمع المغة العربية، ( المعجـ الكسيط4)
 (.2/354، الزركشي )ج( البرىاف في عمـك القرآف5)
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كمف التعريفات السابقة لمعمماء يرل الباحث أف  الجممة الشرطية تتككف مف قسميف ينبني 
كالقسـ الثاني منيا ، فالقسـ األكؿ منيا ييسٌمى جممة فعؿ الش رط، كجكد أحدىما عمى اآلخر
ييسمى ىذا الرابط ، كما ينبغي كجكد رابط يربط بيف كبل الجممتيف، ييسٌمى جممة جكاب الش رط

فالن جاح الذم ىك جممة جكاب الش رط ، كمثاؿ ذلؾ كقكلؾ إٍف تدرٍس مجتيدان تنجحٍ ، داة الشرطبأ
 :كاألداة التي ربطت بيف كبل الجممتيف ىي، يتكقؼ عمى كجكد فعميا : كىي الدراسة بجدٍّ كاجتياد

 أداة الش رط الجازمة )إٍف( .
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 المطمب الثَّاني
 ومعانييا، عياأدوات الشَّرط : أنوا

كمنيا ، كىي متنكعة كمختمفة فمنيا أسماء، تتصدر أدكاتي الش رًط الجيمؿ الش رطية 
كتنقسـي أدكاتي الش رط ، كمنيا غير جازمة، كىذه األدكات منيا الجازمة، الظركؼ، كمنيا الحركؼ

 كبيانيا عمى الكجو اآلتي :  ،باعتبارات أربعة
 :(1)أواًل : باعتباِر نوع الكممة 

 كىي كاآلتي :، حيث تنقسـي بيذا االعتبار إلى ثبلثًة أقساـ 
كىي )مىف(، ك)ما(، ك)ميما(، ، أدكات شرطية )أسماء( : كعددىا تسعةي أسماء شرطية -1

(، ك)أن ى(، ك)حيثيمىا(، ك)أٌم(، كىي إما أسماء: )مف (، ك)أيفى ميما(، ، ما، ك)متى(، ك)أي افى
باستثناء )أٌم( كذلؾ عمى بياف ، كباقي األسماء، مكانية أك ظركؼ سكاءن كانت زمانية أك
 سيأتي ذكره إف شاء اهلل تعالى .

 كىي : )ًإف(، ك)لىك(، ك)لىكال(، ك)لىكمىا(.، أدكات شرطية )حركؼ( : كعددىا أربعةي حركؼ -2
م ا(، كىي : )ًإذمىا(، ك)ًإذىا مىا(، ك)لى ، أدكات شرطية )ميختىمىؼه فييا( : بىيف االسـ كالحرؼ -3

 . (2)لذا آثرت عدـ الخكض كالكبلـ فييا ، ككؿه لو رأيو كدليمو، كلعمماء المُّغة كبلـ طكيؿ
 ثانيًا : باعتبار عمميا ) جازمة أو غير جازمة ( :

 كبيانيا فيما يأتي :، كتنقسـ بيذا االعتبار إلى قسميف 
 القسم األول : أدواُت شرٍط جازمة :

كعددىا إحدل عٍشرىةى أداةن  
أك تدخؿي ، فتجًزميييمىا معان ، تدخؿ عمى فعميف مضارعيف، (3)

ؿ  كؿٍّ منيما ًدًىما، عمى ما يىحؿُّ مىحى ؿ  أحى فتجزـي محم ييما ، أىك ما يحؿُّ مىحى
كأشار ابفي مالؾ ، (4)

 فقاؿ:، إلى كجكًب جزًميىا فعمىييا

                                                           

، بينما قسميا الجميكر إلى : أسماء كحركؼ، ( قس ـ سيبكيو أدكات الش رط إلى : أسماء كظركؼ كحركؼ1)
المقاصد الشافية ك  ؛(3/56)ج ، ابف قنبر: الكتاب، انظرأييـ في ذلؾكسار ابف مالؾ كالشاطبٌي عمى ر 

 .(5/103)ج الشاطبي، شرح ألفية ابف مالؾ
 ( .163ص) ابف ىشاـ، شرح الندل كبؿ الصدل :( انظر2)
 .85المرجع السابؽ، صانظر :  3))
  (.474)ص أبك فارس الدحداح، ( انظر : شرح ألفية ابف مالؾ4)
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 واجزْم بِإْن ومن وما وميما     أيٍّ متى أيَّان أيَن إْذما  

  (1)حيُثَما أنَّى و..............     .................... و 

كىي كىًمـه كًضعٍت لتعميؽ جممة بجممة تككف ، "ىذه أدكات الش رط الجازمة قال الشارح :
كجميع أدكات ىذه المجمكعة تتفؽ في ، (2)كىذه الكمـ حرؼ كاسـ " ، األكلى سببان كالثانية مسببان 

كاألدكات ىي : )ًإٍف(، ك)مىٍف(، ك)مىا(، ، في الزماف المستقبؿ تعميؽ الجكاب عمى الش رط
يثيما(، ك)أن ى( . (، ك)حى (، ك)أيفى  ك)مىيمىا(، ك)ًإذمىا(، ك)أٌم(، ك)مىتىى(، ك)أي افى

 القسم الثاني : أدواُت شرٍط غيُر جازمة :

 كىي، أحدىما يترتب عمى اآلخر، كىي تمؾ األدكات التي تقكـ بالربط بيف شيئيف 
لكف ىذه األدكات ال ، كجكاب الش رط، كفعؿ الش رط، تستدعي جممة شرطية مككنة مف أداة الش رط

كعددىا سىٍبعي أدكات كىي : )لك(، ك)لكال(، ، (3)تجـز األفعاؿ ال في الشرط كال في الجكاب 
. )  ك)لكما(، ك)لىم ا(، ك)كيم ما(، ك)إذىا(، ك)كيؼى

 لشَّرط :ثالثًا : باعتبار معاني أدوات ا

، كذكرنا أف  ىذه األدكات منيا األسماء، أنكاع أدكات الش رط مىتعر فنا فيما سبؽ ذكره ع 
فبمعرفة معاني أدكات ، كلكؿو مف ىذه األدكات معنى يتعمؽ بيا، كالحركؼ، كمنيا الظركؼ

 بيانيا :كىذا أكافي إيضاحيا ك ، كيزاؿ اإلشكاؿ كاإلبياـ عف ىذه األدكات، الش رط يتضح البياف
ُـّ الباب ، كىي حرؼه جاـز)ِإْن(:  -1 كالمشككؾ ، كتستعمؿ في المعاني المحتممة الكقكع، (4)كأ

فيي لتعميؽ ، كالمستحيمة كسائر االفتراضات األخرل، كالمكىكمة كالنادرة، في حصكليا
  چ  ڤٹ  ٹ  ٹچ   :فمف المعاني المحتممة الكقكع كقكلو ، أمر بغيره عمكمان 

ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  چ : كمف المعاني المشككؾ في حصكليا كقكلو ، [191: ]البقرة

كمف المعاني المفترضة التي ال كقكع ، [143]األعراؼ :   چ  ىې  ې    ې  ې
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  چ : ليا في المشاىدة كقكلو 

                                                           

 . 697ك  696البيتاف /، (58لؾ )ص، ابف مااأللفية (1)
 ( .3/1274ج) الميرادم، تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ (2)
 ( .1/390ج)عيد ، ( انظر : الٌنحك المصفى3)
  .(79ص) الزعبي، المعجـ الكافي؛ ك (1274ص) الميرادم، ( انظر : تكضيح المقاصد كالمسالؾ4)



29 

معاني المستحيمة كقكلو كمف ال، [71]القصص :  چ  ٿ  ٿ  ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ
 : إٍف( أيُـّ أدكاًت  دُّ عتي فى ، (1)[ 81]الزخرؼ :  چ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گچ(

 الش رًط لكجييف :

 كاألصؿ في إفادة المعاني الحركؼي .، كغيرىا مف أدكاتو اسـه ، أن يا حرؼأحدىما : 

)مف( ، يىخيصُّ بعض المكاضع كغيرىا، أن يا تيستعمؿ في جميع صكر الش رطثانييما : 
ك)إٍف( مفردة تصمح ، ككذلؾ باقييا كؿ منيا ينفرد بمعنى، لمف يعقؿ ،)ما( لما ال يعقؿ

 . (2)لمجميع 
قاؿ ، لمعاقًؿ سكاءن كاف لممذكر أك لممؤنث أك لممفرد أك غيرهي ، كىي اسـي شرطو جازـو )َمْن(:  -2

 : (3)[ 12:]سبأ  چ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅچ  

حيث ، كقد تيستعمؿي لمعاقًؿ ككنيا أعُـّ ًمف )مىف(، لغيًر العاقؿً ، كىي اسـي شرطو جاـز)َما(:  -3
" ، إال أف  ما : ميبيمةه ، قاؿ سيبكيو : "ك)ما( ًمثؿي )مىف( تقعي عمى كؿِّ شيءو

كىي ، (4)
 ًقسماف :

أم:  ،[7]التكبة : چ  ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  : نحك قكلو  زمانية : -أ
 . (5)استقيمكا ليـ مد ةى استقامتيـ لكـ 

، (6)[ 197]البقرة : چ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ  : نحك قكلو غيُر زمانية :  -ب
بؿ متى فعمنا ، سكاءن في الحجِّ أك غيره، أم: إف  فعؿ الخير كالبر كالطاعة ال تتعمؽ بزمف

 فاهلل تعالى بو عميـ .، الخير كالطاعة

   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  : كمنو قكلو ، (7)كىي لغير العاقؿ ، ي اسـي شرطو جاـزكى )َميَما(: -4

كالمشيكر أنيا اسـه مف ، [132]األعراؼ : چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
                                                           

 ( .149ص) أبك المكاـر التراكيب اإلسنادية،ك  ؛(4/69)ج ئيالسامرا، ( انظر : معاني النحك1)
 ( .2/50)ج أبك البقاء العكبرم، ( انظر : المباب في عمؿ البناء كاإلعراب2)
  .(149ص) أبك المكاـر، التراكيب اإلسناديةك  ؛(4/87)ج فاضؿ الس امرائي، ( انظر : معاني النحك3)
 ( .4/228، ابف قنبر )جالكتاب (4)
 ( .10/23)ج ابف عادؿ الحنبمي، ر: المباب في عمـك الكتاب( انظ5)
 ( .149)ص أبك المكاـر، التراكيب اإلسنادية؛ ك (4/85)ج السامرائي، معاني النحك  :( انظر6)
 ( .2/597)ج الجكجرم، ( انظر: شرح شذكر الذىب7)
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كذكر بعض ، كىذا ىك الثابت، كلكن يا قد ترد ظرفيةن ، أسماء الش رط،  مجرد عف الظرفية
 .(1)شيكر أن يا ال تخرج عف الش رطية كلكف  الم، النُّحاة أن و قد ييستفيـ بيا

م ت إلييا ، كأصميا إذ الظرفية : لما مضى مف الزماف، كىي حرؼي شرطو جاـز)ِإذما(:  -5 ضي
، (2)كصار التركيب ناقبلن ليا إلى الش رطية، يدؿ عمى االستقباؿ، )ما( فصارت كممة كاحدة

ا تكتـ األسرار يثؽ الن اس بؾ  . كذلؾ نحك قكلؾ : إٍذمى
كىي بحسب ، فيي عامة في ذكم العمـ كغيرىـ، كىي مف أكثر أدكات الش رط إبيامان )َأّي(:  -6

أك إلى ظرؼ زماف ، فإف أضيفت إلى ظرؼ مكاف كانت ظرؼ مكاف، ما تضاؼ إليو
كقد تأتي )ما( مع )أٌم( فتزيدىا ، (3)أك إلى غيرىما لـ تكف ظرفان ، كانت ظرؼ زماف

 حاالت :كىي عمى خمًس ، إبيامان 
 نحك قكلؾ : أىمُّ طالبو يجتيٍد يتقد ـ .لمعاقِل:  -أ

 نحك قكلؾ : أىم  كتابو تقرٍأ تستفٍد منو .لغير العاقل:  -ب

 نحك قكلؾ : أم  يكـو تذىٍب أذىٍب معؾ .لمزمان:  -ج

 نحك قكلؾ : أم  بمدو تسكٍف تجٍد أصدقاء .لممكان:  -د

حك قكلؾ : أىم  نفعو تنفٍع الن اس يشكركؾ ن، عند إضافتيا لممصدرمفعول مطمق:  -ه
 چ  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ  : ، كنحك قكلو (4)عميو 

 [ .110 :]اإلسراء
مِّفى معنى الش رط، كىي اسـه كيًضعى لمداللة عمى الزماف)َمَتى(:  -7 كىي لتعميـ ، جاـز، ثـ  ضي

كفييا معنى العمكـ لجميع ، الختصاصيا بالز ماف ،فقد استعممت في الجزاء، (5)األزمنة 
ك)متى( ، فيقكلكف: إف  )إذا( لمكقت المعيف، كييفرؽ النُّحاة بيف )إذا( ك)متى(، (6)األكقات 

، فيي معينة، كىذا التفريؽ ناتج عف قكليـ إف  )إذا( مضافة إلى شرطيا، لمكقت المبيـ

                                                           

 ( .609)ص الميرادم، انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني (1)
 ( .5/115)ج الش اطبي، اصد الشافية( انظر: المق2)
 ( .3/1275)ج الميرادم، ( انظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ3)
 ( .3/47)ج الفكزاف، ( انظر: دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ4)
ائغ ،( انظر: الممحة في شرح الممحة5)  ( .3/1276)ج الميرادم، تكضيح المقاصدك  ؛(2/868)ج ابف الص 
 ( .437)ص ابف الكر اؽ، انظر: عمؿ النحك 6))
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، ف معنى االستفياـ كمعنى الش رطك)متى( تتضم، فيي إذا مبيمة، كمتى غير مضافة
نحك ، كقد تتصؿي بيا )ما( فتزيدىا إبيامان كعمكمان ، (1)نحك قكلؾ: متى تأتني أكرمؾ؟ 

 قكلؾ: متى ما ذكر تى اهلل في نفسؾ خشع قمبؾ .
ـٍ أقـٍ ، كىي ظرؼ زماف لمعمكـ)َأيَّاَن(:  -8 كقد تيستعمؿ في ، كىي " كمتى، نحك قكلؾ: أىي افى تق

ة التي تقعي فييا األمكر العظاـ " األزمن
 چ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ :نحك قكلو ، (2)

، [6] القيامة : چ    ہ  ہ  ہ  ھچ :نحك قكلو ، كقد يستعمؿ لبلستبعاد، [42]النازعات:
، كلفظيا يكحي بذلؾ، كالر اجح أن يا في الش رط كذلؾ، كىذا كما ىك ظاىر في االستفياـ

اهللى يييسٍِّر لؾ الخير نحك قكلؾ: أىي افى تيطعً 
(3) . 

كيكثر استعماليا مضمكمان إلييا )ما( ، ضيمِّف معنى الش رط، كىي ظرؼ مكاف ميبيـ)َأيَن(:  -9
كجاء في عمؿ النحك: " ، (4)[ 78]النساء :  چ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ : نحك قكلو 

( في المكاف ذا اتصمت بو )، (5)كحكـ )متى( في الزماف " ، كحكـ )أي فى ، ما( الزائدةكا 
]البقرة :  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ : نحك قكلو ، (6)فتزيديهي إبيامان كعمكمان 

148. ] 
من ت معنى الش رط، كىي اسـ مكاف مبيـ)َحيُثما(:  -10 جاء في المقتضب: " كحيث ، (7)ثـ  ضي

تنعت عف ... فمما كصمتيا ب)ما( ام، اسـ مف أسماء المكاف مبيـ يفسره ما يضاؼ إليو
ھ  ے  ے            چ : نحك قكلو  (8)فصارت تشبو )إذا( إذا كصمتيا ب)ما( " ، اإلضافة

 [ .144]البقرة : چ  ﮳ۓ ﮲   ۓ

                                                           

 (.4/86)ج السامرائي، معاني النحك؛ ك (216)ص الزمخشرم، ( انظر: المفص ؿ في صنعة اإلعراب1)
 ( .1276)ص الميرادم، تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ (2)
 (.4/82)ج السامرائي، انظر: معاني النحك (3)
 (.150)ص أبك المكاـر، راكيب اإلسناديةانظر: الت (4)
 (.437ص) ابف الكر اؽ، عمؿ الن حك (5)
 ( .4/82)ج السامرائي، ( انظر: معاني النحك6)
 .4/82، ج( انظر: المرجع السابؽ7)
 (.2/54)ج الميبًرد، المقتضب( 8)
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نحك قكلؾ: أن ى تذىب أذىب،  ، كظرؼ لممكاف يفيد العمكـ، كىي اسـ شرطو جاـز)َأنَّى(:  -11
طي: " كتقع )أن ى( استفيامان بمعنى قاؿ السيك ، (1)كالظاىر أن يا أكثر عمكمان مف )أي ف( 

كاختار أبك ، [223]البقرة :  چ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : )متى( نحك قكلو 
، (2)حي اف أن يا شرطي ة ايقيمت فييا األحكاؿ مقاـ الظركؼ المكانية كالجكاب محذكؼ " 

 هي سميعان .كذلؾ نحك قكلؾ: أن ى تٍدعي اهللى ترى ، (3)فيي ضامنة لمعنى الش رط 
نحك قكلؾ: ، كمعناىا أف  الشيء ممتنع المتناع غيره، كىي حرؼي امتناعو المتناع)َلو(:  -12

فيذا ، لكجاء زيده ألكرمتؾ كالمعنى: إف  إكرامي إي اؾ إنما امتنع المتناع زيد عف المجيء
إال الفعؿ  ال يمييا غالبان ، ، كىي شرطي ة غير جازمة(4)معنى امتناع الشيء المتناع غيره

﮳  چ :كلو ػػػق، ، كمثاليا شرطي ة(5)الماضي  ﮲    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

  [ .4]الزمر:  چ  ﮵﮴

كتيفيد تعميؽ ، متضمِّنة لمعنى الش رط، غير جازمة، كىي حرؼ امتناعو لكجكد)َلوال(:  -13
يف لفسدت كذلؾ نحك قكلؾ: لكال جيكد المصمح، الجكاب عمى الش رط في الزماف الماضي

مقركف ، كجكابيا ماضو ميثبت، (6)الببلد،  فقد امتنع الجكاب لتحقؽ الش رط في الماضي 
]األنفاؿ:  چ  ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ : بالبلـ، كمنو قكلو 

 چ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤچ :أك منفي  بما، نحك قكلو ، [68

 . (7)[ 21]النكر:
كحكميا حكـ ، كاالسـ الكاقع بعدىا مبتدأ، حرؼ امتناع لكجكد كتختص باألسماء)َلوَما(:  -14

كمف الجدير ذكره أف  )لكال( ك)لكما( ، (8)نحك قكلؾ: لكما زيد لـ يأًت عمرك ، لكال

                                                           

 (.4/81)ج السامرائي، ( انظر: معاني النحك1)
 . (2/547)ج ، السيكطي( ىمع اليكامع2)
 (.218ص) الزمخشرم، ( انظر: المفص ؿ في صنعة اإلعراب3)
 ( .4/92)ج معاني النحك، السامرائي؛ ك (127)ص الزجاجي، انظر: البلمات (4)
شرح  :انظر[، 96]البقرة: چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ : كذلؾ نحك قكلو ، ( كتأتي )لك( بمعنى المصدرية5)

 . (4/35)ج ، ابف عقيؿابف عقيؿ
 ( .156)ص أبك المكاـر ،ر: التراكيب اإلسنادية( انظ6)
 ( .598ص)الميرادم ، ( انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني7)
 ( .1/117ج)  دركيش، ( انظر: إعراب القرآف كبيانو8)
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ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ : نحك قكلو   ،تيستعمبلف أيضان لمت حضيض

 . (1)[12]النكر: چ  ڃ

، ، ميتضمِّنة معنى الش رط(2)ظرؼ زماف بمعنى )حيف(، كىي حرؼ كجكب لكجكب مَّا(:)لَ  -15
ڤ  چ : نحك قكلو ، أم أف  جكابيا قد تحقؽ لتحقؽ شرطيا، كمعنى كجكب لكجكب

 . (3)[ 65]العنكبكت: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  

ما( المصدرية أك كىي ظرؼ يقتضي التكرار مركب مف )كؿ( ك)" قاؿ السيكطي )ُكمََّما(: -16
كتيفيد ، كىي ميتضمِّنة معنى الش رط، (4) الن كرة التي بمعنى كقت كمف ىنا جاءتيا الظرفية"

ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ : كمنو قكلو ، تكرار الجكاب كيم ما تكرر الشِّرط

، كمف الكاضح أف  ىذا االرتباط ال يتكقؼ عمى الماضي، [56]النساء: چ  ڳڳ  ڳ
  .(5)مكف أف يتحقؽ فييا جميعان أك المستقبؿ ؛ ًإذ يي  ،أك الحاضر

، يتضم ف معنى الش رط غالبان ، كىي ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف غير جازمة)ِإذا(:  -17
كتختص بالدخكؿ عمى ، ، العامؿ فييا جكاب الش رط(6)خافضه لشرطو منصكب بجكابو

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ  :كمنو قكلو ، كتستعمؿ لممتحقؽ كقكعو، الجمؿ الفعمية

كتيفيد )إذا( أيضان تعميؽ الجكاب عمى الش رط في ، [29]الحجر: چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

:چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  چ : نحك قكلو ، المستقبؿ  .(7)[ 25]الرـك

                                                           

 ( .291ص) الحمد كالزعبي، انظر: المعجـ الكافي (1)
 ( .2/222)ج يكطيالس، ىمع اليكامع، (594)ص الميرادم، انظر: الجنى الداني (2)
 ( .157ص) أبك المكاـر، انظر: التراكيب اإلسنادية (3)
 ( .2/600)ج ، السيكطيىمع اليكامع (4)
 ( .394ص) عيد، انظر: النحك المصفى (5)
 ( .854)ص ابف ىشاـ، انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (6)
 ( .157ص)  أبك المكاـر ،انظر: التراكيب اإلسنادية (7)
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، كاآلخر جكابو، أحدىما فعؿ الش رط، كىي أداة شرط غير جازمة تقتضي فعميف )َكيَف(: -18
نحك قكلؾ: كيؼ تعمؿ ، ف يككنا متفقيف في المفظ كالمعنى غير مجزكميفكيجب أ
 [.6]آؿ عمراف: چ  کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ   کچ :، كمنو قكلو (1)أعمؿ

 إعراب أدوات الشَّرط:

فيي معربة غالبان كمضافة إلى اسـو ، كؿ أدكات الش رط مبنية ما عدا )أم( في األسماء 
نحك ، أك مكاف كاف مفعكالن فيو، فإف أيضيفت إلى زماف، اكتعرب عمى حسب معناى، ظاىر

ميما(، إف كاف فعؿ الش رط يطمب ، ما، كمف األسماء أيضان )مف، قكلؾ: أىم  يكـو تمعٍب ألعبٍ 
غر ينفعؾ في ، فيي منصكبة محبلن عمى أنيا مفعكؿ بو، مفعكالن بو نحك قكلؾ: ما تقرأ في الصِّ

ف كاف الزمان أك متعديان ، ميما تضمٍره يظير عمى أىًسر ة كجيؾ، مٍف تجاكز فأحسف إليو، الكبر كا 
تككف في فأما )كيفما(، ، كجممة الش رط خبره، فيي مرفكعة محبلن عمى أن يا مبتدأ، استكفى مفعكلو

كأم ا ، الن اسى ييعاممكؾى  نحك قكلؾ: كيفما تيعامؿي ، مف فاعؿ فعؿ الش رط، مكضع نصب عمى الحاؿ
 . (2) محؿ ليا مف اإلعراب فبل، الحركؼ

 رابعًا: باعتباِر اقترانيا ب)ما الزائدة(:

، كاجبة االقتراف بالحرؼ )ما( الزائدة حيف استعماليا لمش رط )حيُث(ك)إْذ( إف األداتيف  
حيث قاؿ سيبكيو: " كال يككف الجزاء في )حيث(، كال في )إذ( ؛ حتى ييضـ  إلى كؿِّ كاحدو منيما 

 (3)ككؿُّ كاحدو منيما مع )ما( بمنزلة حرؼ كاحد"، إذ( مع )ما( بمنزلة إن ما ككأن مافتصير )، )ما(
، فيجكز اقترانيا بالحرؼ )ما( أك عدـ اقترانيا )أيَّان(ك)أّين( ك )متى(ك)أّي( ك)إْن( ،أم ا األدكات 

قتراف ب)ما( بأمى فإن يا ال تقبؿ اال )أنَّى(ك)ميما( ك )ما(ك )من(أما باقي األدكات األربعة كىف: 
 .(4)فبل يجكز اقترانيـ بما ، حاؿ مف األحكاؿ

 كاقتراف )ما( بأدكات الش رط لو فائدتاف: 
 . (5)التككيد  -2     اإلبياـ كالعمكـ . -1

 

                                                           

 ( .3/810ج) الشريؼ، ر: معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ( انظ1)
 األفغاني، المكجز في قكاعد المغة العربية؛ ك (2/203ج)  مصطفى الغبليني، ( انظر: جامع الدركس العربية2)

 ( .1/90)ج
 ( .3/56)ج ، ابف قنبرالكتاب (3)
 .( 1/582)ج األشمكني، انظر: منيج السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (4)
 ( .4/95)ج السامرائي، ( انظر: معاني النحك5)
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 لثالمطمب الثَّا
 اقتران جواب الشَّرط بالفاء، أو إذا الفجائية

الربط بيف جكاب الشرط  كيتـ، يمـز لربط جممة جكاب الشرط بجممة فعؿ الشرط رابط
: (1)أك )إذا( الفجائية كفي ىذا قاؿ سيبكيو، أك )الفاء(، كىي الفعؿ، كفعؿ الشرط بثبلثة طرؽ

:إٍف تأتني آتؾ، فنحك قكلؾ ، فأما الجكاب بالفعؿ، "كاعمـ أنو ال يككف الجزاء إال بفعؿ أك بالفاء
ٍف تضرب أضرب كنحك ذلؾ ، تأتني فأنا صاحبؾ كأما الجكاب بالفاء كقكلؾ : إفٍ ، ، كنحك ذلؾكا 

فاء  -، كما نكد التأكيد عميو ىنا كىك رأم جميكر النُّحاة كالذم ينصُّ عمى اعتبار ىذه الفاء (2)"
، (3)كأن و ال يجكز الربط بيف تركيبي الشرط كالجكاب بغيرىا فيي ىنا لمربط السببي –السببية 

فيي تعطؼ جممة عمى جممة، كلكف   ،لعاطفةكذىب بعض النُّحاة إلى أف ىذه الفاء ىي ا
كيككف الجكاب منقطعان عم ا قبمو ، : أف  الفاء إذا دخمت في جكاب الجزاء فيي غير عاطفةالراجح

، ألنيا ال تقع فاء داخمة عميو ألنيا تؤدم معناهكال، : " فاألصؿ الفعؿ، قاؿ المبرد(4)في اإلعراب
 .(5)إال كمعنى الجزاء فييا مكجكد "

 اقتران جواب الشَّرط بالفاء :االت ح أواًل:

 المكاطف التي يقترف جكاب الشرط فييا بالفاء كىي كاآلتي: (6)ابن ىشامذكر 

                                                           

بشر، مكلى لبني الحارث، كسيبكيو لقب لو  ككنى أب( ىك: عمر بف عثماف بف قنبر الفارسي ثـ البصرم، يي 1)
معناه بالفارسية ) رائحة التفاح ( صحب الخميؿ، كاف مف أفيـ الناس في النحك، كالراجح أنو مات بالبصرة 

سير (؛ ك 1/90)جرييف كالككفييف كغيرىـ، التنكخي اريخ العمماء النحكييف مف البصانظر: ت. ىػ180نة س
 (.8/351)جالذىبي ، أعبلـ النببلء

 (.3/63)ج ، ابف قنبر( الكتاب2)
 (.175)ص أبك المكاـر، التراكيب اإلسناديةانظر: ( 3)
 ، النحك الكافي، ك (39)ص الزجاجي، يحركؼ المعان، ك (2/183)ج ابف السراج، ( انظر: األصكؿ في النحك4)

 (.4/358ج) حسف
 (.2/59)ج ( المقتضب5)
ابف ىشاـ : مف أئمة العربية، مف تصانيفو: ، جماؿ الديف، محمد أبك، ( ىك: عبداهلل بف يكسؼ بف أحمد6)

مغني المبيب عف كتب األعاريب، كعمدة الطالب في تحقيؽ تصريؼ ابف الحاجب، كرفع الخصاصة عف 
، 2/68ج-السيكطي  –ىػ) انظر: بغية الكعاة 461كر الذىب، تكفي بمصر سنة قراء الخبلصة، كشذ

 (.4/147ج –الزركمي  –األعبلـ 
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ڱ  ڱ  ں  ں  چ : نحك قكلو ، المفظ كالمعنى ( إذا كاف جكاب الش رط فعبلن ماضيان في1)

 چ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ڻڻ
  [. 26]يكسؼ:

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّچ :  نحك قكلو ، ( إذا كاف جكاب الش رط جممة طمبية2)
 . [ 31]آؿ عمراف:  چ زئ رئ

 چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ :و ػػػػػػنحك قكل، ( إذا كاف جكاب الش رط فعبلن جامدان 3)

 [271البقرة: ] 

 ڱ چ  :نحك قكلو ، ( إذا كاف جكاب الش رط مقركنان بحرؼ تنفيس )السيف كسكؼ(4)

 ، كنحك قكلو [ 172]النساء:  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ
 [.54]المائدة :  چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

چ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ  :نحك قكلو ، ( إذا كاف جكاب الشرط مقركنان بقد5)

 [77يكسؼ: ]

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  :نحك قكلو ، لـ (، (إذا كاف جكاب الشرط مقركنان بناؼو غير )ال6)

 . [ 67المائدة: ]چ  ڈ

 چ  ی    جئىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  چ :  نحك قكلو ، جكاب الش رط جممة اسميةكاف ( إذا 7)

 .(1)[ 17األنعاـ: ]

، كأف  ، ( إذا كاف جكاب الشرط جممة مصد رة بكممات ليا صدارة في الجممة مثؿ : ) ريب  8)
كالمصد رة ب ، بالقسـ نحك : إٍف تكرمني فك اهلل ألكرمن ؾأدكات القسـ ( فالجممة المصد رة 

( نحك : قكؿ الشاعر: إٍف كاف عادكـي عيد فريب  فتى *** بالشكؽ قد عاده مف  )رب 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ كالمصد رة ب )كأف  ( نحك قكلو تعالى ، ذكركـ حزف

ئدة : ]الما چ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
32 ] (2) . 

                                                           

 (.442)ص ( انظر: شرح شذكر الذىب1)
 (.4/461)ج عباس حسف، النحك الكافي، (68)ص المرادم، ( انظر: الجنى الداني2)
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 ثانيًا: اقتران جواب الشَّرط ب)إذا( الفجائية :

فإنيا تقكـ مقاـ الفاء في الجممة االسمية  بعد ، إذا اقترف جكاب الش رط ب )إذا( الفجائية
كغير ، الشرطية في ربط الجزاء بالش رط ،كتقكـ مقاـ الفاء في الجممة االسمية غير الطمبية )إٍف(

:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎچ لو تعالى: نحك قك ، المنفية  كنحك  [ 36]الرـك
كالسبب في ذلؾ أف  ) إذا الفجائية ( ال تدخؿ عمى الجممة الفعمية ، قكلؾ : )إٍف تقـ إذا زيد قائـ (

 .(1)كال الجممة الطمبية 

 : يما يأتيُمتمثمة ف شروط اقتران جواب الشَّرط ب) إذا الفجائية (وتوضيحًا لما سبق فإنَّ 

 أٍف تككف الجممة اسمية . -1

 أال تككف جممة طمبية . -2

 ، نحك )إٍف قاـ زيد إذا ما عمرك قائـ (.أال يدخؿ عمييا نفي -3

 (2) ، نحك )إف قاـ زيد إذا إف عمران قائـ (أال تدخؿ إف عمييا -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/85)ج ابف مالؾ، شرح التسييؿ ، (447)ص السيكطي، سعيدةال ( انظر: المطالع1)
 (.4/1871)ج أبك حياف، ( انظر: ارتشاؼ الضرب2)
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 رَّابعالمطمب ال
 الحذف في الجممة الشرطية

 فعل الشَّرط :أواًل : حذف جممة 
 :(1)ابن مالككذلؾ لقكؿ ، أجاز العمماء حذؼ جممة فعؿ الش رط كحده مع بقاء أداة الش رط

  (2)والشَّرط ُيْغني عن جواٍب قد ُعمم          والعكُس قد يأتي إِن المعنى ُفيم
  :نحك قكلؾ، كيجكز حذؼ جممة فعؿ الش رط إذا كقعت بعد )إٍف( المدغمة ب)ال( الن افية

ال فاصمت كيككف ، فقد حيذؼ فعؿ الش رط مف الجممة الش رطية الس ابقة مع بقاء أداتيا، قٍؿ خيران كا 
ٍف ال تقؿ فاصمت  كمنو قكؿ الشاعر:، التقدير: قٍؿ خيران كا 

الَّ َيْعُل َمْفِرَقَك الُحَسامُ    (3)َفَطمِّْقيا فمست ليا بكفٍء      وا 
ٍف( التي  بقاءمع كما يجكز حذؼ جممة فعؿ الش رط  األداة إذا كقع فعؿ الش رط بعد )مى

، فيككف التقدير: مف ال لؾ نحك قكلؾ : مىٍف أكرمؾ فأكرمو، كمٍف ال فدعوكذ، يمييا )ال( الن افية
 .فدعو يكرمؾ

 ثانيًا: حذف أداة الشَّرط وفعميا معًا :
كنحك ، ني أزرؾزر نحك قكلؾ : ، قد ييحذؼ فعؿ الش رط مع أداتو مع داللو الدليؿ عميو

: أال ترل أف  المعنى فيما سبؽ، ، كالسبب في ذلؾ أف  فييا معنى الش رطقكلؾ: ال تفعؿ الش ر تنجي 
قاؿ بعض ، ك (4)زرني فإن ؾ إٍف تزرني أزرؾ ، ككذلؾ : ال تفعؿ الش ر فإن ؾ إٍف لـ تفعؿ الش ر تنجي 

ف  إكقالكا ، ا معان كاإلبقاء عمى الجكابميعمماء الن حك بعدـ جكاز حذؼ أداة جممة الش رط كفع
" ال يجكز السيكطي: قاؿ  .(5)السبب في ذلؾ ىك أف  مثؿ ىذا الحذؼ لـ يثبت في كبلـ العرب

 .(6)كلك كانت )إف( في األصح كما ال يجكز حذؼ غيرىا مف الجكاـز "، حذؼ أداة الش رط

                                                           

أبكعبداهلل، كىك أحد أئمة العربية، كلد في حياف  –( ىك: محمد بف عبداهلل بف مالؾ الطائي الحياني 1)
 (.176-الزركمي  –ىػ، )انظر: األعبلـ 692باألندلس، كتكفي في دمشؽ سنة 

 (.59)ص ( ألفية ابف مالؾ2)
 –ابف عصفكر  -، المقرب238ص –شعر األحكص ، محمد بف عبداهلل بف األحكص، البيت مف الكافر( 3)

 .3/591ج، شرح األشمكني 303ص
 (.1/135)ج ابف جني، ( انظر: الممع في العربية4)
 (.2/248)ج ( انظر: حاشية الجمؿ عمى تفسير السيكطي5)
 (.2/563، السيكطي )ج( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع6)
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كجعمكا أداة الش رط محذكفة مع ، كا ذلؾكالص حيح أف  كثيران مفى الن حاة كالمفسريف قد أجاز 
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : ىكمنيا قكلو تعال، فعميا في آيات كثيرة مف كتاب اهلل 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :، كقكلو تعالى(1)، أم: تعالكا فإف تأتكا أٍتؿي [ 151]األنعاـ: چ  ۇ

 ،[ 157]األنعاـ: چ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ   ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ـ فيما كنتـ تعدكف مف إف صدقت چ  ې  ېچ : المحذكؼ في قكلو تعالى الش رط فتقدير
فقد جعمكا الفاء ىي الفصيحة التي أفصحت عف شرط ، جاءتكـ بيِّنة مف ربكـ أنفسكـ فقد
 . (2)؛ ألن يا ال تقع إال  في كبلـو بميغو عدُّ حذؼ الش رط مف أحاسف الحذؼكي، محذكؼ

 الشَّرط :ثالثًا : حذف جواب 

:" ال حيث قاؿ المبٌرد، في أقكاليـ أجاز الن حاة حذؼ جكاب الش رط كلكف بشركط ذكركىا
أك  ،مشاىدةأك  ،مان، ما يدؿ عميو مف متقدـ خبريجكز الحذؼ حتى يككف المحذكؼ معمك 

ـى فيجكز حذؼ جكاب الش رط إذ ، (3)حاؿ" ًم  تقكؿ: أنت ظالـه إف فعمت، ، ككاف شرطو ماضيان،ا عي
قاؿ اهلل ، " إف تقعد " كنحكىما حيث ال دليؿ، النتفاء األمريف، كيمتنع "إف تقـ" كلكجكد األمريف

ىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب  چ : تعالىسبحانو ك 

و قد ألنٌ ، لحذؼ في ىذه اآلية في غاية الحسفكا، ، تقديره : فافعؿ[ 35]األنعاـ: چ  جت  حت
 .(4)كىك ما يحسف معو الحذؼ، انضـ لكجكد الش رطيف طكؿ الكبلـ

فإف لـ ، كيرل الزمخشرم أف  جكاب الش رط يجب أف يتعقب الش رط كأال يككف سابقان لو
ڇ  چ  :لو بآيات عدة منيا : قكلو تعالى كمث ؿى ، فإف  الجكاب يحذؼ كيقدر، يتعقبو ككاف سابقان لو

كالشاىد في ىذه اآلية الكريمة : حذؼ جكاب ، [ 57]ىكد: چ  ڎ  ڎ   ڈڍ  ڍ  ڌ   ڌ   
 .(5)كالتقدير : فبل لكـ عمي  فقد أبمغتكـ، كذلؾ ألف اإلببلغ كاف قبؿ التكلي، الش رط

 
                                                           

 (.447)ص ابف ىشاـ، ( انظر: شرح شذكر الذىب1)
 (.2/18)ج الزمخشرم، ( انظر: الكشاؼ عف حقائؽ التأكيؿ2)
 (.2/81، المبرد )ج( المقتضب3)
 (.2/613)ج الجكجرم، شرح شذكر الذىب ، (445)ص ابف ىشاـ، ( انظر: شرح شذكر الذىب4)
 (.2/404)ج الزمخشرم، الكشاؼ( انظر: 5)
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 خامسالمطمب ال
 اجتماع الجممة الشَّرطية مع القسم

اف القسـ مقدمان عمى كك، يرل سيبكيو أنو إذا اجتمع الش رط كالقسـ معان في جممة كاحدة
كذلؾ "كجكاب الش رط محذكؼ فيقكؿ: ، كلـ يتقدـ عميو ما يتطمب خبران فإف الجكاب لمقسـ، الش رط

 . (1)ال يككف إال معتمدة عميو باليميف " ،نحك قكلؾ : كاهلل إٍف أتيتني ال أفعؿ

فإف ، رمن ونحك: كاهلل إٍف جاءني ألك، كيرل ابف ىشاـ أنو إذا تقدـ القسـ عمى الش رط
فيك في نية التقديـ إلى جانبو كحذؼ جكاب الش رط لداللتو عميو ، قكلؾ ألكرمن و جكاب القسـ

كمثمو نحك قكلو ، كالذم يدلؿ عمى أف  المذككر جكاب القسـ ىك تككيد الفعؿ في المثاؿ السابؽ
 گ  گ    چ  :ىكىرىفعو في قكلو تعال، [ 12]الحشر:  چ  ک  ک  گ  گچ تعالى: 

في ، ككما أن و كجب االستغناء بجكاب القسـ المتقدِّـ يجب العكس، [ 12]الحشر:  چ  ڳ
كأن و إذا تقدـ عمييما شيء يٍطمب الخبر كجبت مراعاة الش رط سكاءن ، نحك قكلؾ : إٍف تقـ كاهلل أقـ

نحك قكلؾ : زيد كىاهلل إٍف يقـ أقـ، تقد ـ أك تأخر
(2). 

يعكد إلى أف  القسـ لو حؽ ، قسـ إٍف تقدـ عمى الش رطلم كالس بب في الحكـ بالجكاب
 .(3)الصدارة

 أن و إذا تقدـ عمى القسـ كالش رط ما يتطمب خبران فيناؾ احتماالف :  (4)كيرل الرضي
كمث ؿ لذلؾ بقكلو : " أنا كاهلل إٍف ، كجكاب القسـ محذكؼ، أٍف يككف الجكاب لمش رط أوليما :

 كالقسـ لغك.، كالجممة الش رطية مع جكابيا خبر لممبتدأ، كاب لمش رطأتيتني آتؾ "، فآتؾ ج
كمث ؿ لذلؾ بقكلو : " أنا كاهلل إٍف ، كجكاب الش رط محذكؼ، أٍف يككف الجكاب لمقسـثانييما : 

 . (5)كالجممة القسمية كجكابيا خبر لممبتدأ ، ؾ جكاب لمقسـأتيتني آلتين ؾ "، فآلتين  

                                                           

 (.3/84)ج سيبكيو، ( الكتاب1)
 (.453)ص ابف ىشاـ، ( انظر: شذكر الذىب2)
 (.4/458)ج الرضي اإلستراباذم، عمى الكافية ( انظر: شرح الرضي3)
ىك محمد بف الحسف الرضي األستراباذم، نجـ الديف: عالـ بالعربية، مف أىؿ أستراباذ )مف أعماؿ ( 4)

البف الحاجب( ك)شرح مقدمة ابف الحاجب( كىي  طبرستاف( اشتير بكتابيو ) الكافية في شرح الكافية،
 (.6/86ج -الزركمي –ق ) انظر: األعبلـ 686المسماه بالشافية، في عمـ الصرؼ، تكفي سنة 

 (.4/458)ج، عمى الكافية ( انظر: شرح الرضي5)
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 سَّادسالمطمب ال
 والي عبارتين شرطيتين، أو أكثر عمى جواب واحدت

، كالش رط الثاني ش رط األكؿيرل ابف مالؾ أن و إذا تكالى شرطاف دكف عطؼ فالجكاب لم
ۓ  ڭ       ڭ  چ : لقيامو مقاـ ما ال جكاب لو، كىك الحاؿ، كمنو قكلو ، ابومستغفو عف جك 

: ، فقكلو [٤٣]ىكد:  چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۅڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
 كصاحب الجكاب ىك الش رط األكؿ ، دليؿ الجكاب المحذكؼ [ 34]ىكد:  چ  ۓ  ڭ       ڭچ 
كالتقدير: ، كجكاب الش رط الثاني مقيد لو مستغفو عف جكابو [34]ىكد:  چ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ

 .(1)يإف أردت أف أنصح لكـ إف يريد اهلل غٌيكـ ال ينفعكـ نصح

مالـ  ،فالجكاب لؤلداة األكلى كحدىا، ظفإذا تكالى شرطاف بغير عطؼ مذككر أك ممحك 
فجكابو محذكؼ لداللة األكلى عميو، كمف األمثمة ، أما باقي األدكات التالية تقـ قرينة تعيف غيرىا

، مف يحرص عمى سبلمة جكارحو كحكاسو يسمـ مف متاعب بابو: مف يعتدؿ في شنحك قكلؾ
مف يحرص عمى سبلمة ، كالتقدير: مف يعتدؿ في شبابو يسمـ  ،ككيبلت الشيخكخة، الكيكلة

 .(2)حكاسو يسمـ

، جكاب كاحد فالجكاب لمشرط الثٌانيكيرل العكبرم أن و إذا تكالت عبارتاف شرطيتاف عمى 
ۓ  ڭ       ڭ  چ كىك كجكابو جكاب لمش رط األكؿ كىذا يتضح مف خبلؿ إعرابو لقكلو تعالى : 

[ 34]ىكد : چ  ۈ ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     چ : قاؿ حيث ، [34]ىكد : چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭ 
: كقكلؾ، اب جكابان لمش رط األكؿكالجك ، حكـ الش رط إذا دخؿ عمى الش رط أٍف يككف الش رط الثاني

ذا كاف ، جكاب إف أتيتن" إٍف أتيتني إف كممتني أكرمتؾ "، فقكلؾ: " إٍف كممتني أكرمتؾ " ي ؛ كا 
اإلكراـ،  كذلؾ صار الش رط األكؿ في الذٍِّكر مؤخران في المعنى حتى لك أتاه ثـ كممو لـ يجب

 .(3)، كجب إكرامو "كلكف إف كممو ثـ أتاه

كعد  جكاب الش رط ، كلـ يعد ابف ىشاـ اآلية السابقة مف اعتراض الش رط عمى الش رط
 . (4)عة مف النُّحاة منيـ ابف مالؾ كغيره كىك بذلؾ قد خالؼ جما  ،محذكفان فييا

                                                           

 (.3/1614)ج ابف مالؾ، ( انظر: شرح الكافية1)
 (.4/489)ج عباس حسف، ( انظر: النحك الكافي2)
 (.2/696)ج أبك البقاء العكبرم، التبياف في إعراب القرآف( 3)
 (.34)ص ابف ىشاـ، ( انظر: اعتراض الشرط عمى الشرط4)
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: كمنو قكلو ، كاب ليما معان فإف  ابف مالؾ يرل أف  الج، ا إذا تكالى شرطاف بعطؼأمٌ 
 .(1) [ 36]محمد:  چ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵ چ 

، كعد ىا مالؾخبلفان البف ، كلـ يعد ابف ىشاـ ىذه اآلية مف اعتراض الش رط عمى الش رط
 .(2)عطؼ فعؿ الش رط عمى فعؿ شرط آخرمف 

كلكف بعض ، الذم يككف معو الجكاب لمشرطيف معان ، كلـ يحدد ابف مالؾ حرؼ العطؼ
مكا في ىذه المسألة  كتفصيميا كاآلتي :، النُّحاة فص 

نحك قكلؾ : مٍف ، إذا تكالى شرطاف بحرؼ العطؼ )الكاك( ،فالجكاب ليما ؛ ألف  الكاك لمجمع -1
 كمٍف ينأ عف داعي المركءة يعٍش بغيضان منبكذان .، نداء الخير ييحجـ عف

فالجكاب إلحداىما ؛ ألف  )أك( ػ في الغالب ػ ألحد ، إذا تكالى شرطاف بحرؼ العطؼ )أك( -2
نحك قكلؾ : إٍف تغٍب عف ، كجكاب األخرل محذكؼ يدؿُّ عميو المذككر، الشيئيف أك األشياء
 طرم بغائب .فمست عف خا، عيني أك إٍف تحضٍر 

كالثانية ، فالجكاب لمثانية؛ ألف  الفاء تفيد الترتيب، إذا تكالى شرطاف بحرؼ العطؼ )الفاء( -3
نحك قكلؾ : إٍف تمارٍس عمبلن فإٍف تيخمص فيو يحالٍفؾ الفكز ، كجكابيا جكاب لؤلكلى

 .(3)كالتكفيؽ

 

 

 

                                                           

 (.3/1615)ج ابف مالؾ، ( انظر: شرح الكافية1)
 (.59)ص ابف ىشاـ، ( انظر: اعتراض الشرط عمى الشرط2)
 (.490-4/489)ج عباس حسف، افيالنحك الك ؛ ك (3/596)ج أللفية ابف مالؾ ( انظر: شرح األشمكني3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي لمدراسة 
 الفصل األول

شَّرط في سورتي مريم وطو تحميل جممة ال
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
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 المبحث األول
 تحميل جممة الشَّرط في سورة مريم وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 

 

 بين يدي المبحث
 تعريف عام بسورة مريم

 أواًل: اسم الّسورة:
كسم اىا ، الٌسنًة سكرًة مريـ ىذه السكرة في المصاحؼ ككتًب التفسيًر كأكثًر كيتبً  تيسم ى 

ـٍ يىعدُّىا الس يكطي في ًعداد الٌسكر المسم اًة باسميفً ، سكرًة كييعص ابف عباس ـٍ يىرى ، كل كلعمو ل
 .(1)الثاني اسمان 

؛ الشتماليا عمى قصة حمًؿ مريـ عمييا السبلـ ، ككجوي تسميتيا بيذا االسـ ظاىره
مف  كما تبعو كرافؽ كالدة عيسى ، لؾ الحمؿكأصداء ذ، مف غير أب، ككالدتيا عيسى 
فذكرت الٌسكرة ىذه القصة بتفصيؿ ال ، (2)مف أىميا كبلمو كىك طفؿ في الميد ، أحداث عجيبة

كسيميت سكرة مريـ تكريمان ليا كتخميدان لًذٍكرىا، كتسجيبلن  (3) ييشبييا في ذلؾ إاٌل سكرةي آؿ عمرافى 
 . (4) عظيمان لممرأة العفيفة الطاىرة العابدة الزاىدة مثاالن  دُّ بحيث تيع، لمآثرىا كمناقبيا

 ثانيًا: ترتيبيا ونزوليا وعدد آياتيا:
ىي الٌسكرة الرابعةي كاألربعكف في ترتيب النُّزكؿ حيثي نزلت بعد سكرًة فاطرو كقبؿ سكرًة  

ككاف نزكؿ سكرًة طو قبؿى ، كفي ترتيب المصحؼ الشريؼ يككف ترتيبيا التاسعة عشر، طو
عندى  كىي مكية، فيككف نزكؿ ىذه السكرًة أثناءى سنًة أربعو مف البعثة، اب إسبلـ عمر بف الخطٌ 

گ              گک  ک  گ   گچ : كقكلو ، و يستثنى منيا آيةي السجدةً كذكر السيكطي أن  ، (5) الجميكر

                                                           

جماؿ ، ك (1/194)ج السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، ك (16/57)ج ابف عاشكر، انظر: التحرير كالتنكير (1)
 (. 1/199)ج السخاكم، القيٌراء ككماؿ اإلقراء

 (.16/46)ج الزحيمي ، انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج (2)
 (.16/58ج) ابف عاشكر، ير كالتنكيرانظر: التحر  (3)
 (.4/403)ج نخبة مف عمماء التفسير، انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف (4)
 .16/58، جانظر: المرجع السابؽ (5)
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كعدد آياتيا تسعه ، (1)ًة ف مما نزؿ بالمدينًة الن بكياف اآليتافيات، [71]مريـ: چ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ
 . (2)كثمافه كتسعكف آية في عدًد أىؿ الشاـ كالككفة ، كتسعكف آية في المدني األخير كالمكي

 ثالثًا: فضميا:
في قصة اليجرة إلى أرض  ركل اإلماـ أحمد في مسنده عف عبداهلل بف مسعكد  

، (3)مى الن جاشي كأصحابوقرأ صدر ىذه السكرة ع : أف  جعفر بف أبي طالب الحبشة مف مكةى 
ٍعفىًر ٍبًف أىًبي طىاًلبو  فعف ابف مسعكد  اًشي  قىاؿى ًلجى اءى ًبًو، يىٍعًني ":  أىف  الن جى ىىٍؿ مىعىؾى ًمم ا جى

ٍدرنا ًمٍف كييعص، رىسيكؿى الم ًو  مىٍيًو صى ، فىقىرىأى عى ـٍ : نىعى ٍف الم ًو شىٍيءه؟ قىاؿى اًشيُّ حى ، عى ت ى فىبىكىى الن جى
، ثيـ  قىاؿى  ـٍ مىٍيًي ا تىبلى عى اًحفىييـٍ ًحيفى سىًمعيكا مى ميكا مىصى ت ى أىٍخضى بىكىٍت أىسىاًقفىتيوي حى أخضؿ ًلٍحيىتيوي، كى

اًشيُّ  اءى ًبًو ميكسىى لىيىٍخريجي ًمٍف ًمٍشكىاةو كىاًحدىةو  :الن جى  .(4) " ًإف  ىىذىا كىال ًذم جى

 رابعًا: محورىا:
، كحدانيتوك  كىك إثباتي كجكد اهلل ، يا كأخكاتيا مف الٌسكر المكيةسكرة مريـ شأني  

ثبات البعث كالجزاء مف خبلؿ إيراد قصص جماعة مف األنبياًء كالمرسميف عمييـ السبلـ  ، (5)كا 
أمَّا محورىا الرئيس فيو: بياُن رحمة ، كنفي الكلد كالشريؾ، فسياقيا يدكر حكؿ محكر التكحيد

 . (6)ة بأىل العبودي اهلل 

 خامسًا: أىم مقاصدىا:
 كىٍعد اهلل العبادى بالكفاية كاليداية كالرحمة بأكليائو الصالحيف . -1

عطائو عمـ الكتاب .، كالمنة عميو بكلده يحيى ، إجابة دعاء زكريا  -2  كا 

 لتككف دليبلن عمى القدرة الربانية .، كأٌمو ذكر عجائب كالدة عيسى  -3

                                                           

 (.1/61جالسيكطي )، انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف (1)
 (.16/58ج) ابف عاشكر، كيرالتحرير كالتن؛ ك (1/181جالداني ) ،انظر: البياف في عدِّ آم القرآف (2)
 (.16/49ج)  الزحيمي ،انظر: التفسير المنير (3)
ابف كأيضان ] ؛[1740الحديث : رقـ 2/358، مسند جعفر بف أبي طالب، سند اإلماـ أحمدابف حنبؿ: م] (4)

قاؿ المحقؽ أحمد ، [4400حديث رقـ ال: 4/245، مسند عبداهلل بف مسعكد، مسند اإلماـ أحمدحنبؿ: 
 كالحديث إسناده صحيح . شاكر:

 (.16/46)ج الزحيمي، انظر: التفسير المنير (5)
 (.4/2299)ج قطب، انظر: في ظبلؿ القرآف (6)
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ككيؼ أف اهلل تعالى ، كمناقشتو أباه في عبادة األصناـ، براىيـ بياف قصة نبي اهلل إ-4
 كجعؿ مف ذريتو األنبياء كالمرسميف .، فكىب لو إسحاؽ كيعقكب عمييـ السبلـ، أكرمو

 .كمناجاتو ربو في الطكر، كجعؿ أخيو ىاركف نبيا  ثـ تحدثت السكرة عف قصة مكسى -5

قامة الصبلةا إسماعيؿ  ة نبي اهللثـ أشارت إلى قص -6 يتاء  لمكصكؼ بصدؽ الكعد كا  كا 
دريس الصٌديؽ النبي، كما أنعـ اهلل بو عمى أكلئؾ األنبياء مف ذرية آدـ   الزكاة، كا 

 .إلثبات كحدة الرسالة بدعكة الناس إلى التكحيد كنبذ الشرؾ

قكرف الخمؼ بالسمؼ، كباف الفرؽ بأف الخمؼ أضاعكا الصمكات كاتبعكا الشيكات، كجدد  -7
 . لكعد بجنات عدف لمف تاب كعمؿ صالحاا

المشركيف الذيف أنكركا البعث، كأخبر بحشر الكافريف مع الشياطيف،  ناقش اهلل  -8
حضارىـ جثيا حكؿ جينـ، كبأف جميع الخمؽ ترد عمى النار ، مف مركرىـ عمى الصراط كا 

 كابتبلء بعضيـ بالعذاب.

قرآف مف المؤمنيف بأنيـ خير منيـ مجمسا أباف اهلل تعالى مكقؼ المشركيف حيف سماع ال -9
كمجتمعا. كىددىـ بأنو أىمؾ كثيرا مف األمـ السابقة بسبب عتكىـ كاستكبارىـ، كأنو يمٌد 
، لمظالميف كيميميـ، كيزيد اليداية لمميتديف، كأف معبكدات المشركيف ستككف أعداء ليـ

 كذلؾ كمو لتنزيو اهلل عف الكلد كالشريؾ.
كيينذري بو ، كأن و ييبش ر بو المؤمنيف، بتيسير القرآف الكريـ عمى لسانو سكؿ المنة عمى الر  -10

 الكافريف كالميعانديف .

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ    في قكلو ، تيديد الكفار بعقكبة القركف الماضية -11

 .(1)[ 98]مريـ: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  

 

                                                           

  ،التفسير المنير؛ ك (1/306جالفيركز آبادم )، انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز (1)
 (.16/48)ج الزحيمي
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 األولالمطمب 
 ( من سورة مريم، وبيان 11-1يات )تحميل جممة الشَّرط في اآل

 أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، كمتضمِّنةن لجممتيف شرطيتيف، تشتمؿي ىذه اآليات عمى مسألتيف

  :قكليوي المسألُة األولى: ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ

  [ .5]مريـ: چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ :ليوي قك 

 (.ذاتقديرىا: )إ، بداللًة الفاًء الفصيحةً ، مقد رة أداُة الشَّرط: -1
 .(1)حالي فيْب  عممت ذاوتقديره: إ، ميقد ر، دلت عميو فاء الفصيحةفعُل الشَّرِط:  -2

، بال محؿى ليا مف اإلعرا، مبنية عمى الفتح، الفاء: فصيحة، چڃ  چ جواُب الشَّرط:  -3
كالفاعؿ: ضمير مستتر تقديره: )أنت(، ، مبني عمى السككف، طمبو كدعاء)ىٍب(: فعؿي 
جكاب ًلشرطو غير ، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، عائد عمى اهلل 

 .(2))لي(: جاره كمجركر متعمؽه بالفعؿ )ىٍب( ، جاـز
 ثانيًا: األثُر التفسيري لجممة الشَّرط:

خشي  عمى أمر الديف مف أٍف ييضي ع كييحر ؼ إذا تكلى أمره المكالي  مف  قد كريا ف  ز إ 
، فبل يقكمكف عمى ىذا الديف حؽ  القياـ، إٍذ ال ييرجى منيـ الرشدي كالفبلح كالصبلح، أبناًء عمكمتو

ـٍ يىرى فييـ أحدان فيو لياقة لئلمامة في الديف كأف  ، كنصحو كىذا فيو شفقة زكريا ، بحيث ل
نيا ال إكاشتكى أف  امرأتو عاقر، إٍذ ، كالخكؼ مف ضياعو، طمبو لمكلد كاف لمحفاظ عمى الديف

إٍذ إن يا أفصحت عف فعؿ شرط ميقد ر بعد كيؿِّ ىذه ، فاء الفصيحةالكىنا تبرز أىمية ، تمد أصبلن 
كميراث ، كالية الديفيىرثي عني فيب لي من لدنك وليًا ، عممت حالي إذاالمسألة كالمناجاة كىي: 

  .(3)النُّبكة كالعمـ كالعمؿ

                                                           

 (.16/271جصافي )، ريـانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف الك (1)
 (.6/56ج)  دركيش، انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)
 .( 1/495جالنخجكاني )، انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتيح الغيبية (3)
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ٌبو  فيتبي ف ما أفصحت عنو الفاء بطمًب كدعاًء زكريا  كفعؿ ، بأٍف يرزقو كليان صالحان  رى
 كمناجاتو كدعائو. بحاؿ زكريا  بعمـً اهلل  يقينان (، ييفصحاف ذاالش رط كأداتو المحذكفة )إ

    
 :قكليوي  المسألة الثَّانية : [.18]مريـ:  چ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           کچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چک  ک           ک  چ :قكليوي 

 ال محؿى لو مف اإلعراب .، مبنيه عمى السككف، حرؼي شرطو جاـزأداة الشَّرط: )إْن(:  -1

(فعل الشَّرط:  -2 في محؿ جـز فعؿ  فسكك : فعؿ ماضو ناقص مبني عمى الكنت، )كنتى
( كاف(، تقيان: خبر )كافكالتاء: ضمير متصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع اسـ )، الش رط

 .(1)منصكب كعبلمة نصبو الفتحة 

 .(2)وتقديره: إْن كنَت تقيًا فاتركني أو فانتو عّني ، السياؽبداللة ، ميقد رة جواب الشَّرط: -3

 ط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّر 

عمى ىيئة  رجؿ سكمو تاـ  أتاىا جبريؿ ، بعد أف اعتزلت مريـ عمييا السبلـ الناس 
كاستعاذت ، فاعتصمت بربيا، أك طمع فييا، فخشيت أٍف يككف رجبلن قد تعرض ليا بسكءو ، الخمقة
، إف كنت تقيان تتقي اهلل كتحفؿ باالستعاذة، غاية عفافيا فقالت إني أعكذ بالرحمف منؾ مف، منو
 أو فانتو ، أو فاتركني، فإني عائذة منكأم: ، كاب الش رط محذكؼ دؿ  عميو ما قبموكج

 .(3)عني 

، تقكل جبريؿ كمف لطائؼ )إف( الش رطية في اآلية أن يا عمقت االستعاذة عمى شرط 
اهلل  أم: إٍف كاف ييرجى منؾ أٍف تتقي  ، ألنو ال تنفعي االستعاذة كال تيجدم إال عند مف يتقي اهلل 

 طمبت مف ، كأف  مريـ عمييا السبلـ، فإني عائذة بو منؾ، كتحفؿ باالستعاذة بو، كتخشاه
 أف يتركيا كأال يمس يا بسكء. جبريؿ 

    

                                                           

عرابو1)  (.5/576ج) الدرة، ( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا 
 (.16/283)ج صافي، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
 (.7/248)جياألندلس ،البحر المحيط في التفسيرك  ؛(4/7جالبيضاكم )،لتنزيؿ كأسرار التأكيؿانظر: أنكار ا (3)
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 الثانيالمطمب 
 ( من سورة مريم، 85-11تحميل جممة الشَّرط في اآليات )

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
كبيانيا عمى ، شرطيةو  أحدى عشرى جممةو يتخمميا ، ًع مسائؿتشتمؿ ىذه اآليات عمى ًتس 

 الن حك اآلتي:

  :قكليوي المسألة األولى: [.25]مريـ: چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چی  ی  ی  ی  جئ  چ :قكليوي 

 (.ذا)إ:وتقديرىا، بداللة جممة جكاب الش رط، ميقد رة أداة الشرط: -1

 .(1)ُتَساقْط  ذا ىززتوتقديرىا: إبداللة جممة جكاب الش رط، ، ميقد رةفعل الشرط:  -2

جكاب كعبلمة جزمو السككف ؛ ألنو ، فعؿ مضارع مجزكـ: چجئ  چ جواب الشرط:  -3
 شرطالكجممة جكاب ، عائده عمى الن خمة، كالفاعؿ: ضمير مستتر تقديره:)ىي(، لشرطو ميقد ر

 .(2)بالفاء ؛ فبل محؿ ليا مف اإلعراب  ةقترنغير م، ميقد رال
 األثر التفسيري لجممة الشَّرط: ثانيًا:

كعندما أتاىا المخاض ، فابتعدت عف الناس، خافت عمى نفسيا لم ا حممت بعيسى  
ليا أسباب  يس رى اهلل ، مع نفاد الطعاـ كالشراب، فمم ا آلميا كجع الكالدة، إلى جذع نخمة أتلج

تدفع ، زِّ جذع النخمة اليابس ؛ لتأكؿ منو ثمران جنيان طيبان بي فأمرىا اهلل ، لطمأنينةالرزؽ كا
ككيؿُّ ذلؾ ، كتسكينان لقمبيا مما رأتو مف اآلالـ كاألكجاع، كتسمية ليا، عنيا ألـ المخاض كالجكع

رىاصان ألمًِّو عمييا السبلـ  كرامةن لعيسى   .(3)كا 

كذلؾ ميتمثؿه في أخذ ، يىخفى عمى كيؿِّ صاحب بصيرة كنظركأثري الجممة الش رطية ىنا ال 
قابؿى ذلؾ ، كتحقؽ فعؿ الش رط، ىىز ت جذًع النخمة ذافإ، مريـ عمييا السبلـ بأسباب الرزؽ كالعمؿ

                                                           

 ( .16/288جصافي )، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
عراب القرآف الكريـك  ؛(6/86)ج دركيش، انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)  (.2/240جالدع اس كآخركف )، ا 
 .(1/497)ج النخجكاني، لمفاتيح الغيبيةانظر: الفكاتح اإلليية كا (3)
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ًنيِّ الطيب فأن ى حصؿ ، كعم ؽ سقكط الرطب المثمر عمى ىزِّ جذع النخمة، بسقكط الثمر الجى
 .كىك: تساقط الثمار، تحقؽ الجكاب، النخمةكىك: ىىزُّ ، فعؿ الش رط

    
  :قكليوي المسألة الثانية : ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

 [.26]مريـ: چ ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى الٌنحك اآلتي:، كتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

 . چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :قكليوي  ألولى:الجممة اـــــ 

 )إذا(. تقديرىا، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

َفُكمي  ... وتقديره: إذا ىززت فتساقطتدل ٍت عميو فاءي الفصيحًة، ، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1)واشربي

، ال محؿ ليا مف اإلعراب، مبنية عمى الفتح، الفاء: فصيحة: چٱ  چ   :جواب الشَّرط -3
كياءي المخاطبة: ضمير متصؿ مبني عمى ، فعؿي أمرو مبني عمى حذؼ النكف )كيًمي(:

ب ؛ ألن يا ال محؿ ليا مف اإلعرا، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، السككف في محؿ رفع فاعؿ
 . (2)شرطو غير جاـز لجكاب 

 . چڀ             پ  پ  پ  پ  ڀ     چ :قكليوي الجممة الثانية: ـــــ 

مبني عمى السككف ، )إٍف(: حرؼ شرطو جاـزتتككف مف قسميف: : چپ  چ أداة الشَّرط:  -1
مبني ، ك)ما( حرؼ زائد، ال محؿ ليا مف اإلعراب، عمى النكف التي أدغمت في ميـ )ما(
 .(3)عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب 

كعبلمة جزمو حذؼ ، نو فعؿ الشرط؛ ألفعؿ مضارع مجزكـ : چپ  چ فعل الشَّرط:  -2
، عمى السككف كياءي المخاطبة: ضمير متصؿ مبني، ؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسةالنكف

                                                           

 ( .16/288)ج صافي، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
 ( .3/10)ج أبك جعفر الن حاس، انظر: إعراب القرآف (2)
 (.16/288)ج صافي، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف 3))
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: حرؼه مبنيه المشٌددة كنكف التككيد، في محؿ رفع فاعؿ، كحيرؾ بالكسر ؛ التقاء الساكنيف
 . (1) ال محؿ لو مف اإلعراب  ،عمى الفتح

حرؼ مبني عمى الفتح، ال ، كاقعة في جكاب الش رط، رابطةال فاءي  :چڀ   چ جواب الشَّرط:  -3
كياء المخاطبة: ضمير ، محؿ ليا مف اإلعراب، قكلي: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ النكف

كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ في محؿ جـز ، متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ
 .(2) ستئنافيةا، محؿ ليا مف اإلعراب ال، كالجممة الشرطية، جكاب الش رط

 التفسيرّي لجممتي الشَّرط: ثانيًا: األثر

سب ب عنو ت، فتساقط الرطب، كلم ا كاف مف المعمـك أف  مريـ عمييا السبلـ ىز ت النخمة 
أٍف ، فتسبب عف اإلنعاـ عميؾ بالماء كالرطبأم ، [26]مريـ: چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :قكليوي 

بالنـك ، كاستقرم كاطمئني نفسان ، مف الرطب كاشربي مف الماء يقاؿ لؾ تمكينان مف كؿٍّ منيما كمي
فيتبيف ما أفصحت ، سىكنٍت إليو مف النظر إلى غيره، فإف  العيف إذا رأت ما يسيرُّ النفس، كالراحة

ـ  لؾ ىذا كيٌموي ، عنو الفاء، بالطمب مف مريـ عمييا السبلـ باألكؿ كالشرب آمنة مطمئن ة أم: إذا ت
ييفصحاف يقينان عف األخذ بأسباب ، كفعؿ الش رط كأداتو المحذكفة )إذا(، كقٌرم عينان  فكمي كاشربي

ًني ًة الطيبة ، مف ىىزو لجذع النخمة، الرزؽ كتأىمت ، كما إٍف طابت نفسيا، (3)كتساقط لمثمار الجى
ب عف ذلؾ قكلو بطعاـ البدف كغذاء الركح بككنو آية باىرة ؛ ثيـ  سىب  ، ألٍف تناـ بالكفاية في الدنيا

يذانان بأن يا سترل البشر كأف البشر سىيينكركف عمييا ، بعد أف كاف غالب رؤيتيا المبلئكة، مؤكدان كا 
بأن يا نذرت ، مع التأكيد تنبييان عمى البراءة، فقكلي عمى كجو اإلشارة ليذا الميٍنًكر جكابان لو، حاليا
مساكان عف الكبلـ هلل  وأثر الجممة الشَّرطية ىنا  . (4) ليـ ككبلميـفتستريح مف قك ، سككتان كا 

كسؤاليـ ليا ، كىك متمثؿ في رؤية مريـ عمييا السبلـ لمبشر، ال يخفى عمى ُكلِّ ذي عقٍل رشيد
 ر ابطةفاء الالجاءت ، كتحقؽ فعؿ الشرط، مف البشر فإٍف رأٍت أحدان ، ذا الطفؿ الرضيععف ى

، فسألؾ عف ىذا الطفؿ ؛ فقكلي، يت أحدان مف الن اسكتقدير الكبلـ: إٍف رأ، محذكؼ تكحي بكبلـو 
م ؽ قكليا كردىا عمييـ باإلشارة عمى ، قابؿ ذلؾ القكؿي عمى كجو اإلشارة، فإذا تحقؽ الفعؿ كعى

                                                           

  (.2/240)ج الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 ( .6/2799)ج ياقكت، : إعراب القرآف الكريـانظر (2)
 (.12/190)ج البقاعي، انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (3)
نظـ الدرر في تناسب اآليات ك  ؛(7/256)ج أبك حيىاف األندلسي، التفسير انظر: البحر المحيط في (4)

 ( .12/191)ج البقاعي  ،كالسكر
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كىك: القكؿ ، تحقؽ الجكاب، كسؤاليا كىك: رؤيتيا لمبشر، فأن ى حصؿ فعؿ الشرط، رؤية البشر
  .عمى كجو اإلشارة ال الكبلـ

    
 :قكليوي  المسألة الثالثة: گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  چ

 [.31]مريـ: چ  ڱ  ڱ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چگ  گ  گ  گ  ڳ  چ :قكليوي 

في محؿ نصب عمى ، مبني عمى السككف، اسـ شرطو جاـز :چگ  گ  چ أداة الشَّرط:  -1
 .(1)بجكابو  متعمؽه ، ميتضمِّف معنى الش رط، الظرفية المكانية

في محؿ جـز فعؿ ، مبني عمى السككف، ناقص فعؿ ماضو : چڳ  چ فعل الشرط:  -2
 .(2)في محؿ رفع اسـ )كنت( ، مبني عمى الضـ، كالتاء: ضمير متصؿ، الش رط

 . (3)جعمني ُمباركًا اْيَنَما كنت وتقديره: أ، لداللة ما قبمو عميو، محذكؼجواب الشَّرط:  -3

 لتفسيري لجممة الشَّرط:ثانيًا: األثر ا

مؤكدان ، نفسو بما ينافي أكصاؼ الخبثاء مف الييكد كالنصارل عيسى  كصؼ 
شارةن إلى االعتقاد الصحيح فيو، إ، ال أتعبد غيره، [30]مريـ: چژ     ژ  ڑ  چ فقاؿ: ، إلنكاره أمره

في أم ، ائر البركاتكس، أكرمو بالكتاب كالنبكة كأف  اهلل ، كأن و ال يستعبده شيطاف كال ىكل
كحذؼ لداللة ، جعمني مباركان اتقديره: ، كأيف ما كنت شرط كجزاؤه محذكؼ، كأينما حؿ، كقتو كاف

  ( 4) ما تقد ـ عميو

فأينما ، في نبيو عيسى  البركة التي جعميا اهلل  في، كيتبيفي أثر الجممة الشرطية 
م ؽ تحقؽ ، ركة كالنبكة في عيسى قابؿى ذلؾ بتحقؽ الب، كتحقؽ فعؿ الش رط، كاف كحؿ   كعى

 .بجعمو مباركان كنبيان ، تحقؽ الجكاب، فأن ى حصؿ فعؿ الش رط، عيسى البركة عمى 
                                                           

ؿ لكتاب (1)  (.7/26)ج صالح، اهلل المرتؿ انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو2)  (.5/589)ج الدرة، ( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا 
 (.16/294)ج صافي، الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (3)
 (.12/193)ج البقاعي، نظـ الدرر، (7/258)ج أبك حي اف األندلسي، انظر: البحر المحيط في التفسير  4))
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  :قكليوي المسألة الرابعة: ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ           ېۉ  ۉۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ

 [.35]مريـ: چ  ەئ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ  چ :كليوي ق

  ،خافض لشرطو، ميتضٌمف معنى الش رط، ظرؼه لما ييستقبؿ مف الزماف: چېچ أداة الشَّرط:  -1
 . ، كىك مضاؼمبني عمى السككف، منصكب بجكابو

منع مف ، مبني عمى الفتحة المقدرة عمى األلؼ، فعؿ ماضو : چې  چ فعل الشَّرط:  -2
)أمران(: مفعكؿ بو ، كالفاعؿ: ضمير مستتر تقديره )ىك( عائده عمى اهلل ، رىا التعذرظيك 

 . (1)كالجممة في محؿ جر مضاؼ إليو ، الفتحةكعبلمة نصبو ، منصكب

  ،حرؼ مبني عمى الفتح، كاقعة في جكاب الش رط، ر ابطةفاء ال :چى  ى چ جواب الشَّرط:  -3
كف ت )إف( ، ييئةكمي  ما: كاف ة، (: إف: حرؼ تككيد كنصب)إٌنما، ال محؿ ليا مف اإلعراب

ى السككف ال محؿ ليا مف كىي مبنية عم، لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية كىيئتيا، عف عمميا
  ،كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، كعبلمة رفعو الضمة، يقكؿ: فعؿ مضارع مرفكع، اإلعراب

 غير  شرطو لمف اإلعراب ؛ ألنيا جكاب  )إنما يقكؿ(: ال محؿ لياتقديره:)ىك(، كجممة:
 .(2) جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بخبلؼ غيرىا مف ، فيك حؽ، ككنو ابف مريـ الكريمة عمى أف  عيسى دل ت اآلية  
أم: ال يصحي كال ، چۈ  ۈ  ٴۇچ  :عمييا فقاؿ  كالتي رد  اهلل ، الترىات كاألقاكيؿ الباطمة

 فاهلل ، منو الحاجةفيذا ميحاؿ ؛ لككنو يمـز ، لو كلد أف يتخذ اهلل ، ؿ القاصريتصكر العق
فيككف مف غير ، يريده كيعمؽ قدرتو بو، فإذا أراد أمران ، غني عف كؿ شيء، منز ه عف النقائص

  .(3)حاجةو إلى شيءو أصبلن 

                                                           

   .(7/27)ج صالح، مفصؿ لكتاب اهلل المرتؿانظر: اإلعراب ال( 1)
 ( .2/242)ج الدع اس كآخركف، : إعراب القرآف( انظر2)
 (.1/499)ج النخجكاني، انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتيح الغيبية (3)
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كما يتبعو ، رطياكقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ ش
، فبل راد  لقضائو كحكمو، المحيطة بكؿ شيءو  بقدرة اهلل ، تحققان كيقينان ، مف جكاب شرطيا

ييفصحاف ، كفعؿ الش رط كأداتو، فيككف بأمر اهلل ، بكممة، كيعمؽ قدرتو، فيقكؿ ألم شيءو يريده
 .كقضائو، يقينان عمى نفاذ أمر اهلل 

   
 

 :وي قكلي  المسألة الخامسة : [.36]مريـ: چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ :قكليوي 

 تقديرىا: )إْن(.، بداللة الفاء الفصيحة، ميقدرةأداة الشَّرط:  -1

 .(1)اعبدوهوتقديره: إْن كنتم ُمقّريَن بربوبيتو ف، دل ٍت عميو فاءي الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

حرؼ مبني عمى ، كاقعة في جكاب الش رط، الفاء: الفصيحة :چ ۆئچ جواب الشَّرط:  -3
مبني عمى حذؼ النكف ،ألف  مضارعو ، فعؿ أمرو  اعبدكه:، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

كاك الجماعة: ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع ك ، مف األفعاؿ الخمسة
كالجممة مف ، متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ نصب مفعكؿ بوالياء: ضمير ك ، فاعؿ

الفعؿ كالفاعؿ في محؿ جـز جكاب الش رط الميقد ر 
(2) . 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بأف يقكؿ: كقد قضاني اهلل فكنت كما  لساف الحاؿ ناطقان عف عيسى عندما كاف  
أن و عبده  أخبر عيسى   تعتقدكا سكاه مف األباطيؿ،أراد، فأنا عبد اهلل كرسكلو فاعتقدكا ذلؾ كال

كنفذ ، كصكرنا، فاهلل الذم خمقنا، [36]مريـ: چ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ :لقكلو ، مربكب كغيره
كفي ىذا اإلقرار بتكحيد ، كاجتيدكا في اإلنابة، فأخمصكا لو العبادة، كصرفنا تقديره، فينا تدبيره
  .(3)كتكحيد األلكىية ، الربكبية

                                                           

 (.16/298)ج صافي، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ (1)
 (.6/2805)ج ياقكت، انظر: إعراب القرآف الكريـ (2)
 (. 493)ص تفسير السعدم،، (12/197)جالبقاعي،انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر(  3)
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كذلؾ متمثؿ في ضركرة ككجكب اإلقرار بربكبية ، كأثر الجممة الش رطية كاضح ال يخفى
، حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إٍف(، كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف، كألكىيتو اهلل 

 باهلل  كافإٍف أقرُّ ، احتمالية إقرارىـ بربكبية اهلل  كىك، كعميو فإف  جكاب الش رط محتمؿ الكقكع
م ؽ إخبلص ، قابىؿ ذلؾ بضركرة إخبلص العبكدية هلل ، كتحقؽ فعؿ الش رط، إليان كرب ان  كعى

  ،كىك: اإلقرار بربكبية اهلل ، فأن ى حصؿ فعؿ الش رط، العبكدية عمى التكحيد كاإلقرار بالربكبية
رًفيا لو ، تحقؽ الجكاب، كىك: كجكب إخبلص العبادة    . كصى
    

 قكليوي سألة السادسة: الم: ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ

 [.43]مريـ: چ  ڑ   ڑ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چژ  ژ  ڑ   ڑ  چ :قكليوي 

 وتقديرىا: )إْن(.، بداللة الفاء الفصيحة، رةد  ميق أداة الشَّرط: -1

 .(1)ره: إْن أردَت اليداية فاتَّبعني وتقدي، فاء الفصيحةالدل ت عميو ، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

حرؼ مبني عمى ، كاقعة في جكاب الش رط، الفصيحة ىي الفاء:: چژ چ  جواب الشَّرط: -3
، مبني عمى السككف، ي: فعؿ أمر يفيد االلتماساتبعنً ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

ال ، بني عمى الكسركنكف الكقاية: حرؼ م، تقديره: )أنت(، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان 
في محؿ نصب ، مبني عمى السككف ،كياء المتكمـ: ضمير متصؿ، محؿ لو مف اإلعراب

، جكاب شرط ميقد ر؛ أم إف أردت اليداية فاتبعنيكالجممة في محؿ جـز ، مفعكؿ بو
كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة ، فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألنو جكاب الطمب )أىدك(:
، ككاؼ المخاطب: ضمير متصؿ، تقديره )أنا(، مستتر كجكبان  كالفاعؿ: ضمير، )الياء(

إْن )تقديره: ، كالجممة مجزكمة بشرطو محذكؼ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الفتح
 .(2)(اتبعتني أىدك

 

                                                           

 (.6/2810)ج ياقكت، انظر: إعراب القرآف الكريـ 1))
 (.7/35)ج صالح، انظر: اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ (2)
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 الشَّرط: تيثانيًا: األثر التفسيري لجمم

فحاكر ، كنواجتياده في دعكة أبيو ميما أم، مع أبيو براىيـ إفي قصة  ذكر اهلل  
ف كنت مف صمبؾ، ، فقاؿ لو: يا أبي، كمشفقان عمى حالو مف عبادة األكثاف، أبىاهي متأدبا معو كا 

كتراني أصغر منؾ ألني كلدؾ، فاعمـ أني قد اطمعت مف العمـ مف اهلل، عمى ما لـ تعممو أنت 
إلى نيؿ كال اطمعت عميو كال جاءؾ، فاتبعني في دعكتي أرشدؾ طريقا سكيا مستقيما مكصبل 

 .(1) المطمكب، منجيا مف كؿ مرىكب كمكركه

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إٍف(، ، الفصيحة فيتبيف ما أفصحت عنو الفاء
 براىيـ إتباع كالد با، كعميو فإف  جكاب الش رط محتمؿ الكقكع، كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف

فإذا تحقؽ فعؿ ، ليداية كاالستقامة عمى التكحيدإٍف أراد ا، كنبذ عبادة األصناـ، دعكة التكحيد
كنبذ الشرؾ ، بتكحيد اهلل ، قابؿ ذلؾ اتباع الصراط المستقيـ، بإرادة اليداية كاالستقامة، الش رط

  .كعبادة األكثاف 
    

 :قكليوي  المسألة السابعة: ۓھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ  

 [.46]مريـ: چ  ﮲ ﮳ 

 جممة الشَّرط: أواًل: تحميل

 . چ﮲ ﮳     ۓھ  ے  ے  ۓچ :قكليوي 

كىي ، )كاهلل لئف...( :تقديره، : الـ المكطئة لمقسـكتتككف مف قسميف: چھ چ أداة الّشرط:  -1
، كىي حرؼ ش رط جاـز، ك)إٍف( الش رطية، مف اإلعراب لو ال محؿ، حرؼ مبني عمى الفتح

 .(2)ال محؿ لو مف اإلعراب ، مبني عمى السككف

: حرؼ نفي كجـز كقمب :چے  ےچ فعل الشَّرط:  -2 ـٍ ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، ل
في محؿ ، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة، )لـ(بمجزكـ ، تىنتىًو: فعؿ مضارع، اإلعراب

 . (3) تقديره: أنت، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان ، جـز فعؿ الش رط

                                                           

 (.16/105)ج الزحيمي، انظر: التفسير المنير (1)
 (.6/2812جياقكت )، القرآف الكريـ انظر: إعراب (2)
ؿ لكتاب اهلل المرتؿ 3))  (.7/37)ج صالح، انظر: اإلعراب المفص 
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: كاقعة في جكاب القسـ البلـ: چۓچ ، ب القسـدؿ  عميو جكا، محذكؼ جواب الشرط: -3
مبني ، أرجمن ؾ: فعؿ مضارع، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، المقدر

ال محؿ لو ، كالتي ىي حرؼ مبني عمى الفتح، عمى الفتح ؛ التصالو بنكف التككيد الثقيمة
اؼ المخاطب: ضمير كك، تقديره: )أنا(، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان ، مف اإلعراب

كجممة )ألرجمن ؾ(: جكاب القسـ ال  ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الفتح، متصؿ
؛ ألف  الجكاب لمف  جكاب القسـ أغنى عنو، جكاب الش رط محذكؼك ، محؿ ليا مف اإلعراب

 .(1) فأغنى عف جكاب الش رط، كقد سبؽ القسـ، سبؽ منيما
 الشَّرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة 

األدب العظيـ كالحكمة  قابؿ أبكهي ىذا، إلى ىذا الحد مف البياف إبراىيـ  لما كصؿ 
، فقابؿ استعطافو، الجيؿ الصادرة عف كثافةالناشئة عف لطافة العمـ بغاية الفظاظة  البالغة

كالقتؿ ، حتى كصؿ األمر لمتيديد بالضرب، بالغمظة كالعناد كالمكابرة، كلطفو في اإلرشاد
  . (2)كالشتـ ، الحجارةب

ـٍ ينتو ، كالقتؿ بالحجارة، في التيديد بالضرب كأثر جممة الش رط متمثؿه  كالشتـ  إٍف ل
التي تيفيد  كقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف(، ككؼ لسانو عنيـ، عف سىبِّ آليتيـ كذميا،  براىيـإ

اب الش رط محتمؿ الكقكع، كىك كعميو فإف  جك ، عف دعكتو براىيـ إعدـ الجـز كاليقيف بانتياء 
كاضطر إلى ىجرانيـ باليجرة ، كقد كقع فعبلن حيث قذفكه في الن ار، كقكع العقاب بإبراىيـ 

عف  براىيـ إفإذا تحقؽ فعؿ الش رط  في عدـ انتياء ، مف إيمانيـ بدعكتو عنيـ بعد أٍف يئس
كاألذل، كىذا المكقؼ يتكرر مع كالرجـ ، ذلؾ التيديد بالضرب سيككف، كذمِّو آلليتيـ، قكلو

الطغاة في كيؿِّ زماف كمكاف، فحيف يعجزكف عف الحيجة كالبرىاف يمجئكف إلى أسمكب التيديد 
 كالكعيد كالتعذيب.

 
    

 
                                                           

عرابو، (16/309)ج صافي، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ (1)  الدرة، تفسير القرآف كبيانو كا 
 ( .5/602)ج

نظـ الدرر في تناسب اآليات ، (4/12)ج ضاكم، البيتفسير البيضاكم، انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (2)
 ( .12/207)ج البقاعي، كالسكر
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 :قكليوي  المسألة الثامنة: ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ

 [.49]مريـ: چ  ی     ی  جئ  یی

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ :قكليوي 

  ،ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الفاء: استئنافية  چۆئچ   :أداة الشَّرط -1
في محؿ نصب عمى ، بمعنى )حيف(، مبني عمى السككف، لم ا: اسـ شرط غير جاـز

 كىك مضاؼ .، بو متعمؽك ، بجكابو الظرفية الزمانية

كالفاعؿ: ضمير مستتر تقديره: ، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو چۆئچ  :لشَّرطفعل ا -2
في محؿ نصب ، كالياء: ضمير متصؿ، مبني عمى الضـ، براىيـ إعائده عمى ، )ىك(

، ال محؿ ليا مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى السككف كميـ الجمع المذكر:، مفعكؿ بو
 .(1)كالجممة في محؿ جر مضاؼ إليو 

كالتي ، مبني عمى السككف؛ التصالو ب)نا( الفاعميف، فعؿ ماضو : چىئچ شَّرط: جواب ال -3
، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ىي ضمير متصؿ

  .(2)غير جاـز  شرطو لجكاب ، ال محؿ ليا مف اإلعراب

 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط :

لكطنو كمألفو كأىمو كقكمو، مف أشؽ شيء عمى النفس، ألمكر  لما كاف مفارقة اإلنساف 
مف ترؾ شيئا هلل عكضو اهلل خيرا  أن وكثيرة معركفة، كمنيا انفراده عمف يتعزز بيـ كيتكثر، ك 

فحصؿ لو ىبة ، بإسحاؽ كيعقكب عمييما السبلـ  فأكرمو اهلل، قكمو منو، اعتزؿ إبراىيـ 
اس، الذيف خصيـ اهلل بكحيو، كاختارىـ لرسالتو، كاصطفاىـ المرسميف إلى الن ىؤالء الصالحيف

 .(3) مف العالميف

                                                           

 ( .6/2815)ج ياقكت، انظر: إعراب القرآف الكريـ (1)
 .( 7/40)ج صالح، انظر: اإلعراب المفصؿ (2)
 ( .495)ص الس عدم، انظر: تيسير الكريـ الرحمف (3)
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، براىيـ إ عمى نبيو ككرمو كمنتو،  كتمث مت جممة الش رط في عظيـ فضؿ اهلل
فإذا تحقؽ فعؿ ، كما يعبدكف مف دكف اهلل ، عندما فارؽ قكمو، نبييف صالحيف بأٍف كىبو
 عظيـ فضؿ اهلل كعطيتو ككرمو عمى نبيو ، قابؿ ذلؾ، وقكم براىيـ إباعتزاؿ ، الش رط

  . براىيـ إ
    

 :قكليوي  المسألة التاسعة: ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ

ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ          ڱگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 .[58]مريـ: چ  ڻ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  چ :قكليوي 

، خافض لشرطو، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف: چڱچ أداة الشَّرط:  -1
 . كىي مضاؼ، مبنية عمى السككف، كىي أداة شرط غير جازمة، منصكب بجكابو

ـٍ ييسـى فاعمو، فعؿ مضارع: چڱ   چ فعل الشَّرط:  -2 عبلمة رفعة الضمة المقد رة ك ، مرفكع، ل
(، منع مف ظيكرىا التعذر، عمى األلؼ كالجممة في محؿ جر ، كنائب الفاعؿ: )آياتي

 .(1) بإضافة )إذا( إلييا

التي ىي ، مبني عمى الضـ ؛ التصالو بكاك الجماعة، فعؿ ماضو : چڻچ جواب الشَّرط:  -3
ال ، مف الفعؿ كالفاعؿ كالجممة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

  (2)شرطو غير جاـز لجكاب ، محؿ ليا مف اإلعراب
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ميـ عمى العالميف، األنبياء كالمرسميف بعدما ذكر اهلل   كبعدما ، كأن و اصطفاىـ كفض 
، كصاؼ كالخصاؿكلم ا ذكر ما حباىـ بو مف األ، أسبغ عمييـ مف النِّعـ ما يجؿ عف الكصؼ
كخشعت  خضعكا هلل ، فإذا تيميت عمييـ اآليات، ذكر حاليـ عند تبلكة آيات الرحمف عمييـ

                                                           

 ( .2/246)ج الد عاس كآخركف، إعراب القرآف الكريـانظر: ( 1)
 .( 6/121)ج دركيش، انظر: إعراب القرآف كبيانو( 2)
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يـ البكاء كاإلنابة، يمعما أكجب م، كأثرت في نفكسيـ مف اإليماف كالرغبة كالرىبة، قمكبيـ
 . (1) اكالسجكد لربيـ، كلـ يككنكا مف الذيف إذا سمعكا آيات اهلل خركا عمييا صما كعميان

فتمثمت في خشكع األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ ، كأثر الجممة الش رطية كاضح
دان هلل ، كالصالحيف كف سيج  كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تفيد ، خكفان ككجبلن منو، فيخرُّ

آيات ييـ فاألنبياء إذا تيميت عم، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا
كىك أٍف يخركا لمرحمف ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كىذا أمر كاقع قطعان ، الرحمف

 سيجدان كبيكيان.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.496)ص الس عدم، تيسير الكريـ الرحمفانظر:  (1)
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 ثَّالثالمطمب ال
 ، ( من سورة مريم55-85تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مؿو شرطية سىٍبعي يتخمميا ، مسائؿ تِّ تشتمؿي ىذه اآليات عمى س  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جي

  :قكليوي المسألة األولى : ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  چ

 [ .59]مريـ: چ   ﮲

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چۓ  ۓ ﮲    چ :قكليوي 

 (.إذا)وتقديرىا: ، بداللًة الفاًء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

ا عمى الحساب ُعرضو  ذاوتقديره: إ ،فاء الفصيحةالدل ت عميو  ،ميقد رفعل الشَّرط:  -2
  .(1)فسوف

حرؼ  ىكك ، كاقعة في جكاب شرطو ميقد ر، الفاء: فصيحة:چۓ  ۓچ جواب الشَّرط:  -3
مبني عمى ، سكؼ: حرؼ استقباؿ كتسكيؼ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ألنو ، يمقكف: فعؿ مضارع مرفكع، حؿ لو مف اإلعرابالفتح ال م
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، كاك الجماعة: ضمير متصؿك ، مف األفعاؿ الخمسة

 . (2)جكاب لشرطو غير جاـز، ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، فاعؿ
 رط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّ 

ف إليو، ذكر يلمراضي ربيـ، المنيب المخمصيف المتبعيفلما ذكر تعالى ىؤالء األنبياء   
مف أتى بعدىـ، كبدلكا ما أمركا بو، كأنو خمؼ مف بعدىـ خمؼ، رجعكا إلى الخمؼ كالكراء، 

قامتيا رادتي، كأن يـ اتبعكا شيكات أنفسيـ، فأضاعكا الصبلة التي أمركا بالمحافظة عمييا كا  ا كا 

                                                           

 ( .16/317)ج صافي، انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
 ( .8/2821، ياقكت )جانظر: إعراب القرآف الكريـ (2)
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، كاإلقباؿ عمى شيكات أنفسيـ، فنشأ مف ذلؾ التضييع لحقكقو، فصارت ىمميـ منصرفة إلييا
 .(1)كذلؾ بسبب تفريطيـ كتقصيرىـ ، فىكجىبى في حقيـ العذاب الشديد في اآلخرة

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي ، الفصيحة فيتبيفي ما أفصحت عنو الفاء
كعد العصاة  بأف  اهلل ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، كقكع فعؿ شرطياتفيد التحقؽ كاليقيف ب

بسبب إضاعتيـ  كىذا، كىذا أمر كاقع قطعان ، يـك ييٍعرضكف عميو  بالعذاب األليـ، كالمجرميف
كىك أف يىمقكا العذاب ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطياك ، كاتباع شيكات أنفسيـ، لمصبلة

اآلية تدلؿ عمى أىمية الصبلة ككجكب المحافظة عمييا، كأف  التياكفى فييا ، كىذه األليـ الشديد
  يؤدم إلى الن ار كالعياذ باهلل.

    
 :قكليوي  المسألة الثَّانية: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   چ

 [.65]مريـ: چ  ڀ    ڀ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چپ  پ   پپ   چ :قكليوي 

 (.إذاوتقديرىا: )، بداللًة الفاًء الفصيحة، ميقد رة الشَّرط: أداة -1

 .(2)فاعبده ، عرفَت ربوبيَّتو إذاوتقديره: ، فاء الفصيحةالدل ت عميو ، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىي حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب شرطو ميقد ر، الفاء: فصيحة: چپ  چ جواب الشَّرط:  -3
كالفاعؿ: ، مبني عمى السككف، اعبٍدهي: فعؿ أمرو ، ف اإلعرابال محؿ لو م، عمى الفتح

في محؿ نصب ، مبني عمى الضـ، كالياء: ضمير متصؿ، تقديره: )أنت(، ضمير مستتر
 .(3) جكاب لشرطو ميقد ر غير جاـز، ال محؿ ليا مف اإلعرابمفعكؿ بو، كالجممة 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كال ، فبل يحزنؾ ذلؾ، بأف  الكحي  يتنزؿ بأمره   ان نبيوي محمد ييخبري المكلى  
ذا تحقؽ ما تمكناييمؾ،  كتأممت في معناه حؽ ، الخالؽ  ةكعرفت ربكبي، محمدعميؾ يا  هكا 

                                                           

 ( .3/400)ج الشككاني، انظر: فتح القدير (1)
عرابو كبيانو انظر: (2)  ( .5/621)ج الدرة، تفسير القرآف كا 
 ( .2/248)ج إعراب القرآف الكريـ، الدع اس كآخركف، (6/128، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
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فىاٍعبيٍدهي راجيا منو العناية كالتكفيؽ عمى العبادة كجزاء الخير كىاٍصطىًبٍر ًلًعبادىًتًو  ،التأمؿ كالتدبر
  .(1)متاعبيا كاثبت عميياكتحمؿ 

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي تفيد ، كيتبيف ىنا ما أفصحت عنو الفاء
إذا عىرؼى كأقر    كما يتبعو مف جكاب شرطيا، فالن بي، التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كىك أٍف يعبدى ، شرطيا عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب، كىذا أمره كاقعه قطعان ، بربكبية الخالؽ 
  كتحمؿ متاعبيا.، كالثبات عمييا، كأٍف يصبر عمى العبادة اهلل 

    
  :قكليوي المسألة الثَّالثة: [.66]مريـ:چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ :قكليوي 

ال محؿ لو مف ، مبني عمى الفتح، فياـ إنكارماليمزة: حرؼ است :چٺچ أداة الشَّرط:  -1
، خافض لشرطو، متضمِّفه معنى الشرط، إذا: ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف، اإلعراب

كىك متعمؽ بجكاب ، مبني عمى السككف، أداة شرط غير جازمة ككى، منصكب بجكابو
 .(2) مضاؼ ىكك ، الش رط المحذكؼ

ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، التككيدفيد حرؼ ي ما: :چٿ  ٿچ فعل الشَّرط:  -2
: فعؿ ماضو ، اإلعراب كالتاء: ، مبني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع المتحرؾ، ًمتُّ

كالجممة في محؿ جر بإضافة )إذا( ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الضـ، ضمير متصؿ
 .(3)إلييا

أإذا ما ِمتُّ أحيا أو كتقديره: ، عؿ الش رطكف، دؿ  عميو أداة الش رط، ميقد ر جواب الشَّرط: -3
 .(4)لسوف ُأخرُج حيَّا  أبعث

 

                                                           

 (.1/503)ج النخجكاني ،انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية (1)
 (.6/2827، ياقكت )جانظر: إعراب القرآف الكريـ (2)
 6/2827انظر: المرجع السابؽ، ج (3)
 (.16/323، صافي )جانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (4)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كاف لمنكر أف ، كأمتو بالتبعية أف يعبدكا اهلل كيصطبركا لعبادتو نبيو  اهلل  لما أمر 
 في اآلخرة الستبعاد حشر كال، ألنيا مشقة ؛يعترض بأف ىذه العبادات ال منفعة فييا في الدنيا

كؿ منكر ، باإلنساف ىاىناكالمراد ، أٍف يقكؿ المنكر ىذا الكبلـاألجساد إلى حاليا، فبل جـر 
كيؼ يعيدني اهلل حيا : فيقكؿ مستفيما عمى كجو النفي كالعناد كالكفر، مستبعد لكقكعو، لمبعث

سؿ اهلل السيء، كعناده لر  الفاسد كمقصدهكىذا بحسب عقمو  بعد المكت، كبعد ما كنت رميما؟
  (1)ككتبو.  

حيث استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تفيد ، كاضحه كجمي، ىنا كأثر الجممة الشرطية
كذلؾ متمثؿ في إنكار الكفار ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

قابؿ ذلؾ ، حقؽ فعؿ الش رطكت، فإذا مات كانقضى، المكت كالفناء بالبعث بعد، كالمشركيف
 كبعثو عمى مكتو كفنائو . ائوكعم ؽ عدـ إحي، بعد المكت كالفناء، اإلنكار بالبعث كاإلحياء

    
  :قكليوي المسألة الرَّابعة: ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ             ھ   ھ  ے  چ

 [.73]مريـ: چ  ے    ۓ   ۓ ﮲  ﮳ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ             چ  :ليوي قك 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼه مبني عمى الفتح، الكاك: استئنافية :چۀچ أداة الشَّرط:  -1
منصكب ، خافض لشرطو، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف إذا:

  .ىك مضاؼك ، مبني عمى السككف، أداة شرط غير جازمة ككى، بجكابو

ـٍ ييسـى فاعمو، فعؿ مضارع: چ ۀچ فعل الشَّرط:  -2 كعبلمة رفعة الضمة المقد رة ، مرفكع، ل
، متعمؽ بالفعؿ )تيتمى(، )عمييـ(: جار كمجركر، منع مف ظيكرىا التعذر، عمى األلؼ

كىك مضاؼ ،)نا(: ، الظاىرة عمى التاء مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، )آياتينا(: نائب فاعؿ

                                                           

 .(498)ص السعدم، تيسير الكريـ الرحمف، (4/501)ج النيسابكرم، انظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (1)
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ۀ    چ كالجممة الفعمية: ، في محؿ جر مضاؼ إليو، مبني عمى السككف  ،ر متصؿضمي

 بإضافة )إذا( إلييافي محؿ جر   چہ  ہ  
(1). 

الذيف: اسـ مكصكؿ ، مبني عمى الفتح، قاؿ: فعؿ ماضو  :چہ  ھ  ھ    چ جواب الشَّرط:  -3
مف  محؿ ليا ال، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الفتح

مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك ، كفركا: فعؿ ماضو ، غير جاـز شرطو لجكاب ، اإلعراب
كجممة ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، التي ىي: ضمير متصؿ، الجماعة

 كاك الرابط:  الصمة كضمير، )كفركا(: ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ صمة المكصكؿ
 .(2) الفاعؿ

 سيري لجممة الشَّرط:ثانيًا: األثر التف

أتبعو الكعيد كالتيديد ، بعد أف أقاـ اهلل تعالى الحجة عمى مشركي قريش المنكريف لمبعث 
كـ بذكر شبية أخرل ليـ: ىي أنيـ قالكا: لك كنتـ أنتـ عمى الحؽ، كنحف عمى الباطؿ، لكاف حال

المخمصيف في  هءألف الحكيـ ال يميؽ بو أف يكقع أكليا ا؛في الدنيا أحسف كأطيب مف حالن
  . (3) المعرضيف عف طاعتو في العز كالراحة هءالعذاب كالذؿ، كأعدا

حيث استعمؿ أداة الش رط )إذا( ، كأثر الجممة الش رطية ال يخفى عمى صاحب البصيرة
فالكفار إذا تيميت ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، التي تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كىك ، ترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطياعندىا ي، كىذا أمره كاقعه قطعان ، عمييـ آيات اهلل 
 فأن ى حصؿ فعؿ ، كمقابمتيـ ىذه اآليات ًبًضدِّ ما يجبي ليا، السيخرية كاالستيزاء بآيات اهلل 

 . كىك: السخرية كاالستيزاء بآيات اهلل ، تحقؽ الجكاب، لآليات  مف تبلكة، الش رط

 
   

 
  

                                                           

عرابو (1)  (.5/630)ج الدرة، انظر: تفسير القرآف كا 
ؿ لكتا (2)  ( .7/57، صالح )جب اهلل المرت ؿانظر: اإلعراب المفص 
 (.16/150)ج الزحيمي، انظر: التفسير المنير (3)
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 قكليوي امسة: المسألة الخ: ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ

 [.75]مريـ: چ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، كتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

 . چۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى   ۅ  ۅ  چ :قكليوي الجممة األولى: ـــــ   

 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، اسـي شرطو جاـز :چۅ چ     :أداة الشَّرط -1

، في محؿ جـز فعؿ الش رط، مبني عمى الفتح، فعؿ ماضو ناقص: چۉچ  :فعل الشَّرط -2
بمحذكؼ  تعمقافمي ، في الضبللة: جار كمجركر، )ىك( :تقديره، كاسـ )كاف(: ضمير مستتر

 .(1)مْن كان مغمورًا في الضاللة  كالمعنى:، خبر )كاف(

كىي حرؼ ، كاقعة في جكاب الش رط، الر ابطةالفاء:  : چې  ې   ې چ جواب الشَّرط:  -3
ال محؿ ، الـ األمر: حرؼ مبني عمى السككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح
لو: جار ، كعبلمة جزمو السككف، مجزكـ بالبلـ، عيىمدٍد: فعؿ مضار ، لو مف اإلعراب

كالجممة: ، كعبلمة رفعو الضم ة، الرحمف: فاعؿ مرفكع، (يمدد)متعمقة بالفعؿ:   ،كمجركر
ممتا فعؿ الش رط كجكابو، المقترنة بالفاء في محؿ جـز جكاب الش رط، مف الفعؿ كالفاعؿ ، كجي

 .(2) في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىٍف(

 . چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ  : قكليوي الجممة الثَّانية:    ـــــ 

  ،خافض لشرطو، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف: چائچ أداة الشَّرط:  -1
 . كىك مضاؼ، مبني عمى السككف، أداة شرط غير جازمة ككى، منصكب بجكابو

اللتقائيا ، عمى الضـ المقد ر عمى األلؼ المحذكفة مبني، فعؿ ماضو : چەئچ فعل الشَّرط:  -2
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، كالتي ىي: ضمير متصؿ، ساكنة مع كاك الجماعة

 .(3)كجممة )رأكا(: في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا، فاعؿ

                                                           

 (.7/59، صالح )جانظر: اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ (1)
 (.16/331، صافي )جانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
 (.2/250)ج الد عاس كآخركف، انظر: إعراب القرآف الكريـ (3)
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كىي حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب الش رط، الر ابطةالفاء:  :چۆئچ جواب الشَّرط:  -3
مبني عمى ، كالسيف: حرؼ استقباؿ كتسكيؼ كتيديد، ال محؿ لو مف اإلعراب، فتحعمى ال
ثبكت النكف؛ ، كعبلمة رفعو، يعممكف: فعؿ مضارع مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

في محؿ ، مبني عمى السككف، كاك الجماعة: ضمير متصؿك ، ألنو مف األفعاؿ الخمسة
شرطو غير لال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب ، ؿكالجممة مف الفعؿ كالفاع، رفع فاعؿ

 .(1)جاـز

 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

دليميـ الباطؿ، الداؿ عمى شدة عنادىـ، كقكة ضبلليـ، أخبر ىنا، أف  اهلل  ا ذكرلم   
حبا، ه منيا، كيزيده فييا مدُّ يي   مف كاف في الضبللة، بأف رضييا لنفسو، كسعى فييا، فإف اهلل

كقاؿ ، [5]الصؼ: چى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  چ : عقكبة لو عمى اختيارىا عمى اليدل، قاؿ 
: [110]األنعاـ: چجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  حت  چ ،

يتبيف ليـ بطبلف فحينئذو ، أك الجزاء عمى سكء أعماليـ يـك القيامة، فإذا رأكا العذاب بالقتؿ
ىذا العمـ شيئا، ألنو  ينفعيـ لفدعكل مضمحمة، كيتيقنكف أنيـ أىؿ الشر، كلكف  دعكاىـ، كأنيا

  .(2) الدنيا، فيعممكف غير عمميـ األكؿال يمكنيـ الرجكع إلى 
التي ييخاطب  أداة الش رط )مٍف(يتبيف ما أفصحت عنو ، ففي الجممة الشَّرطية األولى

، لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة، الحؽ بيا عادة العقبلء مف الن اس الذيف ييتدكف إلى
بأف يمدىـ في ضبلليـ ، تكعد الكفار كالمشركيف ف  اهلل إ حيث، كحرمكا أنفسيـ خيران كثيرا

ييفصحاف ، كفعؿ الش رط كأداتو، كسعكا فييا ميعانديف، كغيِّيـ كطغيانيـ ؛ ألنيـ ارتضكىا ألنفسيـ
كىك: ، فأن ى تحقؽ فعؿ الش رط، ف في ضبلليـ كعتكىـك كيف مغمكر عف الجـز بأف  الكفار كالمشر 

عقكبةن ، كىك: اإلمداد ليـ في غيِّيـ كضبلليـ، تحقؽ الجكاب، االستمرار عمى الضبللة كالبغي
  . ليـ ؛ ليزدادكا إثمان كطغيانان 

، اكاضمحبللي، كالتي تتمث ؿ في بطبلف دعكة المشركيف، وفي الجممة الشَّرطية الثانية
، أك مف الخزم كالنكاؿ يـك القيامة، فبل ينفعيـ عمميـ إذا رأكا ما يكعدكف بو مف القتؿ كالتعذيب

                                                           

 (.6/143، دركيش )جب القرآف كبيانوانظر: إعرا (1)
 السعدم، تيسير الكريـ الرحمف، (4/18)ج ناصر الديف البيضاكم، انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (2)

 ( .499)ص
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قابؿ ذلؾ ، كىك كاقعه قطعان ، في رؤيتيـ لمكعدىـ مف العذاب كالخزم،  فإذا تحقؽ فعؿ الش رط
كالعكدة إلى  فأن ى ليـ الرجكع، كلكف كالت حيف مندـ، بأن يـ شرُّ الفريقيف، بيقينيـ كعمميـ

 .(1)الدنيا

أف   إلى ًلييشير، كالتي مف شأنيا إفادةي اليقيًف بكقكع فعؿ الش رطوُصدَِّر الشَّرط ب)إذا(: 
م ؽ عمميـ كيقينيـ بأنيـ شىرُّ الفريقيف عمى رؤيتيـ لمكعدىـ، قطعان  الرؤية متحققة مف العذاب  كعى

   كالخزٌم يكـ القيامة.
    

 :قكليوي  المسألة السَّادسة: [.84]مريـ:  چ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  گچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  چ :قكليوي 

 (.إذاوتقديرىا: )، بداللًة الفاًء الفصيحة، ميقد رةأداة الشرط:  -1

فال تعجل  ،وقعوا في المعصية إذاوتقديره: ، فاء الفصيحةالدل ت عميو ، ميقد رفعل الشرط:  -2
 .(2)عمييم 

كىي حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب الش رط، الفاء: فصيحة: چک  کچ  جواب الشرط: -3
ال محؿ لو ، مبني عمى السككف، ال: حرؼ نيي كجـز، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

كالفاعؿ: ضمير ، كعبلمة جزمو السككف، تعجٍؿ: فعؿ مضارع مجزكـ ب)ال(، مف اإلعراب
؛ ألنيا جكاب  ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، تقديره: )أنت(، مستتر

 .(3) لشرطو غير جاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

سبب الضبلؿ كىك كسكسة الشياطيف، كطمب إلى رسكلو أال يستعجؿ بطمب  اهلل  بٌيف 
فبل تعجؿ يا محمد عمى ىؤالء ، ثـ ييمككفعذاب المشركيف، فما ىي إال آجاؿ أك أنفاس معدكدة 

بادتيـ بسبب تصميميـ عمى الكفر كعنادىـ ىبلكيـ كا  ، بأف تطمب مف اهلل إيقاع العذاب بيـ كا 
                                                           

 (.5/278)ج انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ العمادم (1)
  ،الدعاس كآخركف، إعراب القرآف الكريـ، (16/337، صافي )جانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)

 (.2/251ج)
 (.6/150، دركيش )جانظر: إعراب القرآف كبيانو (3)
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كىـ صائركف ال ، كنؤخرىـ ألجؿ معدكد مضبكط ىك انتياء آجاليـ، إنما نعد ليـ أكقاتا معدكدة
ككؿ آت ، بيـ إال أكقات محصكرة معدكدةأم فميس بينؾ كبيف عذا، محالة إلى عذاب اهلل كنكالو

حئ  مئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      چ تعالى: قاؿ ، قريب

  .(1) [24]لقماف: چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   چ :كقاؿ ، [42]ابراىيـ:  چىئ 

حيث أفصحت عف أداة الش رط )إذا( التي تفيد ، فاءي الفصيحةً الفيتبيف ما أفصحت عنو 
فإذا كقع الكفار في المعاصي ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، يقيف بكقكع فعؿ شرطياالتحقؽ كال
طمب إلى  بأف  اهلل عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا  ، كىذا أمره كاقعه قطعان ، كالمكبقات
أف ب ييفصحاف ،(إذاكفعؿ الش رط كأداتو المحذكفة )، يـأال  يستعجؿ بطمب عذاب رسكلو 

فإف  ليـ ، فبل تعجؿ عمييـ يا محمد، عميو ركفكمص، ف في المعاصي كالكفرك قعالمشركيف كا
 أجبلن معدكدان .

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 الزحيمي، التفسير المنير، (3/511)ج الشنقيطي، انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (1)
 ( .16/162)ج
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 المبحث الثَّاني
 تحميل جممة الشَّرط في سورة طو وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

 

 بين يدي المبحث
 تعريف عام بسورة طو

 أواًل: اسم الّسورة:
 التكقيفي  كىك اسميا، ة سكرة طو باسـ الحرفيف المنطكؽ ًبًيما في أكلياسيميت ىذه الٌسكر  

، لمسكرة االسـ االجتيادم ، كذكر السيكطي في اإلتقاف(1)في المصاحؼ ككتب التفسيًر كالسين ة 
كسكرة مكسى ، ن يا تيسمى سكرة الكىميـً إ حيث

(2). 

ىذه الحركؼ كطو "، لنداء بياككجوي تسميتيا بيذا االسـ ظاىره ؛ البتداء السكرة با 
المقطعة نزلت لمتنبيو كالتحدم بإعجاز القرآف البياني، ما داـ مركبان مف الحركؼ التي تتككف 

كعبلقة الٌسكرة  ،(3) "، أك معناه: يا رجؿ منيا لغة العرب نفسيا، أك ىك اسـ مف أسماء النبي 
، قد بسطت في ىذه السكرة بيذيف االسميف االجتيادييف كاضحة جمية؛ ألف  قصة مكسى 

مف حمقة الرسالة إلى حمقة ، كبيف المطمع كالختاـ تيعرض قصة مكسى :" سيد قطبقال 
ة مكقؼ المناجاة ، مفصمة مطكلة، بعد خركجيـ مف مصر  عجؿلماتخاذ بني إسرائيؿ  كبخاص 

 . "... (4)ككميمو مكسى  بيف اهلل 

 :ترتيبيا ونزوليا وعدد آياتيا ثانيًا:
كالٌسكرة العشركف في ترتيب ، عدُّ ىذه السكرة الخامسة كاألربعكف في ترتيب النُّزكؿتي  

كنزلت قبؿ إسبلـ ، حيث نزلت ىذه السكرة بعد سكرة مريـ كقبؿ سكرة الكاقعة، المصحؼ الشريؼ
، ككاف إسبلمو في سنة خمسو مف البعثة قيبيؿ اليجرة األكلى إلى الحبشة،  عمر بف الخطاب

كىي مكية ، (5) أك أكاخر سنة أربعو مف البعثة، تككف السكرة قد نزلت في سنة خمسفعمى ىذا 

                                                           

 (.16/179)ج ابف عاشكر، انظر: التحرير كالتنكير (1)
  (.1/199)ج السخاكم، جماؿي القيراء ككماؿ اإلقراء؛ ك (1/194)ج السيكطي، ظر: اإلتقاف في عمـك القرآف( ان2)
  (.16/174)ج الزحيمي ،التفسير المنير (3)
  (.4/2326)ج قطب، ( في ظبلؿ القرآف4)
  (.16/180)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير5)
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، [130]طو: چڎ  ڎ   ڈ  ڈ   چ :منيا قكلو  كاستثنى بعض العيمماء، (1)عند الجميكر
كالصكابي أن يما ، ، فياتاف اآليتاف مما نزؿ بالمدينة(2) [131]طو: چڱ   ڱ  ں  چ  :قكلو ك 

كاآلية الثانية ركاية سبب نزكليا ضعيفة مف جية ، ية األكلى تنطؽ بمكيتياحيث إف اآل، مكيتاف
، كف آيةكأربع كثبلث ياتيا عند أىؿ مكة كالمدينة مائةه فعدد آ، كاختمؼ في عدد آياتيا، اإلسناد

كفي ، كف آيةف كثبلثاكاثنت كفي عدد أىؿ البصرة مائةه ، كف آيةكأربع كفي عدد أىؿ الشاـ مائةه 
 .(3)ف آية ك كثبلث ككفة مائةه كخمسعدد أىؿ ال

 ثالثًا: محورىا:
مف  إثبات أصكؿ الديف فسياقيا يدكر حكؿ، سكرة طو شأنيا كأخكاتيا مف السكر المكية 

التكحيد كالنبكة كالبعث. ككانت بداية السكرة ذات إيحاء كتأثير عجيب، مف خبلؿ الحديث عف 
لرسمو   ا محورىا الرئيس فيو: )رعاية اهللأمَّ ، (4) سمطاف اهلل كعظمتو كقدرتو كشمكؿ عممو

  ،بإمياؿ المدعكيف، حيث مف أىـ مقاصدىا إعبلـ الداعي ، وأتباعيم من الدعاة والمدعوين(
 . (5)زيادة في شرفو ، األمـ كالترفؽ بيـ إلى أٍف يككنكا أكثر

 رابعًا: أىم مقاصدىا:
في  ت العمى، كتثبيت لشخصية النبي األرض كالسمكا القرآف الكريـ تذكرة لمف يخشى رب   -1

 .كاإلنذار كالتبشير، كعدـ االلتفات لمكائد المشركيف، قيامو بكاجب الدعكة كالتبميغ

رسالو مع أخيو ىاركف، كتكميـ اهلل لو  البياف الجمي لقصة مكسى -2 إلى فرعكف   كا 
السحرة، كتأييد اهلل لو الطاغية الجبار، كجدالو بالحسنى إلثبات ربكبية اهلل كحده، كمبارزتو 

يماف السحرة بدعكتو، ىبلؾ فرعكف كجنكده، ككفراف بني إسرائيؿ  كانتصاره المؤزر، كا  كا 
ضبللو بني إسرائيؿ باتخاذ العجؿ إليا ليـ  .بنعـ اهلل الكثيرة عمييـ، كحديث السامرم كا 

 .اإلشارة لفائدة القصص القرآني، كتكضيح جزاء مف أعرض عف القرآف -3

                                                           

  (.16/180)ج ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، (3/419)ج الشككاني، ( انظر: فتح القدير1)
 (.8/463؛ كركح المعاني، األلكسي )ج(1/61)ج السيكطي، ( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف2)
، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، (2/267)ج البقاعي، ( انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر3)

 (.16/181)ج ابف عاشكر، رالتحرير كالتنكيك  ، (1/296)ج السخاكم
 (16/175)ج الزحيمي، ( انظر: التفسير المنير4)
 (.2/271)ج البقاعي، ( انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر5)
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الجباؿ، كأكصاؼ المجرميف يكـ القيامة، كالحساب  نسؼحالة الحشر الرىيبة، ك بياف  -4
 .العادؿ

 .مف نسيانو  كعصمة رسكلو، عربية القرآف ككعيده -5

 .مع إبميس في الجنة إيراد قصة آدـ  -6

تأكيد بياف الجزاء في الدنيا كاآلخرة لمف أعرض عف القرآف، بالعيشة الضنؾ في الدنيا،  -7
 .في اآلخرة عف الحجة المنقذة مف العذابكالعمى 

 .العظة كاالعتبار بيبلؾ األمـ السابقة كتأخير عذاب المشركيف إلى يـك القيامة -8

كتنزيو اهلل تعالى في الميؿ كالنيار، ، كأمتو في الصبر عمى األذل تكجييات ربانية لمنبي  -9
 .ألىؿ بإقامة الصبلة كمتابعة التنفيذكأمر ا، كعدـ االفتتاف بزىرة الحياة الدنيا لدل اآلخريف

نزاؿ   إعذارىـ بعد إرساؿ الرسكؿ كعدـ،  طمب المشركيف إنزاؿ آيات مادية مف اهلل -10 كا 
 .(1) القرآف، ثـ كعيدىـ بالعذاب المنتظر يـك القيامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الزحيمي، التفسير المنير، (1/311)ج الفيركز آبادم، ( انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز1)
 (.16/176)ج
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 المطمب األول
 ، ( من سورة طو85-1تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 المعنى التفسيري وبيان أثرىا عمى
 

كبيانيا عمى ، جممةو شرطية إحدل عشرةيتخمميا ، مسألة إحدل عشرةتشتمؿي ىذه اآليات عمى 
 الٌنحك اآلتي:

  :قكلو المسألة األولى: [.7]طو: چڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، ي عمى الفتححرؼ مبن، الكاك: استئنافية : چڱ  چ أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز

، كعبلمو جزمو السككف، مجزكـ ب)إٍف(، فعؿ الش رط، فعؿ مضارع : چڱ    چ  فعل الشَّرط: -2
الفعؿ ب افمتعمق، كالجار كالمجركر )بالقكؿ(، تقديره:)أنت(، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان 

 .(1))تجير(

حرؼ مبني عمى ، كاقعة في جكاب الش رط، : الفاء: الر ابطة چں  ں  ڻ        چ  جواب الشَّرط: -3
: حرؼ تككيد كنصب، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح ال محؿ لو ، مبني عمى الفتح، إف 

(، مف اإلعراب ـي: يعم، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الضـ في محؿ نصب اسـ )إف 
تقديره: )ىك(، ، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، كعبلمة رفعو الضمة، فعؿ مضارع مرفكع

: مفعكؿ بو منصكب كجممة )يعمـ السر( في محؿ رفع خبر ، كعبلمو نصبو الفتحة، السِّر 
) (، )إف  ميقترنة بالفاء، في محؿ جـز جكاب الش رط، كمعمكلييا كجممة )إف 

(2). 

 يري لجممة الشَّرط:ثانيًا: األثر التفس

كشمكًؿ قدرًتو  سمطانوبيافه إلحاطًة عمًمو تعالىى بجميع األشياء إثرى بياًف سعًة في اآلية  
ف تجيىٍر بذكره  :أم، لجميع الكائنات ں  ں  ڻ        چ كدعاًئو فاعمـ أنو غني عف جيرؾ  كا 

                                                           

ؿ( انظر: اإل1)   (.7/77، صالح )جعراب المفص 
  (.6/2824، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)



44 

ٍرتو إلى غيرؾ كشيئان أخفى مف ذلؾ كىك ما أخطىرٍ  :أم، چڻ   تو ببالؾ مف غير أف ما أسرى
ٍرتىو لنفسؾ كأخفى منو كىك ما ستسره  فإف  اهلل ، ءفي الخفاتتفٌكه بو أصبلن أك ما أسرى

ـي السِّر   يعم
 . (1)ىك أخفى مف السِّر كما

بإسرار النبي  كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف، كقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف( 
أك ، قكلو 

 أسر  النبيفإف ، كعمى أٌم حاؿ، جيره بو

، فإف  جكاب الش رط كاقعه قطعان ، أك جير بو، بالقكؿ  

 كىك أف  اهلل 


ـي السر  كأخفى    فيك ، غنيه عف جيرؾ بالقكؿ أك إسرارؾ بو فاهلل ، يعم
 كال تخفى عميو خافية في األرض كال في السماء.، عبٌلـ الغيكب كاألسرار

    
  :قكلوالمسألة الثانية :  [.11]طو: چې  ى  ى   ې  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب،  ، حرؼ مبني عمى الفتح، الفاء: استئنافية:  چېچ أداة الشَّرط: -1
في محؿ نصب عمى ، بمعنى  )حيف(، مبني عمى السككف، لم ا: اسـ شرط غير جاـز
 كىك مضاؼ .، كمتعمؽ بو، الظرفية الزمانية بجكابو

منع مف ، مبني عمى الفتح المقدرة عمى األلؼ، أتى: فعؿ ماضو :  چېچ  الشَّرط: فعل -2
: كالياء، عائده عمى مكسى  تقديره: )ىك( كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، رىا التعذرظيك 

كجممة )أتاىا(: في محؿ جر ، في محؿ جر مضاؼ إليو، الفتحضمير متصؿ مبني عمى 
 .(2)بإضافة )لىم ا( إلييا

ـٍ ييسـى فاعمو، فعؿ ماضو :  چىچ  واب الشَّرط:ج -3 كنائبي الفاعؿ: ، مبني عمى الفتحة، ل
(: ال محؿ ليا مف ، بمعنى: ناداه اهلل، تقديره:)ىك(جكازان  ضمير مستتر كجممة )نيكدمى

 .(3)جكابه لشرطو غير جاـز  ؛اإلعراب

 
                                                           

 (.6/5)ج العمادم، ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ1)
عرابو2)  (.5/658، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
ؿ لكتاب اهلل المرتؿ3)  (.7/80، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

فمما ، ككانت في الحقيقة نكران ، لن ار التي آنسيا مف بعيدإلى ا عندما أتى مكسى  
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  چ :كما في قكلو ، أم: ناداه اهلل ، كصؿ إلييا نيكدمى منيا

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  چ :ككما في قكلو ، [52]مريـ: چپ  

آمران إي اه أٍف ، فأخبره أنو ربو [،30]القصص: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
 .(1)كيتييأ لمناجاتو، يستعد  

تيانو إلى الن ار التي آنسيا مف بعيد بالكاد  لمكسى  نداءي اهلًل   متعمؽ بمجيئو كا 
فجاءت أداة الش رط )لىم ا( ، ناداه اهلل ، إلى الن ار ليقتبس منيا مكسى  أتىفعندما ، المقدس

مم ا يدؿ عمى اصطفاء ، بنداًء اهلل لو في الكاد المقدس قت مجيء مكسى الحينية لتقرف ك 
 بالنبكة كالرسالة. لمكسى  اهلل 
 :لطيفة 

ـٍ ييسـى فاعمو ؛ زيادةن في التشكيؽ إلى استطبلع القصة ( ل حيث إف  ، فعؿي النداء )نيكدمى
ؽي سامعى اآليًة إلى معرفتو ـى المنادم ييشكِّ ـى أف  المينادم ىك اهلل ، نِّي أنا ربؾفإذا فاجأهي بأ، إبيا عم

 ،(2)فتمك ف في النفس كماؿ الت مكف ؛ لذلؾ بيني فعؿ النداء لممجيكؿ. 
    

 :قكلو  المسألة الثالثة: چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ 

 [.12]طو:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ  :قكلو 

 كتقديرىا: )إذا(.، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةرط: أداة الشَّ  -1

 .(3)أّني ربك فاخمْع نعميك وتقديره: إذا وعيت، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

 
                                                           

 (.502)ص السعدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
 (.16/195)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير2)
 (.16/352، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
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حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب شرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة :چ وئ  وئچ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ، مبني عمى السككف، اخمٍع: فعؿ أمرو ، عرابال محؿ لو مف اإل، عمى الفتح

  ،كعبلمة نصبو الياء؛ ألنو مثنى، نعميؾ: مفعكؿ بو منصكب، ضمير مستتر تقديره: )أنت(
في محؿ جر مضاؼ ، مبني عمى الفتح، كالكاؼ: ضمير متصؿ، كحذفت النكف لئلضافة

 .(1)غير جاـز ميقد ر لشرطو ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب ، إليو، كجممة )فاخمع نعميؾ(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

، كأمره أف يستعد كيتييأ لمناجاتو، كييتـ لذلؾ، أن و ربو نبيو مكسى  أخبر اهلل  
الحفكة أدخؿ في التكاضع كحسف كألف ، المقدس المطير المعظـ ألنو بالكادً بخمع نعميو؛  كأمره 
كقيؿ ليباشر الكادم بقدميو تبركا  ،الصالحكف يطكفكف بالكعبة حافيفكلذلؾ كاف السمؼ  ،األدب

 .(2)لكفى  اختاره لمناجاتو كميمو مكسى كلك لـ يكف مف تقديسو، إال أف اهلل ، بو

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي ، فاءي الفصيحةً الفيتبيف ما أفصحت عنو  
إذا عمـ رب و  فمكسى ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، اتفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطي

 كىك أف يخمع ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كىذا أمره كاقعه قطعان ، كأقر  بربكبيتو
 .خشكعان كتكاضعان هلل ، نعميو

    
  :قكلو المسألة الرَّابعة:  [.13]طو: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .)إذا(كتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 عممت أني اصطفيتكوتقديره: إذا ، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(3)فاستمع

حرؼ مبني عمى ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة :چٻچ  جواب الشَّرط:-3
كالفاعؿ: ضمير ، مبني عمى السككف، استمٍع: فعؿ أمرو ، مف اإلعرابال محؿ لو ، الفتح

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.5/659، الدرة )ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/7)ج لعمادما، ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ2)
 (.16/352، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
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 ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو ، كجممة )فاستمٍع(، مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
 .(1)غير جاـز ميقد ر

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ قائبلن لو:، بالكاد المقدس نبيوي مكسى  يخاطبي اهللي  

فاستمع سماع قبكؿ كاستعداد ، [، أٌم: كأنا اهلل الذم اخترتؾ كاصطفيتؾ لمرسالة كالنبكة13]طو:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ :كما قاؿ ، ككعي لما ينزؿ عميؾ مف الكحي

عمى جميع الناس [، أم: اصطفيتؾ 144]األعراؼ:چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 .(2)المكجكديف في زمانؾ
حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي ، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً   

 كما يتبعو مف جكاب شرطيا، فإذا عرؼ مكسى ، تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا
عندىا يترتب تحقؽ ، كىذا أمره كاقع قطعان ، باصطفائو لمنبكة كالرسالة قىٍدريهي كمكانتو عند ربو 

كىك أف يستمع بقبكؿ كاستعداد ككعي لما ينزؿ عميو مف الكحي مف كبلـ ، ع جكاب شرطياكقك 
 . اهلل 

    
 :قكلو  المسألة الخامسة:  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 [.14]طو:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  چ  :قكلو 

 .)إذا(كتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةط: أداة الشَّر  -1

 .(3)إذا صدَّقت ربوبيَّتي فاعبدني وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

                                                           

 (. 6/170، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
أحمد بف محمد ، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف؛ ك (2/391)ج أبك الميث السمرقندم، ( انظر: بحر العمـك2)

 (.6/240)ج الثعمبي
 (.16/353، صافي )جقرآف( انظر: الجدكؿ في إعراب ال3)
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حرؼ مبني ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، : الفاء: الفصيحة چٺچ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى السككف، ، اٍعبيٍدني(: اٍعبيٍد: فعؿ أمرو )، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

ال محؿ ، مبني عمى الكسر، كنكف الكقاية: حرؼ، كتقديره: )أنت(، كالفاعؿ: ضمير مستتر
في محؿ نصب ، مبني عمى السككف، كياء المتكمـ : ضمير متصؿ، لو مف اإلعراب

 .(1)غير جاـز ميقد ر لشرطو مفعكؿ بو، كجممة )فاٍعبيٍدني(: ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   چ  :بقكلو الذم يكحيو إليو  لمكسى  بي ف اهلل  

كاألمر بالعبادة التي ىي كماؿ ، الذم ىك منتيى العمـىذه اآلية التكحيد  [، فقررت14]طو:
ألنو الكامؿ في أسمائو ا؛ مكبية كاأللكىية كالمتصؼ بيىك المستحؽ لمرب فاهلل ، العمؿ

ليو تيصرؼ جميع أنكاع العبادة، شريؾ لو كال مثيؿكصفاتو، المنفرد بأفعالو، الذم ال  ظاىرىا ، كا 
ف كانت داخمة في العبادة، لفضميا  كباطنيا، أصكليا كفركعيا، ثـ خص الصبلة بالذكر كا 

 .(2)ساف كالجكارحيا عبكدية القمب كالمنً كشرفيا، كتضمُّ 

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي ، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً  
 فإذا صد ؽ مكسى ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كع جكاب عندىا يترتب تحقؽ كق، أمره كاقع قطعان كىذا ، كأقر  بألكىيتو ، بربكبي ة اهلل 
 كالطاعات. سائر أنكاع العبادات تيصرؼ لو أف  كىك، شرطيا

    
 :قكلو المسألة السادسة :  چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

 [.16]طو:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  : قكلو

 .)إذا(رىا: كتقدي، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

                                                           

 (.2/255)ج أحمد الٌدعاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.4/24)ج البيضاكم، ( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ2)
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فال َيُصدَّنَّك  كانت السَّاعة آتيةإذا  وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1)عنيا

حرؼ مبني ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة : چڦ  ڦچ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ ، عمى السككف مبني، حرؼ نيي كجـز ال:، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

د ن ؾ(: فعؿ مضارع، ليا مف اإلعراب  مبني عمى الفتح ؛ التصالو بنكف التككيد الثقيمة، )يصي
ال محؿ لو مف ، مبني عمى الفتح، نكف التككيد: حرؼك ، في محؿ جـز ب)ال( الناىية

، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الفتح، كاؼ المخاطب: ضمير متصؿك ، اإلعراب
د ن ؾ ...(: ال محؿ ليا مف اإلعراب ة )فبلكجمم  .(2)غير جاـز ميقد ر جكاب لشرطو ، يصي

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كمصير الخبلئؽ بعد تكحيد اهلل ، أك مجيء يـك القيامة، عف الساعة أخبر اهلل  
 ، ككائنة ال بد منيا،قائمة ال محالةفالساعة ، كعبادتو، باعتبارىا مقر الحساب عمى األعماؿ
؛ ليجزم كؿ عامؿ بعممو فبل يصرفنؾ يا مكسى عف اإليماف بالساعة ، فمجيئيا أمره حتـ الـز

كتصكراتو  ءه)القيامة( كالتصديؽ بيا، كاالستعداد ليا مف ال يصدؽ بيا مف الكفرة، كاتبع أىكا
كالخطاب ليس ، يمؾفإنؾ إف تفعؿ ذلؾ ت، باالنيماؾ في الممذات المحرمة الفانية، المغمكطة

نما بدئ بو لتعميـ غيره، مقصكرا عمى مكسى  جميع الناس البالغيف لشامؿ فيك ، كا 
 .(3)ءالعقبل

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي ، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً  
الساعة آتية  فإذا كانت، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كىك ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كقدكميا أمره كاقعه قطعان ، ال ريب فييا، كمتحققة
مف ال يؤمف بيا مف الكفار مف أصحاب ، أال  يصرفنؾ عف اإليماف كالتصديؽ بيا يا مكسى

 كالتصكرات المغمكطة.، األىكاء
    

 

                                                           

عرابو1)  (.5/662، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/171، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 (.16/190)ج الزحيمي، نير( انظر: التفسير الم3)
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 :قكلو  المسألة السابعة:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ں  ڻ   ڻ    ڻچ 

 [.22]طو:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  :قكلو 

ضممت ... تخرْج  إنْ وتقديرىا: ، كجكابو، الميقد ر بداللة فعؿ الش رط، ميقد رة أداة الشَّرط: -1
 بيضاء.

؛ التصالو بتاء السككف  مبني عمى، ماضو : فعؿ َضمّمت() محذكؼ تقديره: فعل الشَّرط: -2
)يدؾ(: مفعكؿ ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الفتح، كالتي ىي: ضمير متصؿ، الفاعؿ

مبني ، ككاؼ المخاطب: ضمير متصؿ، كىك مضاؼ، كعبلمة نصبو الفتحة، بو منصكب
 .(1)في محؿ جر مضاؼ إليو، عمى الفتح

كعبلمة جزمو ، شرطو ميقد رلفعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألنو جكاب :  چڻچ  جواب الشَّرط: -3
في محؿ جـز جكاب  )تخرٍج( كجممة، تقديره: )ىي(، كالفاعؿ: ضمير مستتر، السككف

غير ميقترنة بالفاء ، الش رط الميقد ر
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 قاؿ لو:ف، أراد أٍف ييريو آية في نفسو، آيةن في بعض اآلفاؽ مكسى  لىم ا أرل اهللي  

 ـ  كضي ، تحت إبطؾ أدخؿ يدؾ في جيبؾ[، أٌم: 22]طو: چں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ 
كال سكءو  ، مف غير عيبو  نىٌيرة تخرج بيضاء ساطعة، عميؾ عضدؾ الذم ىك جناح اإلنساف

 .(3)منوكبياض البرص مم ا يينفر 

ر عف أداة الش رط حيث أفصحت جممة جكاب الش رط الميقد  ، كأثر الجممة الش رطية كاضح 
، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا عدـ الجـز كاليقيف( كالتي تفيد إفٍ ) الميقد رة

أف ييحاجج فرعكف باآليات كالمعجزات ؛ لتككف لو دليبلن عمى صدؽ نبكتو  فمتى أراد مكسى 
، اب شرطياعندىا يترتب تحقؽ كقكع جك ، تحت إبطويده في جيبو  أدخؿ مكسى  كرسالتو

 كىك أٍف تخرجى اليد بيضاء ساطعة مف غير عيبو كال سكء.
                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرتؿ1)  (.7/87، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو2)  (.5/667، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.7/123)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ3)
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 :لطيفة  

قاؿ ، كما كن ى عف العكرة بالسكءة، : كناية عف البرص چۀ  ہ   ہچ : قكلو 
 ،كالبرص أبغض شيء إلى العرب، كبيـ عنو نفرة عظيمة. كأسماعيـ السمو مٌجاجةالزمخشرم:" 

لممفاصؿ مف كنايات القرآف  زٌ أحسف كال ألطؼ كال أحكال ترل  ،فكاف جديرا بأف يكنى عنو
 .(1)"كآدابو

    
  :قكلو المسألة الثامنة : ۅ  ۉ  ۉ   ې     چ    [.28-27]طو:چې  ې 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

... يفقيوا إْن تحُملْ وتقديرىا: ، كجكابو، الميقد ر بداللة فعؿ الش رط، ميقد رة أداة الشَّرط: -1
 .(2)وليق

كعبلمة ، ميضارع مجزكـ ؛ ألنو فعؿ الش رط: فعؿ )تحُمْل(محذكؼ تقديره:  فعل الشَّرط: -2
)عيقدةن(: ، عائده عمى اهلل  تقديره: )أنت(، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان ، جزمو السككف

 . (3)كعبلمة نصبو الفتحة، مفعكؿ بو منصكب

كعبلمة جزمو ، ألنو جكاب لشرطو ميقد ر : فعؿ مضارع مجزكـ ؛چې چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى ، كاك الجماعة: ضمير متصؿك ، حذؼ النكف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة

غير ، في محؿ جـز جكاب الش رط الميقد ر)يفقيكا(  كجممة، السككف، في محؿ رفع فاعؿ
  .(4) ميقترنة بالفاء

 

 

 

                                                           

 (.3/59، الزمخشرم )ج( الكش اؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ1)
 (.16/363، صافي )جإعراب القرآف( انظر: الجدكؿ في 2)
 (.6/2858، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
عرابو كبيانو4)  (.5/669، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ا كاليد ، فً اآٍليىتىي ًلمكسى   لىم ا أىٍظيرى الم والتحرير والتنوير:"  قال صاحب العىصى
اء ي ده ًمفى الم ًو تىعىالىى، البىٍيضى ـى ًبذىًلؾى أىن وي ميؤى ٍأًنًو أىٍف ييٍدًخؿى ، فىعىًم أىمىرىهي الم وي ًباأٍلىٍمًر اٍلعىًظيـً ال ًذم ًمٍف شى

ٍأمي  ٍكعى ًفي نىٍفًس اٍلمى ميكىاشىفىتيوي ًبفىسىاًد الر  ًئذو ًباٍلمىٍكًعظىًة كى يىةي أىٍعظىـً ميميكًؾ اأٍلىٍرًض يىٍكمى كًر ًبًو كىىيكى ميكىاجى
اًلوً  ـى ، حى ًم ، بىٍؿ تىمىق ى    ميكسىىكًعٍندىما عى ٍكًؼ ًمٍف ظيٍمـً ًفٍرعىٍكفى عىًة ًفي اٍلخى ـٍ ييبىاًدٍر ًباٍلميرىاجى ذىًلؾى لى

سىأىؿى ا مىى اأٍلىٍمرى كى ٍمًؽ اأٍلىٍسبىاًب ال ًتي تيًعينيوي عى ٍأًشًو كىخى بىاطىًة جى مىٍيًو، ًبمىا يؤكؿ ًإلىى رى عىانىةى عى لم وى اإٍلً
ةً  ٍقنىاًع ًباٍلحيج  ةى اٍلقىٍكًؿ ًلئٍلًٍسرىاًع ًباإٍلً احى ٍعطىاًئًو فىصى ٍيثي ، تىٍبًميًغًو، كىاً  مىةى آلىًة الت ٍبًميًغ كىىيكى حى سىأىؿى سىبلى

ًح ًعبىارىةن المِّ  مىى أىدىاًء ميرىاًدًه ًبأىٍكضى ٍقًدرىةى عى ةى الت ٍعًبيًر كىاٍلمى احى ٍبسىةى المِّسىاًف ، سىافي ًبأىٍف يىٍرزيقىوي فىصى فىشىب وى حي
ا نىٍحًكًىمى ٍيًط كى ٍبًؿ أىًك اٍلخى اًلوً  ؛ ًباٍلعيٍقدىًة ًفي اٍلحى     .(1)" أًلىن يىا تىٍمنىعي سيٍرعىةى اٍسًتٍعمى

حيث أفصحت جممة جكاب الش رط الميقد ر عف أداة الش رط ، ر الجممة الش رطية كاضحكأث 
فمتى  ،كما يتبعو مف جكاب شرطيا، عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطياكالتي تفيد ( فٍ الميقد رة)إ

ة كالمكعظة كالبياف أف يدعك فرعكف كقكمو إلى اهلل  أراد مكسى  ج   كىذا يحتاج إلى، بالحي
مف ربِّو أٍف تذىب العيقدة مف   طمب مكسى فٍ فإ، فالمسافي أداة الدعكة كالتبميغ، لساف فصيح

في الدعكة  كىك أٍف يفقو القكـ كبلـ مكسى   ،عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، لسانو
 . إلى اهلل 

    
  :قكلو المسألة التاسعة:  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ

 [.39]طو: چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ    ٹٿ     ٿ  ٿ    ٹ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹچ  :قكلو 

 .. يْأُخْذه.تقذفيو نْ وتقديرىا: إ، كجكابو، الميقد ر بداللة فعؿ الش رط، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

كعبلمة ، فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألنو فعؿ الش رط  و(:: )تقذفيمحذكؼ تقديره فعل الشَّرط: -2
مبني ، كياء المخاطبة: ضمير متصؿ، جزمو حذؼ النكف ؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة

                                                           

 (.16/211)ج الطاىر بف عاشكر، ( التحرير كالتنكير1)
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في محؿ ، مبني عمى الكسر، كالياء: ضمير متصؿ، في محؿ رفع فاعؿ، عمى السككف
 .(1)نصب مفعكؿ بو

زمو كعبلمة ج، كاب لش رط ميقد رفعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألنو ج  :چٿچ  جواب الشَّرط: -3
: ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، السككف عدكه

غير ميقترنة بالفاء؛ فبل ، كجممة جكاب الش رط الميقد ر، كعبلمة رفعو الضمة، فاعؿ مرفكع
 .(2)محؿ ليا مف اإلعراب

 لجممة الشَّرط: ثانيًا: األثر التفسيري

في الديف، كالكحي، كالرسالة، ، منتو عمى عبده كرسكلو، مكسى  اهلل  لما ذكر
جابة سؤالو، ذكر نعمتو عميو، كقت التربية، كالتنقبلت في أطكاره فقاؿ حت  خت  مت  چ   :كا 

، خكفا مف فرعكف، حيث أليمنا أمؾ أف تقذفؾ في التابكت كقت الرضاع[، 37]طو: چىت  يت  
ثـ ، فقذفتو في التابكت شديدان  ؿ، فأخفتو أمو، كخافت عميو خكفان ألنو أمر بذبح أبناء بني إسرائي

، كقيض أف يأخذه، أف يمقيو في الساحؿ، نيؿ مصر، فأمر اهلل اليـ ئطاش: أمٌ ، قذفتو في اليـ
 .(3)كيككف قرة عيف لمف رآه، كيتربى في أكالده،  كلمكسى  أعدل األعداء هلل

جممة جكاب الش رط الميقد ر عف أداة الش رط  حيث أفصحت، كأثر الجممة الش رطية كاضح
 متىف، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا عدـ الجـز كاليقيف( كالتي تفيد فٍ الميقد رة)إ
، نافذة فإف  إرادة اهلل ، مف قتؿ فرعكف كاقتضت حكمتو أف ينجكى مكسى ، شاء اهلل 

ُـّ  ثيـ  ييمقيو ثيـ  تيمقيو في اليىـ، ذفو في التابكتٍف تقإلى أيِـّ مكسى أ حيث أكحى اهللي  عمى اليى
كىك أٍف يأخذه ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، بأمرو مف اهلل  ساحؿ قصر فرعكف

 ليتربى في ببلطو.، العدك فرعكف
    

 :قكلو  المسألة العاشرة: [.49]طو: چىب  يب  جت  حت     چ 

 :طأواًل: تحميل جممة الشَّر 

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1
                                                           

 (.6/190، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
 (.2/258)ج أحمد الد عاس كآخركف، ـ( انظر: إعراب القرآف الكري2)
 (.504)ص الس عدم، انظر: تيسير الكريـ الرحمف (1)
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 .(1)ُأوحَي ِإليُكما فمن ربُُّكما نْ إ وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد ر فعل الشَّرط: -2

حرؼ مبني ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة : چيب  جت  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى السككف، في محؿ ، مىٍف: اسـي استفياـ، ال محؿ لو مف اإلعراب، تحعمى الف

: خبر المبتدأ، رفع ميبتدأ بُّكيمىا(: رىبُّ ، كىك مضاؼ، مرفكع كعبلمة رفعو الضم ة، )رى
كميـ العماد: ، في محؿ جر مضاؼ إليو، مبني عمى الضـٌ ، كالكاؼ: ضمير متصؿ
كألؼ التثنية: حرؼ مبني عمى ، إلعرابال محؿ لو مف ا، حرؼ مبني عمى الفتح

في محؿ جـز جكاب الش رط كجممة )فمف ربُّكما(: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف
الميقد ر
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كبم غىاه ما أيمرا بو مف الط اعة ، بعدما جاء مكسى كىاركف عمييما السبلـ إلى فرعكف
[، حيث 49]طو: چيب  جت  حت     چ  قاؿ فرعكف عمى كجو اإلنكار:، امر اهلل كاالمتثاؿ ألك 

ـٍ ييضٍؼ الرب   كلعدـ  كىذا داللة عمى عتكه كمينتيى طغيانو،، كلك بطريؽ الحكاية، إلى نفسو ل
بالنداء بعد    ثـ إنو خص مكسى، بٍؿ أضافو إلييما، تصديقو ليما، كلجحده لمربكبية الحقة

 .(3)كزيره كتابعو كأف  ىاركف ، لو أنو األصؿ لما ظير، خطابيما

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت
فإذا ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، عدـ الجـز كاليقيف بككنيما ميرسميف مف عند اهلل تفيد 

في نظًر فرعكف مشككؾه كىذا أمره ، كالرسالة لمكسى كىاركف عمييما السبلـ بالنبكة أكحى اهلل 
بغرض الجحكد  كىك استفياـ فرعكف عف اهلل ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، فيو

 .كاإلنكار لربكبي تو 
      

 :قكلو  المسألة الحادية عشر: [.51]طو: چمح  جخ  حخ  مخ      جس  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1
                                                           

 (.16/375، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.314)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف المييسر3)
 (.6/19)ج العمادم، ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ3)
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كان ربك قد أعطى وىدى فما  نْ إ وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1)بالُ 

حرؼ مبني عمى ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة :چجخ  حخ  چ  جواب الشَّرط: -3
، في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى السككف، ما: اسـ استفياـ، عرابال محؿ لو مف اإل، الفتح

: خبري المبتدأ القركًف: مضاؼ إليو، ، كىك ميضاؼ، مرفكع كعبلمة رفعو الضم ة، باؿي
..(: ، مجركر كعبلمة جره الكسرة في محؿ جـز جكاب الش رط الميقد ركجممة )فما باؿي

 (2). 

 رط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّ 

حيثي كاف  [،49]طو: چيب  جت  حت     چ عف سؤالو األكؿ  أجابو مكسى  عندما 
ـٍ يقدٍر فرعكف عمى معارضتو فيو، الجكاب ميسكتان  انتقؿ فرعكفي إلى سؤاؿ آخر كىك: ما حاؿي ، كل

، كقد سبقكنا إلى اإلنكار كالكفر، كالظمـ، كالعناد، كلنا فييـ أسكة؟ مف ىمؾ مف القركف األكلى
كعمى ، كما أجابو بو عمى سبيؿ المراكغة كالمخادعة عف االعتراؼ بما قالو مكسى كذلؾ 

يدًة كالميغالطة سبيًؿ الحى
(3).  

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
كاف ربؾ قد فإذا ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا الشؾ كعدـ اليقيفتفيد 

عندىا يترتب تحقؽ ، في نظر فرعكف مشككؾه فيوكىذا أمره ، أعطى كىدل عباده كمخمكقاتو
عمى سبيؿ ، كىك استفياـ فرعكف عف حاؿ مف ىمؾ مف القركف األكلى، كقكع جكاب شرطيا
 الخداًع كالمراكغة.

    
 

 

 

 

 
                                                           

 (.16/376، صافي )جنظر: الجدكؿ في إعراب القرآف( ا1)
 (.314)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف المييسر2)
 (.7/340)ج األندلسي، ( انظر: البحر المحيط في التفسير4)
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 المطمب الثَّاني
 طو، ( من سورة51-88تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 
 

مؿو شرطية يتخمميا سىٍبعي ، سبًع مسائؿتشتمؿي ىذه اآليات عمى   كبيانيا عمى الٌنحك اآلتي:، جي

  :قكلوالمسألة األولى :  ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ

 [.58]طو: چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  : قكلو

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(1)قبمَت المقاء فاجعلْ  نْ إ وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

حرؼ مبني عمى ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة : چڳ  چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ضمير ، مبني عمى السككف، اجعٍؿ: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

في محؿ جـز جكاب لشرطو ، كجممة )اجعٍؿ(، عائده عمى مكسى  مستتر تقديره:)أنت(
ميقد ر
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 لدالة عمى تكحيد اهللره باآليات اأنو بص   بعد سؤاؿ فرعكف عف رب مكسى، ذكر اهلل   
 ،قكلو  مثؿ:  كقكلو  ،[50]طو:چىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  چ :  ٺ  ٺ  ٺ  چ

مثؿ العصا كاليد البيضاء،   الدالة عمى نبكة مكسى[، ككذلؾ اآليات 53]طو: چٺ  ٿ  
بالسحر، كطمب المبارزة مع السحرة، كتحديد مكاف المقاء   فكذب بكؿ ىذا، كاتيـ مكسى

                                                           

 (.16/382، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
عرابو كبيانو2)  (.5/689، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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بأف يأتيو بسحر مثمما جاء بو مكسى في  ، فعندما كعد فرعكفي مكسى عد االجتماعكمك 
 .(1) [58]طو: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  :زعمو، قاؿ لمكسى 

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً   
 قًبؿى مكسى  فٍ فإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، ؿ شرطيابكقكع فع الشؾ كعدـ اليقيفتفيد 

عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب ، في نظر فرعكف مشككؾه فيوكىذا أمره ، لقاءى فرعكف كسحرتو
ككيؿُّ ذلؾ غير مجزكـ بكقكعو في ، جتماعلبل كمكعدو ، لمقاء كالمبارزة كىك تحديد مكافو ، شرطيا

  ظفِّ فرعكف كاعتقاده.
    

 قكلو  لة الثانية:المسأ:  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب    جئىئ   ی  ی  ی  یچ 

 [.64]طو:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ىئ   ی  ی  ی  یچ  :قكلو 

 .)إذا(كتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(2)الغمبة فأجمعوا إذا أردتم وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

حرؼ ، شرطو ميقد رل كاقعة في جكابو ، الفاء: الفصيحة :چىئ   ی  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ، فعؿ أمر ٍجًمعكا:أى ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ألف  ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
، كىك مضاؼ، كعبلمة نصبو الفتحة، )كيدىكيـ(: كيدى: مفعكؿ بو منصكب، حؿ رفع فاعؿم

كميـ الجمع ، في محؿ جر ميضاؼ إليو، مبني عمى الضـٌ ، ككاؼ الخطاب: ضمير متصؿ
ال (: كيدىكيـ كجممة )فأٍجًمعيكا، ال محؿ لو مف اإلعراب، المذكر: حرؼ مبني عمى السككف

لشرطو ميقد ر غير جاـز؛ جكاب محؿ ليا مف اإلعراب
(3). 

 

                                                           

 (.4/28)ج الشنقيطي، نظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف( ا1)
 (.16/386، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.2/263)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ف المذيٌ  عمييما السبلـ كحدة الصؼ أماـ مكسى كىاركفعمى  اتفؽ فرعكفي مع سحرتو 
ميحرضان إي اىـ أف ييزمعكا ، يريداف الغمبة كالتفكؽ عمى دينيـ الذم ىك في زعميـ أفضؿ األدياف

ليككف أىيب ثيـ  يأتكا مصطفيف ؛ ، يـبحيث ال يتخمؼ عنو كاحد من، وكيدىـ كيجعمكه ميجمعان عمي
قىٍد فاز باإلنعامات، الن اسفي صدكر  ًف اٍستىٍعمى  كمبلئوالعظيمة مف فرعكف  كاإلكرامات كى اٍليىٍكـى مى
 .(1)كفاز كغمب

تي حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( ال، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً   
حيث حر ض فرعكف قكمو ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

عندىا يترتب تحقؽ كىذا مؤكده قطعان، ، إذا أرادكا الفكز كالغمبةف، مف السحرة لمقاء مكسى 
 جمعكا أمرىـ ككيدىـ ليزيمة مكسى كىاركف عمييما السبلـ .، كىك أٍف يى كقكع جكاب شرطيا

   
  :قكلو المسألة الثَّالثة:  ڌ   ڎ    ڌڇ   ڇ   ڍ           ڍ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ

 [.69]طو: چڎ           ڈ  ڈ   

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  :قكلو 

لقيت ما في يمينك أ نْ إ وتقديرىا:، كجكابو، الميقد ر بداللة فعؿ الش رط، ميقد رة أداة الشَّرط: -1
 .(2)تمقفْ 

مبني عمى السككف؛ التصالو بتاء ، فعؿ ماضو  :)أَلقيَت(محذكؼ تقديره: فعل الشَّرط: -2
 . مبني عمى الفتح في محؿ رفع فاعؿ، كالتي ىي ضمير ميتصؿ، الفاعؿ

كعبلمة جزمو ، : فعؿ مضارع مجزكـ؛ ألنو جكاب لشرطو ميقد ر چچچ  جواب الشَّرط: -3
،  عائدةه عمى عصاًة مكسى (ىيالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )ك ، السككف

غير ميقترنة بالفاء، في محؿ جـز جكاب الش رط الميقد ر، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ
 (3). 

                                                           

 (.7/134)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ1)
 (.16/390ج، صافي )( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ3)  (.7/120، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

مف  كخكفان ، كما ىك ميقتضى الطبيعة البشرية، في نفسو خيفة عندما أكجس مكسى  
كأن و جديره ، معو كناصره ككاف مف المعمكـ أف  اهلل ، كيظير أمري السحرة كفرعكف، أف ييٍغمب

بأال  تخشى ىذه األباطيؿ كالحباؿ  نبيو مكسى  فطمأف اهلل ، ىـبإبطاؿ كيدىـ كسحر 
سبيؿ آمران نبيو بأف ييمًؽ ما في يمينو عمى ، فأنت المستعمي عمييـ بالظفر كالغمبة، الخادعة

، لتصبح حيةن عظيمة، اإلبياـ ؛ تعظيمان ليا كالتي حصؿ بيا عمى شرؼ المناجاة يـك التكميـ
كأف  ، فتبتمع جميع ما صنعكه مف العصي كالحباؿ التي سحركا بيا أعيف الناس، كمعجزة بيِّنة

 .(1)الساحر مآلو إلى اليزيمة كالخيسراف المبيف

حيث أفصحت ، عمى صاحب البصيرة كالنظر ال يخفى، كأثر الجممة الش رطية كاضح 
بكقكع فعؿ  عدـ الجـز كاليقيف( كالتي تفيد فٍ جممة جكاب الش رط الميقد ر عف أداة الش رط الميقد رة)إ

أف ييحاجج فرعكف باآلية كالمعجزة؛   فمتى أراد مكسى ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا
فتكشؼ زيؼ كذبيـ  عصاه فإٍف ألقى مكسى  ،لتككف لو دليبلن عمى صدؽ نبكتو كرسالتو

تمقؼ كتبتمع حباؿى السحرة  كىك أف، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كأباطيميـ
 يـ.كعصي  

   
 :قكلو  المسألة الرَّابعة:  ٴۇ  ۋ    ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ

 [.72]طو: چۉ  ۉ  ې   ې  ې        ۅۋ  ۅ

 لشَّرط:أواًل: تحميل جممة ا

 .چ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ  :قكلو 

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(2)أردت ِعقابنا فاْقضِ  نْ إ وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

حرؼ مبني عمى ، قد ركاقعة في جكاب شرطو مي ، : الفاء: الفصيحةچ ٴۇ  چ  جواب الشَّرط: -3
، كىي: العمة حرؼ مبني عمى حذؼ، اٍقًض: فعؿ أمر، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

                                                           

 (.12/307)ج البقاعي، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر1)
 (.16/395، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
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كالجممة مف الفعؿ ، عائده عمى فرعكف كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(، الياء
في محؿ جـز جكاب لشرطو ميقد ر مقترنة بالفاء، كالفاعؿ

(1). 

 لجممة الشَّرط: ثانيًا: األثر التفسيري

ما كاف ، كليس سحران  ميعجزة مف عند اهلل  أف عمـ السحرة بأف  فعؿ مكسى  بعد 
ىازئيف بتيديد فرعكف ليـ بالتقطيع كالصمب ، منيـ إال الثبات عمى إيمانيـ أماـ جبركت فرعكف

ع، فافعؿ ما شئت، كاصنع ما أنت صانأم: ، [74]طو:چ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ فقالكا لو:، كالتعذيب
إنما لؾ تسمط كنفكذ عمينا في ىذه الدنيا التي ىي دار الزكاؿ، بما تريد مف أنكاع القتؿ، كال 

 .(2)في اآلخرة سبيؿ لؾ عمينا فيما بعدىا، كنحف قد رغبنا في دار القرار

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً  
أراد فرعكف  فٍ فإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا لجـز كاليقيفالشؾ كعدـ اتفيد 

، ؿحرة مشككؾه بو كأٍف كقكعو ميحتمى في نظر السكىذا العذابي ، عقاب السحرة المؤمنيف باهلل 
، كىك التيكـ كالسخرية مف أفعاؿ فرعكف مف تعذيب عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا

ى مكقؼ الدعاة المخمصيف أماـ الجبابرة كالطغاة، ففيو مكقؼ العزة ، كىنا يتجمكصمب كقتؿ
  كاالستعبلء، فحيف يستعمي الباطؿ بقكتو ينبغي عمى الدعاة إلى اهلل أف يستعمكا بعزتيـ ككرامتيـ.

    
 :قكلو  المسألة الخامسة:  چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   چ 

 [.74]طو:
 جممة الشَّرط: أواًل: تحميل

 . چىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی    چ :قكلو  

 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، : اسـ شرط جاـز چىئچ  أداة الشَّرط: -1

كعبلمة جزمة حذؼ حرؼ ، فعؿ الش رط مجزكـ ؛ ألنو : فعؿ مضارعچىئچ  فعل الشَّرط: -2
 عائده عمى )مىٍف( ه: )ىك(كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقدير ، العمة، كىك الياء

(3). 

                                                           

 (.2/265)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.16/246)ج الزحيمي، : التفسير المنير( انظر2)
 (.6/2888، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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ال ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: الر ابطة لجكاب الش رط چی  ی  ی  چ  جواب الشَّرط: -3
:، محؿ لو مف اإلعراب ال محؿ لو مف ، مبني عمى الفتح، حرؼ تككيد كنصب إف 

كائنٌة لو  كتقديره:، متعمؽ بمحذكؼ خبر متقدـ عمى اسميا، لىوي: جار كمجركر، اإلعراب
: اسـ إف  مؤخر منصكب، جينم ـى كالجممة اإلسمية )فإف  لو ، كعبلمة نصبو الفتحة، جين

في محؿ ، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو ميقترنة بالفاء،، جينـ(، في محؿ جـز جكاب الش رط
رفع خبر لممبتدأ: )مىف( 
(1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أم: كصفو الجـر مف كؿ كجو، كذلؾ ف أتاه، كقدـ عميو مجرما أف م  اهلل يخبر 
يستمـز الكفر كاستمر عمى ذلؾ حتى مات، فإف لو نار جينـ، الشديد نكاليا، العظيمة أغبلليا، 

نما حياتو مف لبعيد قعرىا، األليـ حرىا كقرىاا بعذاب القمب كالركح  غمكرةبل يحيا حياة يتمذذ بيا، كا 
يحذركنو مف نقمة اهلل كعذابو الدائـ، ، حيث تابع السحرة كعظ فرعكف قدره، كالبدف، الذم ال يقدر

 .(2) [74]طو: چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   چ  فقالكا:، كيرغبكنو في ثكابو األبدم الخالد

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
الذم  ىك فالعاقؿ، كالتي تيستعمؿ لمعقبلء، بيـ ب)مىٍف(كتيديدان لمف يضؿُّ مف الناس الذيف خاط

كالشقيُّ الخاسر ، بالطاعات كالقربات كيتقرب إلى اهلل ، رأ عف نفسو عذابى اهلل يكـ القيامةدٍ يى 
فإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك المثكؿ ، كىك ميثقؿه بالخطايا كالذنكب، مف جاء إلى ربو يكـ القيامة

كىك دخكًؿ نار ، الش رطعندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب ، ي كالكبائربالمعاص بيف يدم اهلل 
 فبل يعرؼي المكت فييا كال الحياة.، جينـ يـك القيامة

    
  :قكلوالمسألة السادسة : چحب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت       چ  

 [.75]طو:
  أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، اطفةالكاك: ع : چحبچ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ .، مبني عمى السككف، مىٍف: اسـ شرط جاـز

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.5/707، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.509)ص السعدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف2)
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كعبلمة جزمة حذؼ حرؼ ، فعؿ الش رط مجزـك ؛ ألنو فعؿ مضارع : چخبچ فعل الشَّرط:  -2
 :كالياء، (عائده عمى )مىفٍ كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، العمة، كىك الياء

 .(1)في محؿ نصب مفعكؿ بو، ضمير متصؿ، مبني عمى الكسر

حرؼ مبني عمى ، : الفاء: الر ابطة لجكاب الش رط چحت  خت  مت  چ جواب الشَّرط:  -3
 ، في محؿ رفع مبتدأ، مبني عمى الكسر، أيكالًء: اسـ إشارة، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

، لىييـي: جار كمجركر، ال محؿ ليا مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح ككاؼ الخطاب:
: مبتدأ مؤخر مرفكع، كائٌن ليم الدرجاتكتقديره: ، كىك متعمؽ بمحذكؼ خبر ميقد ـ ، الدرجاتي

چ كالجممة االسمية ، كالجممة االسمية في محؿ رفع خبر لممبتدأ )أكلئؾ(، كعبلمة رفعو الضم ة

، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو، قترنة بالفاءمي ، : في محؿ جـز جكاب الش رط چحت  خت  مت  
في محؿ رفع خبر لممبتدأ: )مىف(
 (2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

باألعماؿ  قائمان ، متبعا لكتبو، رسموبيأت ربو مؤمنا بو مصدقا أنو مف  ييخبري اهلل  
، كالمنازؿ العاليات، الدرجات فميـ عظيـ، فأكلئؾ ىـ المؤمنكف حقان ، الكاجبة كالمستحبة الصالحة

كالسركر ، كالخمكد الدائـ، كاألنيار السارحات، كالمذات المتكاصبلت، كفي الغرؼ المزخرفات
  .(3)كال خطر عمى قمب بشر، كال أذف سمعت، فيما ال عيف رأت، العظيـ

يظيري مف جممة الش رط ما أفصحت بو مف الكعد لمف سمؾ طريؽ اليداية كاالستقامة  
كقد ، فإنو ال يتكانى في عمؿ الصالحات كالطاعات كالقربات، فمف لو عقؿ يتأمؿ كيفكر، تقكلكال

ٍف( ًليخاطىبى بيا العقبلء الذيف ييدرككف أ ف  العبد متى جاء إلى ربو طائعان جعؿ اهلل أداة الش رط )مى
كىك التحصؿ ، الش رطعندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب ، مؤمنان مستكثران مف الطاعات كالقربات

 عمى عظيـ الدرجات كالقربات كدخكؿ الجن ات.

 

                                                           

 (.6/222، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
عرابو كبيانو( انظر: تفسير القرآف ك 2)  (.5/708، الدرة)جا 
 (.4/34)ج البيضاكم، ( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ3)
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 :قكلو  المسألة السَّابعة:  ڑڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ   

 [.81]طو: چک  ک  ک  ک  گ  گ  

 : تحميل جممة الشَّرط:أوالً 

 . چک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  :قكلو 

  ،ال محؿ لو مف اإلعراب، ني عمى الفتححرؼ مب، بتدائيةالكاك: ا : چک  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ .، مبني عمى السككف، مىٍف: اسـ شرط جاـز

، كعبلمة جزمو السككف، فعؿ الش رط مجزكـ ؛ ألنو : فعؿ مضارع چک  چ  فعل الشَّرط: -2
كعبلمة رفعو الضمة ، غضبي: فاعؿ مرفكع، متعمؽ بالفعؿ: )يحًمٍؿ(، عميو: جار كمجركر

كىي ، منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة مناسبة الياء، قدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـالم
في محؿ جر مضاؼ ، مبني عمى السككف، كالياء: ضمير متصؿ، كىك مضاؼ، الكسرة
 .(1)إليو

ال ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: الر ابطة لجكاب الش رط چگ  گ  چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، حرؼ تككيد كتحقيؽ قىٍد:، رابمحؿ لو مف اإلع

منع مف ظيكرىا ، مبني عمى الفتحة الميقد رة عمى األلؼ، اإلعراب، ىىكىل: فعؿ ماضو 
: في محؿ جـز  چگ  گ  چ كجممة ، تقديره: )ىك(، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، التعذر

فع خبر لممبتدأ: )مىٍف(، في محؿ ر ، الش رط كجكابو كجممتا فعؿ، ميقترنة بالفاء، جكاب الش رط
مىف يحًمٍؿ...(،   .(2)ال محؿ ليا مف اإلعراب ابتدائية كالجممة االسمية)كى

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ىبلؾ آؿ فرعكف، عف بني إسرائيؿ بعد إنجائيـ مف البحر ييخبر اهلل   حيث ذكرىـ ، كا 
، أفاض عمييـ مف سائر نعمو كرزقو كأنو ، ة في نجاتيـ كىبلؾ عدكىـكالمتمثم، بنعمو عمييـ

، فيككنكا مف الطاغيف، كعدـ جحكد نعمة اهلل ، ميذكران إي اىـ بعدـ الطغياف كمجاكزة الحدٌ 
مم ا  باإلسراؼ كالبطر كاالعتداء عمى حقكؽ اآلخريف مف مخالفة أكامره  كحذرىـ اهلل 

                                                           

 (.6/2893، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
عرابو كبيانو2)  (.5/714، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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ذا حؿ  بيـ غضب اهلل ، ة بيـيكجب إنزاؿ الغضب كالعقكب فقد باءكا باليبلؾ ، كسخطو كا 
 .(1)كالشقاء

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
كالتي ، كسخطو مف بني إسرائيؿ الذيف خاطبيـ ب)مىٍف( عميو غضبي اهلل  كتيديدان لمف يحؿُّ 
كسخطو مف أٍف يحؿ  عميو،   اهلل  عف نفسو غضبى ذم يدرأ فالعاقؿ ال ، تيستعمؿ لمعقبلء
كأما الشقيُّ الخاسر مف خالؼ ،  بالطاعات كالقربات كالتزاـ أكامر اهلل كيتقرب إلى اهلل 

فإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك نزكؿ غضب ، كحؿ  عميو الغضب كالسخط مف اهلل  أكامر اهلل 
كىك أٍف ينزؿ بيـ ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط ،اهلل كسخطو عمى العصاة كالمخالفيف
 .العذاب كالشقاء كاليبلؾ كسكءي العاقبة 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3/79)ج الزمخشرم، ( انظر: الكشاؼ1)
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 المطمب الثَّالث
 ، ( من سورة طو111-58تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، سي جيمؿو شرطيةيتخمميا خم، تشتمؿي ىذه اآليات عمى خمًس مسائؿ

  :قكلو المسألة األولى: ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ

 [.90]طو: چڃ  ڃ  چ   چ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  :قكلو 

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 .(1)(صدقتموني فاتَِّبُعوني نْ إ) وتقديره، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة:  چڃ  چ  جواب الشَّرط: -3
 مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف، : فعؿ أمرو ات ًبعيكني، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
كياء ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الكسر، كنكف الكقاية: حرؼ، محؿ رفع فاعؿ

كجممة ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى السككف، المتكمـ: ضمير متصؿ
ميقترنة بالفاء رفي محؿ جـز جكاب لشرط ميقد  (: ات ًبعيكني)ف

(2). 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

قكمو عف عبادتيـ العجؿ كتحذيرىـ  يخبر اهلل تعالى عما كاف مف نيي ىاركف  
خباره إياىـ بأنو فتنة في ىذا الكعظ أحسف الكجكه؛ ألنو زجرىـ  سمؾ ىاركف ، حيثي منو، كا 

ڃ  ڃ  چ  :تعالى بقكلو دعا إلى معرفة اهلل  ثيـ     چ ڄ  ڄ  ڄچ  :أكالن عف الباطؿ بقكلو 

  ثيـ  دعاىـ إلى اتباع الشرائع بقكلو:، چڃ  چ  ثيـ  دعاىـ إلى معرفة النبكة بقكلو:، چڃ  

                                                           

 (.16/410، صافي )جآف( انظر: الجدكؿ في إعراب القر 1)
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ2)  (.7/142، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
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إزالة  ككى، فيذا ىك الترتيب الجيد ؛ ألنو البد  مف إماطة األذل عف الطريؽ  چچ   چ  چ 
نما قاؿ، ثيـ  النبكة، صؿ؛ ألنيا األ ثيـ  معرفة اهلل ، الشيبيات ڃ  ڃ  چ  :تعالى ثيـ  الشريعة، كا 

 قبؿ اهلل ، حيث خص  ىذا المكضع بيذا االسـ؛ ألنو ينبييـ عمى أنيـ متى تابكا، چڃ  
 .(1)باإلصرار كالجحكد النُّصح كالكعظفقابمكا ، ؛ ألنو ىك التكابي الرحيـتكبتيـ 

( التي فٍ يث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إح، فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةً  
 فبيف ليـ ىاركف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا الشؾ كعدـ اليقيفتفيد 

كبنبيو مكسى كىاركف عمييما  آمنتـ باهلل  فٍ أف  الضبللة كالفتنة تكمفي في عبادة العجؿ، فإ
، بالنسبة لقكمو مشككؾه فيو في نظر ىاركف كىذا أمره ، السبلـ، كصد قتـ بالنبكة كالرسالة

فيك ، في اتباعيـ لياركف  كىذا يدفعي إلى عدـ اليقيف، كأف  إيمانيـ كاف مجرد زعـ كاحتماؿ
 كلذا جاء تقدير أداة الش رط )إٍف( في مكانو الميناسب.، أمره مشككؾه فيو أيضان 

    
 :قكلو  المسألة الثانية:  [.95]طو: چہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 : تحميل جممة الشَّرط:أوالً 
 .)إذا(كتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

الحقيقة فما خطبك  أخيذكر  إذا) وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد ر فعل الشَّرط: -2
 .(2)(أنت

كىك حرؼ ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، : الفاء: الفصيحةچھ  ھ  چ  جواب الشَّرط: -3
، مبني عمى السككف، ما: اسـ استفياـ إنكارم، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

: خبر مرفكع، في محؿ رفع مبتدأ طبيؾى كىك ، الظاىرة عمى الباء كعبلمة رفعو الضم ة، خى
كجممة: ، في محؿ جر ميضاؼ إليو، مبني عمى الفتح، كالكاؼ: ضمير متصؿ، مضاؼ
(:  )فما طبيؾى ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو ميقد ر غير جاـز خى

(3). 

 

                                                           

 (.3/211)ج بالخازف، ( انظر: ليباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ1)
 (.16/413، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
عرابو كبيانو3)  (.5/725، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كأحقيـ بنصيحتو كحفظو عمى اليدل ، مف نصيحة أقرب الناس إليو مكسى ا فرغلم   
ائيؿ مف إضبلًؿ السامرٌم لبني إسر   مكقؼ مكسى إذ كاف رأس اليداة، تشكؼ السامع إلى 

فقاؿ لو مينكران عميو قبيح صنعو: ما ، عمى السامرمٌ  حيث أقبؿ مكسى ، بصناعتو لمعجؿ
 .(1) شأنؾ فيما صنعت؟ كما الذم دعاؾ إلى ىذا الفعؿ؟

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
 يتبعو مف جكاب شرطيا، فإذا ذكر ىاركف  كما، تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

خباره إياىـ بأنو فتنةل وعما كاف مف نيي الحقيقة  ، قكمو عف عبادتيـ العجؿ كتحذيرىـ منو، كا 
مينكران  كىك استفياـ مكسى ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كىذا أمره كاقع قطعان 

ٍف يبقى صامتان أماـ ىذا الفعؿ الشنيع، أ ، فما كاف لمكسى عمى السامرٌم قبيح فعمو كصنعو
 فما كاف إال أٍف أكقع السؤاؿ الميحرج لمسامرم ؛ ليرل ما الذم دعاهي ألف يفعؿ ذلؾ.

    
  :قكلو المسألة الثَّالثة:  ائ    ائۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ

ىئ   ىئ  ىئ  ی    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ۇئەئ   ەئ  وئ  وئ

 [.97]طو: چی    ی  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ  :قكلو 

 .)إذا(كتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(2)(فاذىب كفرت باهلل  إذا) وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، اء: الفصيحةالف:  چۅ  چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ، مبني عمى السككف، اٍذىىٍب: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

                                                           

 (.7/143)ج القاسمي، محاسف التأكيؿ ( انظر:1)
 (.16/416، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
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ال ، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، عائده عمى السامرمٌ  ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
  .(1)ر جاـز محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو ميقد ر غي

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بأف ، التي كانكا عمييا فرقان لبني إسرائيؿ عف طريؽ الحؽمي كاف فعؿي السامرٌم  لم ا 
عكقب بالنفرة مف اإلنساف الذم ، كأن و صار متبكعان في ذلؾ الضبلؿ، جمعيـ عمى عبادة حيكاف

، بجزائو في الدنيا مف قطيعة الن اس لو حيثي أخبره مكسى ، الحيكاف مف ىك أشرؼ
، ال يٍخمفو اهلل  بأف  لو عذابان عظيمان  جزاءه في اآلخرةأف  ك ، كال ييكممو أحده مف الن اس، فيعتزليـ

 .(2)كال مفر  عنو، كىك آتو يكـ القيامة ال ريب فيو

رط )إذا( التي حيث أفصحت الفاء عف أداة الش  ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
فإذا كفر السامرمُّ باهلل ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

 ، بسبب صناعتو كعبادتو لمعجؿ مف دكف اهلل ، ،غكائو لبني إسرائيؿ كبسبب إضبللو كا 
ت عميو كىي العقكبة التي حم  ، اعندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطي، كىذا أمره حاصؿه قطعان 

 يكـ يقـك األشياد. كالعذاًب الشديًد مف اهلل ، في الدنيا مف القطيعة كاالعتزاؿ مف الن اس
    

  :قكلو المسألة الرَّابعة:  [.100]طو: چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 ي محؿ رفع ميبتدأ .ف، مبني عمى السككف، اسـ شرط جاـز : چٺ  چ  أداة الشَّرط: -1

، كالفاعؿ: فعؿ الش رطفي محؿ جـز ، مبني عمى الفتح، فعؿ ماضو  :چٺ   چ  فعل الشَّرط: -2
عائده عمى )مىٍف( تقديره: )ىك( ضمير مستتر جكازان 

 (3). 

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط: الفاء:  چٿ  ٿ  چ  جواب الشَّرط: -3
(: حرؼ تككيد كنصب، اإلعرابال محؿ لو مف   ،الفتح ال ، مبني عمى الفتح، إن وي: )إف 

في محؿ نصب اسـ ، مبني عمى الضـٌ ، ياء: ضمير متصؿكال، محؿ لو مف اإلعراب
) : فعؿ مضارع مرفكع، )إف  كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، كعبلمة رفعو الضم ة، يىحًمؿي

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.5/727، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.12/336)ج البقاعي، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر2)
 (.6/2907، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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(، عؿ كالفاعؿكالجممة مف الف، عائده عمى )مىٍف( تقديره: )ىك( كجممة: ، في محؿ رفع خبر)إف 
(، في محؿ جـز جكاب الش رط كجممتا فعؿ الش رط ، الميقترنة بالفاء الجاـز )فىإن وي يىحًمؿي

)مىٍف( في محؿ رفع خبر الميبتدأ، كجكابو
 (1).  

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كأخبار السالفيف في ، أنباء السابقيفبما قصو عميو مف  يمتف اهلل تعالى عمى نبيو  
ذا كاف ، كىذا مما يدؿ عمى أف القرآف مشتمؿ عمى أحسف ما يككف مف األحكاـ، القرآف الكريـ كا 

كألمتو، فيجب تمقيو بالقبكؿ كالتسميـ كاالنقياد كالتعظيـ، كأف ييتدل بنكره    لمرسكؿ كران القرآف ذً 
راض، أك ما ىك أعظـ منو مف اإلنكار، فإنو كفر ليذه إلى الصراط المستقيـ، كأما مقابمتو باإلع

مف اهلل  النعمة، كمف فعؿ ذلؾ، فيك مستحؽ لمعقكبة
(2). 

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
ييخاطب  ب)مىٍف(، كالتي كتيديدان لمف أعرض عف القرآف الكريـ مف الن اس الذيف خاطبيـ اهلل 

ا فيو مف  الذيف ييقبمكف عمى كتاب اهلل ، بيا عادةن العقبلء مف الن اس تبلكةن كتدبران كعمبلن ًلمى
رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران ، لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة، األحكاـ فالعاقؿي ىك ، فقد حى

أف  كىك، شؾ أن و كاقعه في العقكبة اإللييةأم ا مف فقد عقمو فبل ، الذم ينتفع بيذا التيديد كالكعيد
 . يأتي يكـ القيامة حامبلن أكزاره كذنكبو ميعرِّضان بنفسو لعذاًب اهلًل 

    
 :قكلو  المسألة الخامسة:  [.105]طو: چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .(نْ )إكتقديرىا:  ،بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(3)(أجبت عن سؤاليم فقل نْ إ) وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، شرطو ميقد رلكاقعة في جكاب ، الفاء: الفصيحة : چگ  چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ضمير  ،مبني عمى السككف، قيٍؿ: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

                                                           

 (.6/245، دركيش )جر: إعراب القرآف كبيانو( انظ1)
 (.512)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف2)
 (.16/423، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)



555 

في محؿ جـز جكاب لشرطو ميقد ر ، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
 .(1) ميقترنة بالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بعد أف كصؼ اهلل تعالى أىكاؿ يكـ القيامة، حكى سؤاؿ مف لـ يؤمف بالحشر عف  
ىؿ تبقى أك تزكؿ؟ ، عف حاؿ الجباًؿ يـك القيامة كف النبي  حيث سأؿ المشرك، مصير الجباؿ

  .(2)منثكران  يا ىباءن عمي جٍ ، كيى كيا دكان يزيميا اهلل كيذىبيا عف أماكنيا، كيدي فقٍؿ ليـ يا محمد: 

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
سأؿ الكفاري  فٍ فإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا عدـ الجـز كاليقيفتفيد 

 كعدـ إيمانيـ بيكـ القيامة،، مع إنكارىـ لمبعث كالجزاء كالمشرككف عف حاؿ الجباؿ يكـ القيامة
عف حاليا مف إزالة ليا عف  كىك أف ييخبرىـ النبي ، اعندىا يترتب كقكع جكاب شرطي

 ثكران.كدكيا كجعميا ىباءن من  ،أماكنيا
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/155، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.16/285)ج الزحيمي، ( انظر: التفسير المنير2)
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 المطمب الرَّابع
 ( من سورة طو، 188-111تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى سٍبًع  مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا ثىمافي جي

  :قكلو المسألة األولى:  ی  ی   ی  ی  جئ       ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئچ

 [.112]طو: چحئ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائيةالكاك: ا : چېئ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ .، مبني عمى السككف، اسـ شرط جاـز مىف:

، كعبلمة جزمو السككف، عؿ الش رط؛ ألنو ف: فعؿ مضارع مجزكـ  چېئ     چ  فعل الشَّرط: -2
 .(1) كتقديره: )ىك(، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان 

، حرؼ مبني عمى الفتح، رابطة كاقعة في جكاب الش رط: الفاء:  چی   ی  چ  جواب الشَّرط: -3
: الن افية، ال محؿ لو مف اإلعراب ، ال محؿ ليا مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى السككف، الى

: فع كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: ، كعبلمة رفعو الضم ة، ؿ مضارع مرفكعيخاؼي
كجممتا ، في محؿ جـز جكاب الش رط ميقترنة بالفاء، كالجممة الفعمية، عائده عمى )مىٍف( )ىك(

فعؿ الش رط كجكابو،  في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىٍف(
 (2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

، بي ف في ىذه اآلية حاؿ المؤمف مع ربو، العاصي لربوحاؿ الظالـ  ا ذكر اهلل لم   
كما أنزلو عمييـ ، كىك مؤمف بربو كرسمو، عمى قدر طاقتو حيث إف العبد إذا عمؿ صالح العمؿ

ؿ عميو سيئات غيره كأكزاره، كال يخاؼ أف حمٌ بأف يي ، ظيممان  فبل يخاؼ مف اهلل ، مف كتبو
چ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ :كنحك ىذه اآلية قكلو ، و فينقصو ثكابياييضمو حسنات

                                                           

 (.4/459)ج اليمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد( انظر: 1)
عرابو كبيانو2)  (.5/113، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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كال تبطؿ لو حسنة قد ، كخبلصة ذلؾ: أن و ال ييؤاخذ العبد بذنب لـ يعممو، [15]اإلسراء:
 . (1)عمميا

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
 عات مف الن اس الصالحيف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل كترغيبان لمف عمؿ الصالحات كالطا

الذيف ييقبمكف عمى فعؿ الطاعات ، ب)مىف(، كالتي ييخاطب بيا عادةن العيقبلء مف الن اس
، كقد كعدىـ ربيـ كعدان حسنان ، كخكفان ككجبلن مف عقابو، كالصالحات؛ طمعان في مغفرتو كرضكانو

عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب ، اإليماف باهلل  عمؿ الطاعات كالصالحات مع كىك مىفٍ 
 كىك أال يخشى عمى نفسو الظمـ كاليضـ .، الش رط

    
  :قكلو المسألة الثَّانية:  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ

 [.117]طو: چڎ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  :قكلو 

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، رةميقد   أداة الشَّرط: -1

عرفُتما عداوتو فال  نْ إ) وتقديره، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(2)(ُيخِرجنَُّكما

كىك حرؼ ، كاقعة في جكاب شرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة : چڍ  ڍ   چ  جواب الشَّرط: -3
: حرؼ نيي كجـز، اإلعرابال محؿ لو مف ، مبني عمى الفتح ال ، مبني عمى السككف، الى

مبني عمى الفتح ؛ التصالو بنكف التككيد ، : فعؿ ميضارعييخًرجن كيما، محؿ لو مف اإلعراب
كنكف ، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، في محؿ جـز ب)ال( الن اىية، الثقيمة

، ككاؼ الخطاب: ضمير متصؿ، اإلعراب ال محؿ لو مف، التككيد: حرؼ مبني عمى الفتح
ال ، مبني عمى الفتح، كميـ الًعماد: حرؼ، نصب مفعكؿ بو في محؿ، مبني عمى الضـٌ 

                                                           

 (.17/421)ج اليررم، ( انظر: حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف1)
 (.16/432، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
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، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى السككف، كاأللؼ لمتثنية، محؿ لو مف اإلعراب
 . (1)الفاءمقترنة ب في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقد ر، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كأباف ما فيو مف الكعيد لتربية التقكل كالعظة ، أمرى القرآف الكريـ بعدما عظ ـ اهلل  
لمداللة عمى أف طاعة بني آدـ لمشيطاف أمر قديـ، كأنيـ ينسكف ،  كالعبرة، أردفو بقصة آدـ

لمتحذير مف ىذا   ذكر إباء إبميس السجكد آلدـ األكامر اإلليية، كما نسي أبكىـ آدـ. ثـ
إبميس عدك لؾ  ف  أ  آدـ نبيو فأخبرى اهللي ، مف الجنة  العدك الذم أخرج بكساكسو آدـ

كلزكجؾ، فمـ يسجد لؾ كعصاني، فبل تطيعاه، كال يككنٌف سببا إلخراجكما مف الجنة، فتتعب في 
 .(2)كالرزؽش تحصيؿ كسائؿ المعافي األرض في  حياتؾ الدنيا

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
عرؼ آدـ كحكاء  قدف، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، بكقكع فعؿ شرطيا عدـ الجـز كاليقيفتفيد 

 احتماؿعندىا يترتب ، لكنيما نسيا ىذه العداكة في لحظة، عمييما السبلـ عداكة الشيطاف ليما
 األرض. في يماكنصبً  يماسببان في شقائ فكاف ، حيث أخرجيما مف الجن ة، اكقكع جكاب شرطي

    
   :قكلو المسألة الثالثة:  ې  ى    ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅچ

 [.123]طو: چى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، تيفكتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطي

 . چې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  چ  :قكلو ـــــ الجممة األولى: 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، تفريعية : الفاء: چې  چ  أداة الشَّرط: -1
مبني عمى السككف عمى النكف التي ، إم ا: تتككف مف قسميف: )إٍف(: حرؼ شرطو جاـز

ال ، مبني عمى السككف، ك)ما(: حرؼ زائد، ال محؿ ليا مف اإلعراب، ت في ميـ )ما(أيدغم
 محؿ لو مف اإلعراب.

                                                           

 (.7/163، صالح )جؿ لكتاب اهلل المرت ؿ( انظر: اإلعراب المفص  1)
 (.16/296)ج الزحيمي، ( انظر: التفسير المنير2)
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 فعؿ مضارع مبني عمى الفتح ؛ التصالو بنكف التككيد الثقيمة : چى  چ  فعل الشَّرط: -2
، ال محؿ لو مف اإلعراب، كنكف التككيد: حرؼ مبني عمى الفتح، في محؿ جـز فعؿ الش رط

، كميـ الجمع في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقدـ، مبني عمى الضـٌ ، كاؼ: ضمير متصؿالك 
 .(1)ال محؿ لو مف اإلعراب، المذكر: حرؼ مبني عمى السككف

عاطفة لمجممة الش رطية الثانية عمى الجممة الش رطية : الفاء:  چائ  ەئ   چ  جواب الشَّرط: -3
ركانيا الثبلثة في محؿ جـز جكاب لمجممة الش رطية كالجممة الش رطية الث انية بأ ،(2)األكلى
 األكلى.

 .چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ :قكلو ـــــ الُجممة الثانية: 

ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى الفتح، عاطفة بيف الجممتيف: الفاء:  چائ  چ  أداة الشَّرط: -1
كسر؛ منعان مف التقاء لعمى السككف الذم حيرؾ با مبني، مىف: اسـ شرطو جاـز، اإلعراب
 في محؿ رفع مبتدأ.، الساكنيف

فعؿ محؿ جـز  في، مبني عمى الفتح، ات بىعى: فعؿ ماضو  : چەئ   ەئ  چ  فعل الشَّرط: -2
: مفعكؿ بو ، عائده عمى )مىٍف( كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، الش رط ىيدامى

كىك ، منع مف ظيكرىا التعذر، أللؼكعبلمة نصبو الفتحة الميقد رة عمى ا، منصكب
في محؿ جر ميضاؼو إليو ، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الفتح، ميضاؼ

(3).                  

حرؼ مبني عمى  ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط: الفاء: چوئ  وئ  چ  جواب الشَّرط: -3
: الن افية، ال محؿ لو مف اإلعراب  ،الفتح ال محؿ لو مف ، سككفحرؼ مبني عمى ال، الى

: فعؿ مضارع مرفكع، اإلعراب م، يىًضؿُّ كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، ةكعبلمة رفعو الض 
، في محؿ جـز جكاب الش رط، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، عائده عمى )مىٍف( تقديره: )ىك(

طية بأركانيا في ، كالجممة الش ر في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىف(، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو
 .(4) محؿ جـز جكاب لمجممة الش رطية األكلى

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.5/749، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
ممتاف شرطيتاف ككاف بينيما حرؼ عطؼ فإف  الجكاب لمجممة الث انية2)  كالجممة الث انية بأركانيا، ( إذا اجتمعت جي

 ان لمجممة األكلى.جكاب تككف
 (.2/275)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
 (.6/258، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتيِّ الشَّرط:

أف ييبطا إلى األرض، كأف يتخذكا  الشيطاف  كحكاء   ر آدـو أمى أن    اهلل  يخبر 
تبا، كيرسؿ إلييـ ؿ عمييـ كينزِّ حاربكه، كأنو سى كا لو عدتو كيي ليـ، فيأخذكا الحذر منو، كيعدُّ  عدكان 
لى جنتو،  رسبلن  مف ىذا العدك المبيف،  كيحذرىـيبينكف ليـ الطريؽ المستقيـ المكصمة إليو كا 
مر بو، جاءىـ ذلؾ اليدل، الذم ىك الكتب كالرسؿ، فإف مف اتبعو اتبع ما أي  ت ماكقكأنيـ 

إلى  دمى ، بؿ قد ىي يي عنو، فإنو ال يضؿ في الدنيا كال في اآلخرة، كال يشقى فييماكاجتنب ما ني 
 .(1)صراط مستقيـ، في الدنيا كاآلخرة، كلو السعادة كاألمف في اآلخرة

أف  ، تيبيف جممة الش رط األكلى كأداتيا)إٍف( كالتي تيستعمؿ في المعاني المشككؾ فييا 
كىـ ، سبيؿ الر شاد كاالستقامة فمف الن اس مف ييديو اهلل ، ليست لكؿ الن اس ىداية اهلل 

الحيف ، عميو الضبللة كمنيـ مف كتب اهلل ، عباد اهلل الميخمصيف مف األنبياء كالمرسميف كالص 
 فإذا كقع فعؿ الش رط كىك أف تأتي ىداية اهلل ، كذلؾ بعصيانو هلل كابتعاده عم ا أمر اهلل 

باع سبيؿ عندىا يتحقؽ جكاب الش رط كىك كجكب ات، كىي منة مف اهلل لعباده، لعباده كأكليائو
 اليداية كالر شاد.

حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى ، فأثرىا كاضحه جمي  ، أم ا الجممة الش رطية الثانية 
الحيف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل ، بيانان  كترغيبان لمف اتبع الخير كاليداية كالرشاد مف الن اس الص 
 )الذيف ييقبمكف عمى اليداية بفعميـ ، الن اس كالتي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف، ب)مىف

الحات ؛ طمعان في مغفرتو كرضكانو لكف  المصيبة ، كخكفان ككجبلن مف عقابو، لمطاعات كالص 
رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران ، الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة كىك اتباع ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، فقد حى

 أن و عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط كىك، اهلل كاجتناب نكاىيوباتباع أكامر  اليداية الرب انية
 .ال يضؿ في الدنيا كال في اآلخرة، كال يشقى فييما

 
    

 
 

                                                           

 (.515ر الكريـ الرحمف، الس عدم )صتيسي(؛ ك 7/152)ج جماؿ الديف القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ1)



554 

 :قكلو  المسألة الرَّابعة:  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ

 [.124]طو: چی      ی  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: عاطفة : چ ۆئ چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ .، مبني عمى السككف، اسـ شرط جاـز مىف:

كالفاعؿ: ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو  چۈئ   چ  فعل الشَّرط: -2
عائده عمى )مىٍف( ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(

 (1). 

: : چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ  جواب الشَّرط: -3 حرؼ  ، رابطة كاقعة في جكاب الش رطالفاء:  فىإف 
: حرؼ تككيد كنصب، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح ال ، مبني عمى الفتح، إف 

( ميقد ـ، محؿ لو مف اإلعراب وتقديره: ، لىوي: جار كمجركر، ميتعمقاف بمحذكؼ خبر )إف 
( ميؤخر منصكب، عيشًة ضنكاً لو م كائنةٌ  ٍنكان: ، كعبلمة نصبو الفتحة، معيشةن: اسـ )إف  ضى

في محؿ ، كالجممة االسمية )فىإف  لىوي ...(، كعبلمة نصبيا الفتحة، صفة لمعيشة منصكبة
في محؿ رفع خبر الميبتدأ ، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو، جـز جكاب الش رط ميقترنة بالفاء

)مىف(
 (2). 

 : األثر التفسيري لجممة الشَّرط:ثانياً 

فيترككا كتاب اهلل ، عف حاؿ الميعرضيف عف ذكره مف أىؿ الغكاية كالًشقاؽ يخبري اهلل  
 فإف  جزاءىه ، أك الكيفر بو، نكار لواإلأك عمى كجو ، عراض عنواإلعمى كجو ، الذم ىك حؽ

و في الدنيا ؛ بسبب إعراضو كصدِّه عذابان ل، عميو في حياتو كنىشؽ  ، عميو في عيشو أٍف نيضيؽى 
 :كما قاؿ ، ييحشر أعمى البصر، كفي اآلخرة يكـ ييعرض عمى ربو، عف ذكر اهلل 

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ  

 .(3) [97]اإلسراء:

                                                           

 (.320)ص اإلبراىيـ، ر( انظر: إعراب القرآف الكريـ المييس1)
عرابو كبيانو،  ، (328)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2) تفسير القرآف كا 

 (.5/750الدرة)ج
 (.4/125)ج الشنقيطي، ( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف3)
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، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
سالكيف طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ  لمف أعرض عف ًذكر اهلل  كتيديدان 
 الذيف ييقبمكف عمى ذكًر اهلل ، ب)مىٍف(، كالتي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس اهلل 

قد ف، لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة، كطاعتو سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة
رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران  عندىا ، كىك اإلعراضي كالصدُّ عف ًذكًر اهلًل ، فعؿ الش رط كقعفإذا ، حى

كلعذاب ، عميو في حياتو كييشؽ  ، عميو في عيشو كىك أف ييضيؽى ، يترتب كقكع جكاب الش رط
ـ، كضنؾ الحياة سببو ، كعميو فإف  كاقع األمة اليكـ مرير، كتسمط األعداء عميياآلخرة أشدُّ كأبقى

 .البعد عف ديف اهلل، فإف أردنا تغيير الحاؿ إلى أحسف حاؿ، فبل بيد  مف الرجكع إلى اهلل 
    

  :قكلو المسألة الخامسة:  چچ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ 

 [.129]طو:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائ: الكاك: اچچ  چ  أداة الشَّرط: -1
: حرؼ امتناع لكجكد ال ، مبني عمى السككف،  ميتضمفه معنى الشرط، غير جاـز، لىٍكالى

 .(1)محؿ لو مف اإلعراب

سىبىؽى: فعؿ ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، كممةه: ميبتدأ مرفكع: چچ  ڇچ  فعل الشَّرط: -2
ال محؿ لو مف ، اكنة: حرؼ مبني عمى السككفتاء التأنيث السك ، مبني عمى الفتح، ماضو 

كالجممة مف ، عائدةه عمى )كممةه(كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىي(، اإلعراب
 في محؿ رفع خبر الميبتدأ )كممةه(. الفعؿ كالفاعؿ

، عمى الفتحلجكاب الش رط،  حرؼ مبني  لمتأكيد رابطة: البلـ: چڇ  ڍ   چ  جواب الشَّرط: -3
: فعؿ ماضو ناقص، ال محؿ لو مف اإلعراب كاسـي كاف: محذكؼ ، مبني عمى الفتح، كىافى

)كاف( منصكب، (لكان العذاُب ِلزَاماً )وتقديره: ، معمـك مف المقاـ كعبلمة ، ًلزىامان: خبري
جكاب لشرطو غير  ؛ ال محؿ ليا مف اإلعراب، كالجممة الفعمية)كاف..(، نصبو الفتحة

 .(2)جاـز 

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.5/754، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ( انظر: 2)  (.7/174، صالح )جاإلعراب المفص 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

في اآلخرة، أتبعو بما ىك عبرة ،  حاؿ مف أعرض عف ذكر اهلل بعد أف بٌيف اهلل  
بتأخير العذاب  لمناس مف أحكاؿ المكذبيف بالرسؿ في الدنيا، كقـك عاد كثمكد، ثـ أباف فضمو 

أف اهلل  ككى، ى سبب تأخير العذاب عنيـبٌيف اهلل تعالحيثي ، عف الكافريف كالعصاة إلى اآلخرة
  بتأخير عذاب أمة النبي كعد ال ، إلى الدار اآلخرة لكاف عقاب ذنكبيـ الزما ليـ، ال كا 

 .(1)ينفؾ عنيـ بحاؿ، كال يتأخر

 ) كالتي تيفيد تعميؽ الجكاب عمى الش رط في الزماف ، فجممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍكالى
عمى ، كالذم ىك كائفه بسبب ذنكبيـ،  محمدو  بأمةً  العذابى الكاقعى   م ؽ اهللي حيثي ع، الماضي

 فامتنعى كقكع العذاب المحقؽ، إلى يكـ القيامة سبؽ بتأخير عذاًب أٌمة النبي  كىٍعدو مف اهلل 
 فامتنع جكابيا لكجكد فعؿ شرطيا.، لكجكد كٍعًد اهلل السابًؽ بتأخير العذاب، باألمة

    
 قكلو سألة السَّادسة: الم: ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ

 [.130]طو: چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ     گک     ک

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڎ  ڎ   ڈ  ڈ   چ  :قكلو 

 .(نْ )إكتقديرىا: ، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(2)(سمعت ما يؤذيك فاصبر نْ إ) وتقديره:، ل ت عميو الفاء الفصيحةد، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب شرطو ميقد ر، : الفاء: الفصيحةي چڎ  چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ، مبني عمى السككف، اٍصًبٍر: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

في محؿ جـز جكاب لش رط ، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
كميقترنة بالفاء، ميقد ر

(3). 

                                                           

 (.3/464)ج الشككاني، ( انظر: فتح القدير1)
 (.16/442، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.321)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ المييسر3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كبعد أف بي ف فضمو ، بعد أف بٌيف اهلل تعالى حاؿ مف أعرض عف ذكر اهلل في اآلخرة 
بالصبر عمى أذل    نبيو  هللأمر ا، بتأخير العذاب عف الكافريف كالميعانديف إلى يـك القيامة

لنبيو ميسميان لو آمران لو  حيث قاؿ اهلل ، نياران ك  المشركيف، كبمداكمة الصبلة كالتسبيح ليبلن 
كاشتغؿ ، كافترائيـ عميؾ تكذيبيـأم: اصبر عمى ، [130]طو:چڎ  ڎ   ڈ  ڈ   چ  بالصبر

ما  تناؿ عند اهلل رجاء أف عميؾ؛  بتنزيو ربؾ كحمده كشكره كأداء الصمكات الخمس المفركضة
 .(1)كعظيـ المنزلة  ترضى بو نفسؾ مف الثكاب

( التي فٍ حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
، قٍد يقع ذلؾ كقٍد ال يقع يقكؿ لنبيو  ككأف  اهلل ، بكقكع فعؿ شرطيا عدـ الجـز كاليقيفتفيد 

سمع  متى ماف، كتركيح بخبلؼ قضية الجـز ففييا ثقؿ عمى الن فس البشريةكفي ىذا تخفيؼ 
ا كىك أف عندىا يترتب كقكع جكاب شرطي، ما يؤذيو مف كذبيـ كافترائيـ كسيخريتيـ النبي 

ميشتغبلن عنيـ ك ، عنيـ ميعرضان ، عمى كذًب كافتراءات المشركيف كأباطيميـ يصبر النبي 
 .كات المكتكبةبالتسبيح كالذكر كأداء الصم

    
  :قكلو المسألة السَّابعة:  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ

 [.134]طو: چىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ  :قكلو 

ال محؿ لو مف ، حكىك حرؼ مبني عمى الفت، : الكاك: استئنافيةچۇئ  چ  أداة الشَّرط: -1
 اال محؿ لي، عمى السككف ةمبني، ةغير جازمشرطية ، لىٍك: حرؼ امتناعو المتناع، اإلعراب

 مف اإلعراب.

ال ، مبني عمى الفتح، أن ا: حرؼ نسخ كتككيد كنصب :چۇئ    ۆئ  ۆئ  چ  فعل الشَّرط: -2
ب في محؿ نص، مبني عمى السككف، )نا(: ضمير المتكمميف، محؿ لو مف اإلعراب
(، أٍىمىٍكناىيـ:  ك)نا(:، مبني عمى السككف ؛ التصالو ب)نا( الفاعميف، فعؿ ماضو  اسـ)أف 

                                                           

 (.16/305)ج الزحيمي، ( انظر: التفسير المنير1)
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مبني ، كالياء: ضمير متصؿ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ
مبني عمى السككف، ، كميـ الجمع المذك ر: حرؼ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، عمى الضـ  

: جاره كمجركر ميتعمقاف بالفعؿ: )أىمكناىـ(، بعذال محؿ لو مف اإلعراب كجممة ، ابو
 ) ( في محؿ رفع خبر )أف   .(1))أٍىمىٍكناىيـ بعذابو

ال ، لجكاب الش رط،  حرؼ مبني عمى الفتح مؤكدة رابطةالبلـ:  :چېئ  چ  جواب الشَّرط: -3
ككاك ، عةمبني عمى الضـٌ؛ التصالو بكاك الجما، قىاليكا: فعؿ ماضو ، محؿ لو مف اإلعراب

كالجممة مف الفعؿ ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، الجماعة: ضمير متصؿ
ال محؿ ليا ، كجممة )كلىٍك...(، ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز  ،كالفاعؿ

 .(2)مف اإلعراب ؛ استئنافية
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كأمره بأف يعدؿ إلى ، بالصبر عمى ما يقكلو المشرككف  بعد أف أمر اهلل تعالى رسكلو 
ليـ أنيـ يكـ القيامة سيعترفكف بأنو آية بٌينة، كأنو لك  بعدىا أكضح  التسبيح كالتحميد،

ثـ ىددىـ كأكعدىـ بما سيؤكؿ إليو األمر في المستقبؿ، كيتميز ، الرسؿ أىمكناىـ لطمبكا إرساؿ
نزاؿ  قبؿ بعثة ىذا الرسكؿ محمد ىؤالء المكذبيف   حيث لك أىمؾى اهلل، المحؽ مف المبطؿ كا 

في الدنيا، حتى نتبع  كنت أرسمت إلينا رسكالن  ىذا الكتاب العظيـ، لقالكا يكـ القيامة: يا ربنا ىبل  
آياتؾ التي يأتي بيا الرسكؿ مف قبؿ أف نذؿ بالعذاب في الدنيا كنخزل بدخكؿ النار؟ كاآلية دليؿ 

 .(3)العقاب ال يككف قبؿ مجيء الشرععمى أف التكميؼ ك 

فقد امتنع ، الش رطالمتناع  الجكابكالتي تفيد امتناع ، فجممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍك( 
يكـ القيامة ما جاءنا مف بشير كال نذير؛ ًلنتبٍع اآليات التي جاء بيا  أف يقكؿ المشرككف

ة الدامغة عمييـ، فاهلل ،  المتناع إىبلكيـ قبؿ بعثة النبي ، المرسمكف ج  فيك مف باب إقامة الحي
 ةقبؿ أٍف  ال ييعاقب كال ييعذب ـى الحيج   كقبؿ أف ييرسؿ الرسؿ لعباده.، ييقي

    
 

                                                           

 (.2/278)ج أحمد الدعاس كآخركف، راب القرآف الكريـ( انظر: إع1)
 (.6/2931، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.11/264)ج القرطبي، ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف3)



 

 

 
 
 

 
 

 يالفصل الثَّان
تحميل جممة الشَّرط في سورتي األنبياء 
 والحّج وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
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 المبحث األول
 جممة الشَّرط في سورة األنبياء وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري تحميل

 

 بين يدّي المبحث
 تعريف عام بسورة األنبياء

 أواًل: اسم السورة:
كىك اسميا التكقيفي في المصاحؼ ككتب التفسير ، تيسمى ىذه السكرة سكرة األنبياء 
ـٍ ييعرؼ ليا اسـه آخر، كالسُّنة سـ ظاىر؛ الشتماليا عمى مجمكعة مف ككجو تسميتيا بيذا اال، كل

كلـ يأت ، عشر نبيان كمريـبحيث ذيكرى فييا أسماء ستة ، قصص األنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ
فقد ذيًكرى ، عدا سكرة األنعاـ منيا سكرة أيةً  في سكر القرآف بمثؿ ىذا العدد مف أسماء األنبياء في

ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڀ  ٺ  چ  :فييا ثمانية عشر نبيان في قكلو 

ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :إلى قكلو ، [83]األنعاـ: چڤ  ڤ  ڤ   

فقد سبقت بالتسمية ، فإٍف كانت سكرة األنبياء نزلت قبؿ سكرة األنعاـ، [86: ]األنعاـ چڳ  
كما أنيا ، (1)التسميةفكانت سكرة األنبياء أجدر مف بقية سكر القرآف بيذه ، باإلضافة إلى األنبياء

 .(2) األنبياء كالمرسميفجديرة باسميا ؛ ألف فييا قصصان مف أخبار 

 ثانيًا: ترتيبيا ونزوليا وعدد آياتيا:
كالٌسكرة الحاديةي كالعشركفى في ترتيب ، الٌسكرةي الحاديةي كالسبعكفى في ترتيب النُّزكؿىي  

فتككف مف ، س جدة كقبؿى سكرًة الن حؿحيث نزلت ىذه الٌسكرة بعد سكرة ال، المصحؼ الشريؼ
كلعميا نزلت بعد إسبلـ مف أسمـ مف أىًؿ المدينًة قبؿ ، أكاخر الٌسكر الن ازلة قبؿ اليجرة

 .(4)عمى ذلؾ كحكى ابف عطية كالقرطبي اإلجماع، ، كىي مكية باتفاؽ(3)اليجرة

                                                           

 (.17/5)ج الطاىر بف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير1)
 (.9/4819)ج أبك زىرة، ( انظر: زىرة التفاسير2)
 (.17/6)ج بف عاشكر، التحرير كالتنكير( انظر: ا3)
الجامع ألحكاـ ؛ ك (10/121)ج ابف عطية األندلسي، ( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز4)

 (.11/266)ج القرطبي، القرآف
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كاستثنى منيا في االتفاؽ  ،كأطمؽ ذلؾ فييا، " كفي البحر أن يا مكيةه ببل خبلؼقال األلوسي:
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   چ :قكلو 

كعددي  كالصكاب أن يا مكية؛ ألن يا تنطؽ بمكيتيا، ،(1)[ "44]األنبياء: چوئۇئ  ۇئ  ۆئ  
حدل عشرةائى آياتيا في عىدِّ أىًؿ المدينًة كمك ةى كالشاـً كالبصرًة مً  الككفًة  كفي عىدِّ أىؿً ، آية ةه كا 

 .(2)آية ائىةه كاثنتا عشرةمً 

 ثالثًا: فضميا:
 ، فعف عبداهلل بف مسعكدو السكر التي نزلت بمكة قبؿ اليجرةسكرة األنبياء مف  دُّ تيع 

أم: ، (3) كىف  مف ًتبلدم (، ىف  مف الًعتىاًؽ األيكؿ، ) بني إسرائيؿ كالكيؼ كطو كاألنبياء قاؿ:
فظى مف القرآف، أنيف  مف الٌسكر التي نزلت بمكة  أكالن،  يتبيف مراد ابف مسعكد ك  مف قديـ ما حي
كاألمـ ، كأخبار األنبياء، كأف  ليف فضبلن لما فييف  مف القصص، كأنيا أكؿ ما تعمـ مف القرآف

 .(4)السابقة

  رابعًا: محورىا:

كؿ الديف فسياقيا يدكر حكؿ إثبات أص، سكرة األنبياء شأنيا كأخكاتيا مف السكر المكية 
ممة مف قصص ، كقد بدأت بكصؼ أىكاؿ يكـ القيامة، مف النُّبكة كالتكحيد كالبعث ثيـ  ذكرت جي
 .(5)األنبياء الكراـ عمييـ السبلـ

ككقكع ، كقربيا كلك بالمكت، مقصدىا االستدالؿي عمى تحقُّؽ الس اعةقال البقاعي:" 
 .(6)شريؾ لو يىعيكقو عنيا " الحساب فييا عمى الجميؿ كالحقير؛ ألف  ميكًجدىا ال

 خامسًا: أىم مقاصدىا:
ة عميو بخمؽ السماكات كاألرض مف العدـ، اإلنذار بالبعث كتحقيؽ كقكعو -1 ج  قامة الحي ، كا 

 كخمؽ المكجكدات مف الماء.
                                                           

 (.9/3، األلكسي )ج( ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني1)
 (.17/6)ج بف عاشكر، االتحرير كالتنكير؛ ك (1/297)ج الس خاكم، إلقراء( انظر: جماؿ القيراء ككماؿ ا2)
 [4994حديث : رقـ ال6/185، جباب تأليؼ القرآف/ كتاب فضائؿ القرآف، صحيح البيخارم]البخارم: ( 3)
 (.8/388)ج ابف حجر العسقبلني، ( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم4)
 (.17/6)ج يالزحيم، ( انظر: التفسير المنير5)
 (.5/63، البقاعي )ج( نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر6)
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كأن و جاء ، كأمثالو مف الرسؿ كالتذكير بأف  الرسكؿ ، التحذير مف التكذيب بكتاب اهلل  -2
 بو الرُّسؿ مف قبمو. ذم جاءبال

 رحمةن لمعالميف. كأف  النبي ، البياف بأف  القرآف الكريـ نعمة مف عند اهلل  -3

كاقعه عمييـ ال  كأف  عذاب اهلل ، التذكير بما أصاب األمـ السابقة مف جر اء تكذيبيـ ريسميـ -4
 محالة.

 . لؽ التذكير بما في خمؽ السماكات كاألرض مف دالئؿ عمى الخا -5

كأف  ، اإليماء إلى أف  بعد ىذه الحياة حياةه أخرل أفضؿ كأحسف؛ لتجزل كيؿي نفسو بما كسبت -6
 جميع المخمكقات صائركف إلى الفناء.

 . كاالستدالؿ عمى كحدانية اهلل ، عف الشركاء كعف الكلد تنزيو اهلل  -7

ـ  عطؼ الكبلـ إلى ذكر الرُّسًؿ كاألنبياء ثي ، أعقبى ذلؾ بتذكيرىـ بالنِّعمة الكبرل القرآف الكريـ -8
ككيؼ نصر اهلل ، كأحكاؿ قكمو أحكاليـ كأحكاؿ أمميـ بأحكاؿ محمد ربط ك ، عمييـ السبلـ

 كأف  المرسميف عمييـ السبلـ كميـ جاءكا بديف ، كاستجاب دعكاتيـ، الرُّسؿ عمى أقكاميـ
 . كبدعكة كاحدة كىي تكحيد اهلل ، كاحدو 

كأف  العاقبة ليـ في الدنيا ، كعمى عباده المؤمنيف، عمى األنبياًء كالمرسميف  اهللثناءي  -9
 .(1)كييعيف رسمو عمى تبميغ شرعو، سيحكـ بيف الفريقيف بالحؽِّ  كأف  اهلل ، كاآلخرة

 

 

 

 

                                                           

بف ، االتحرير كالتنكير؛ ك (1/317)ج الفيركز آبادم، ( انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز1)
 (.17/6)ج عاشكر
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 المطمب األول
 ، ( من سورة األنبياء15-1تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 تفسيريوبيان أثرىا عمى المعنى ال
 

 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جيمؿو شرطية يتخمميا ثىماني، تشتمؿي ىذه اآليات عمى ًستِّ  مسائؿ

  :قكلو المسألة األولى:  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      چ

 [.5]األنبياء: چک  ک  ک      

 أوال: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڑ  ڑ      ک  ک  ک      چ  :قكلو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

إْن لْم يكن كما ُقمنا وكان رسواًل ) وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1)(يْأِتناَفمْ 

مبني  كىك حرؼ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة:  چڑ  چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ ، حرؼ مبني عمى السككف، البلـ: الـ األمر، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

كىك ، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة، يٍأًت: فعؿ مضارع مجزكـ بالبلـ، لو مف اإلعراب
ك)نا( المتكمميف: ضمير متصؿ مبني ، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، الياء

في محؿ جـز جكاب ، كالجممة الفعمية )فىٍميٍأتنا(، محؿ نصب مفعكؿ بو عمى السككف، في
 .(2)مقترنة بالفاء لشرطو ميقد ر

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كاالضطراب مف أمارات ، لىم ا كانت أقكاؿ المشركيف في أمر القرآف قد اضطربت  
كأنيـ سفيكه كقالكا فيو ، و مف القرآف الكريـكبما جاء ب، كذبيـ بمحمدو  الباطؿ، بي ف اهلل 

كتارة يقكلكف بأن و ، كتارة يقكلكف بأن و افتراه، فتارة يقكلكف أضغاث أحبلـ، األقاكيؿ الباطمة المختمفة

                                                           

 (.17/7، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
ؿ ل2)  (.7/187، صالح )جكتاب اهلل المرت ؿ( انظر: اإلعراب المفص 
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، كما استطاعكا مع تكفر الدكاعي لمعارضتو كعداكتو، شاعر كما جاء بو شعر؛ لييعارضكا القرآف
، المادية ًعنادان كمجادلةن  خذكا يطمبكف اآليات الحسية كالمعجزاتكبعد أف يئسكا مف معارضتو أ

فيك جاىؿ ظالـ ميعاند لمحؽِّ الذم ىك مف عنًد اهلل ، فمف طمب دليبلن غيره، كالقرآف كاؼو شاؼو 

(1). 

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إٍف( التي ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت  
رسكالن  ٍف كاف النبي فإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، يقيف بكقكع فعؿ شرطياتفيد الشؾ كعدـ ال

عندىا ، كىذا أمره في نظر المشركيف مشككؾه فيو، كأن و يأتي بالكحي كالقرآف، مف عند اهلل 
كما كاف األنبياء ، المادية اآليات كالمعجزات طمب المشركيفكىك ، يترتب كقكع جكاب شرطيا

ـٍ كلٍف يؤمنكا باآليات، ميـيأتكف بيا ألقكا ٍف طمبكىا فممتسمية، مع العمـ أن يـ ل ، كالعناد كالسخرية كا 
كبسبب الشؾ كعدـ اليقيف ، بسبب عدـ اليقيف في مطمبيـ، كعميو فمٍف يتحقؽ ليـ جكاب الش رط

 .عندىـ في رسالتو كنبكتو
    

 :قكلو  المسألة الثَّانية:  ۀ  ۀ   ہ       ڻ  ڻڻ  ڱ  ڱ  ں  ں       ڻ چ

 [.7]األنبياء:چہ    ھ  ہ  ہ    

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، كتشتمؿ ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

 . چۀ  ۀ   ہ      چ  :قكلو ـــــ الجممُة األولى: 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 تشكُّون في ذلككْنتم  إنْ ) وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(2)(فاْسألوا

كىك حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، : الفاء: الفصيحة چۀ  چ جواب الشَّرط:  -3
 مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، اسألكا: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة

                                                           

 (.12/386)ج البقاعي، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالٌسكر1)
 (.17/8، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
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في محؿ جـز جكاب لشرطو ، (فاٍسألكاكالجممة الفعمية: )، لؼ فارقةاألك ، محؿ رفع فاعؿ
 .(1)فاٍسألكا تشكُّكف في ذلؾكٍنتـ  إفٍ أم: ، ميقد ر يفسره ما بعده

    

 . چہ  ہ      ہ    ھ  چ  :قكلو ـــــ الُجممة الثانية: 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جاـز : چہچ  أداة الشَّرط: -1

في محؿ جـز فعؿ الش رط، ، مبني عمى السككف، : فعؿ ماضو ناقص چہ چ  فعل الشَّرط: -2
كميـ الجمع المذكر: ، في محؿ رفع اسـ كاف، مبني عمى الضـٌ ، كالتاء: ضمير متصؿ

 .(2)ال محؿ لو مف اإلعراب، ؼ مبني عمى السككفحر 

 .(أىل الذكر فاْسألواإْن كْنُتم ال تعممون )وتقديره: ، بداللة السياؽ، ميقد رةجواب الشَّرط:  -3

 الشَّرط: تيثانيًا: األثر التفسيري لجمم

في  سنة اهلل  أف  ك ، عمى مف أنكر بعثة الرسؿ مف البشر في ىذه اآلية يرد اهلل   
ما ، خبلفا لً فبل يككف الرسكؿ إال بشران ، إرساؿ رجاؿ مف البشر أنبياء الرسؿ قبؿ محمد 

ف جميع الرسؿ الذيف تقدمكا كانكا رجاال كأ، بشران   ينكركف، فبل يصح اعتراضيـ في ككف محمد
، كنتـ في شؾ مف ككف جميع الرسؿ بشران  إفٍ ف، مف البشر، كلـ يكف فييـ أحد مف المبلئكة

 ا أىؿ العمـ مف األمـ كالييكد كالنصارل كسائر الطكائؼ: ىؿ كاف الرسؿ الذيف أتكىـ بشران فاسألك 
أك مبلئكة؟ فاهلل يأمرىـ أف يسألكا عمماء الكتب السابقة عف حاؿ الرسؿ المتقدمة، لتزكؿ عنيـ 

 .(3)الشبية
فاء عف أداة حيث أفصحت ال، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي يتـــــ في الجممة األولى:  

فإف كاف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ الجـز كاليقيفالش رط )إٍف( التي تفيد 
عندىا ، أككنتـ عمى جيالة كقمة عمـ في ىذا األمر، ثة الرُّسؿ مف البشرالمشرككف يينكركف بع

بية ، كىك سؤاؿ أىؿ العمـ كالذكر مف أىؿ الكتاب ؛ إلزالة الشي يترتب كقكع جكاب شرطيا
 كاإلشكاؿ.

                                                           

 (.322)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف الميسر1)
 (.6/2938، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.17/19)ج الزحيمي، سير المنير( انظر: التف3)
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جاءت أداة الش رط نفسيا )إٍف(، كقد كقع الريب كالشؾ في عمميـ، كعميو ـــــ وفي الجممة الثَّانية:  
 فميسألكا إٍف شاءكا أىؿ الذكر مف األمـ السابقة.
    

  :قكلو المسألة الثَّالثة:  [.12]األنبياء:چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ب، ال محؿ لو مف اإلعرا، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: استئنافيةچڀ  چ  أداة الشَّرط: -1
في محؿ نصب عمى الظرفية ، بمعنى )حيف(، مبني عمى السككف، لىم ا: اسـ شرط غير جاـز

 .(1)كىك مضاؼ، كمتعمؽ بو، الزمانية بجكابو

ي عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك مبن، أحسُّكا: فعؿ ماضو   :چڀ  ٺ  چ  فعل الشَّرط: -2
، لؼ فارقةاألك ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿكالكاك، الجماعة

كنا: ، كىك ميضاؼ، الظاىرة عمى السيف كعبلمة نصبو الفتحة، بٍأسىنىا: مفعكؿ بو منصكب
 كالجممة الفعمية: )أحسُّكا، في محؿ جر باإلضافة، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

 .(2)في محؿ جر بإضافة )لىم ا( إلييا، بٍأسىنىا(

حرؼ مبني عمى ، الر ابطة لجكاب الش رط : إذا: الفيجائيةچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  جواب الشَّرط: -3
ي محؿ رفع ف، مبني عمى السككف، ىيـ: ضمير منفصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف
كعبلمة ، : فعؿ مضارع مرفكعككى، ف(منيا: جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ )يركضك ، ميبتدأ

مبني عمى ، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، رفعو ثبكت النكف ؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة
: كجممة، كجممة )يركضكف(، في محؿ رفع خبر المبتدأ )ىيـ(، في محؿ رفع فاعؿ، السككف

 .(3)ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرط غير جاـز، )إذا ىـ ...(

    

 

 

 

 

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/192، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو2)  (.6/15، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.4/477)ج اليمذاني، ( انظر: الفريد في إعراب القرآف المجيد3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط: 

بما فعمو باألمـ الميكذبة لغيره مف ، المكذبيف لمرسكؿ ، ىؤالء الظالميف حذ ر اهللي   
 وكأف  الكيفار لم ا أحسكا بعذاب، أىمكيـ بعذاب عظيـ استأصؿ فييا خضراءىـ بأن و ، الرُّسؿ
 جنبمتحسريف عمى ما فعمكا كقصركا في ، كقمقان ندمان ، أخذكا يضربكف األرض بأرجميـ، كعقابو
اهلل 

(1). 
درت جممة الشَّرط ب)َلمَّا( الحينية:  أم: ، التي تيفيد كجكد الجزاء لكجكد فعؿ الش رطفصُّ

أم: أف  الكفار أخذكا يضربكف األرض كيركضكف ، تفيدي تعميؽ الجزاًء عمى السبب في حينو ككقتو
 األليـ الشديد.بأرجميـ كقتما أحسكا بالعذاب 

    
  :قكلو المسألة الرَّابعة: چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  چ 

 [.17]األنبياء:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، اآلية عمى جممتيف شرطيتيف كتشتمؿي ىذه

 . چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ  :قكلو ـــــ الُجممُة األولى: 

ال ، مبنية عمى السككف، شرطية غير جازمة، حرؼ امتناعو المتناع :چڎچ  أداة الشَّرط: -1
 محؿ ليا مف اإلعراب.

ب)نا(  ؛ التصالو الظاىر عمى الد اؿ مبني عمى السككف، : فعؿ ماضو چڎ   چ  فعل الشَّرط: -2
ذفت ألؼ الفعؿ اللتقاء الساكنيف، العظمة مبني عمى ، ضمير متصؿكنكف العظمة: ، كقد حي
 .(2)في محؿ رفع فاعؿ، السككف

ال  ، حرؼ مبني عمى الفتح، لجكاب الش رط مؤكدة رابطةالبلـ:  :چژچ  جواب الشَّرط: -3
، العظمة؛ التصالو ب)نا(  مبني عمى السككف، ،ات خٍذناه: فعؿ ماضو  مف اإلعراب محؿ لو

ياء: ضمير كال، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، التي ىي: ضمير متصؿ

                                                           

 (.520)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
 (.6/293، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
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كجممة: )الت خٍذناه(، ال محؿ ليا مف ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، متصؿ
 . (1)اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز

 . چک    ک  ک  چ :قكلو ـــــ الُجممة الثَّانية: 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جاـز :چکچ  أداة الشَّرط: -1

، العظمةمبني عمى السككف ؛ التصالو ب)نا( ، : فعؿ ماضو ناقصچک  چ  الشَّرط: فعل -2
خبر)كاف(  في محؿ رفع اسـ )كاف(، فاعميف:، مبني عمى السككف، ك)نا(: ضمير متصؿ

في محؿ جـز ، كجممة )كين ا فاعميف(، كعبلمة نصبو الياء ؛ ألنو جمع مذكر سالـ، منصكب
 .(2)فعؿ الش رط

 .(3)(إْن ُكنَّا فاعمين التَّخذناه)وتقديره: ، بداللة السياؽ السابؽ، ميقد رةرط: جواب الشَّ  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

، أتبع ذلؾ دليبلن عمى عظمتو ، كحاشاه ، عف نفسو الميك كالمعب لم ا نفى اهلل   
ئكة كالحكر العيف إٍف يقصد الميك الت خذ لنفسو مف الميك مما لديو مف المبل  إذ لك شاء اهلل

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ  :كىذا كقكلو ، كما يتخذ العباد مف الزكج كالكلد، كالمعب

﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻      ﮵ ﮶   .(4) [4]الزمر:چ﮲ ﮳  ﮴ 

، ش رطالمتناع ال لجكابكالتي تفيد امتناع ا ب)َلو(: األولى ُصدِّرت الجممة الشرطيةوقد   
كىك: ، المتناع الشرط، اتخاذ الميك كالمعب مما لديو  امتناع كىك:، اع الجكابفأفادت امتن

 .كىك أمره ميحاؿه عمى اهلل ، إرادة اتخاذ الميك كالمعبامتناع 
عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ  تيفيد كالتي ب)إْن(: الثَّانية ُصدِّرت الجممة الشرطية وقد

إذا ، فبل راد  لحكمو كقضائو، أمران  قضى اهلل  فإفٍ ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا
عندىا يترتب كقكع ، كىذا ميحاؿه في حؽ اهلل  اقتضت حكمتو كمشيئتو أف يفعؿ الميك كالمعب

مينز هه عف مثؿ ىذه  كاهلل ، مف الميك كالمعب شيئان  أف يتخذ لنفسو استحالة كىك:، جكاب شرطيا
 العيكب كالنقائص.

                                                           

 (.2/282)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
ؿ لكتاب اهلل الميرت ؿ2)  (.7/197، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.17/14، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
 (.7/181)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ4)
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  :كلو قالمسألة الخامسة:  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ        ائ  چ

 [.22]األنبياء: چەئ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  :قكلو 

ال ، مبنية عمى السككف، شرطية غير جازمة، حرؼ امتناعو المتناع : چۋ  چ  أداة الشَّرط: -1
 .محؿ ليا مف اإلعراب

فييما: جار ، مبني عمى الفتح، : كاف: فعؿ ماضو ناقص چۅ     ۅ       ۉ  چ  فعل الشَّرط: -2
كميـ العماد: ، (آليٌة كائنين فييما)وتقديره: ، كمجركر ميتعمقاف بمحذكؼ خبر )كاف( ميقد ـ

، كألؼ التثنية: حرؼ مبني عمى السككف، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح
 .(1)كعبلمة رفعو الضم ة، مرفكع، آليةه: اسـ )كاف( الميؤخر، ؿ لو مف اإلعرابال مح

ال  ، حرؼ مبني عمى الفتح، لجكاب الش رط مؤكدة رابطةالبلـ:  :چ  ېچ  جواب الشَّرط: -3
كتاء التأنيث: حرؼ مبني ، مبني عمى الفتح، فىسىدىتىا: فعؿ ماضو ، محؿ لو مف اإلعراب

كألؼ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، لمفتح ؛ منعان مف التقاء الساكنيف السككف الذم حيرؾعمى 
ال ، كجممة: )لفىسىدىتىا(، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، االثنيف: ضمير متصؿ

 .(2)محؿ ليا مف اإلعراب؛  جكاب لشرطو غير جاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بي ف ، آلية مف األرض  الذيف اتخذكا مف دكف اهللعمى المشركيف  عندما أنكر اهلل   
كما أن و لـ يكجد إال بربو ، إال عمى إلو كاحد، أن و ال يصمح الكجكد، في ىذه اآلية المكلى 
، ؛ لفسدتا كفسد مف فييما مف المخمكقات فمك كاف في السماكات كاألرض إلو غير اهلل ، كاحد

ىك ، مف غير ممانع كال مدافع، الذم يكجد مراده كحدهف ،كتقكضت أركانو، كالختؿ نظاـ الككف
 .(3)اهلل الكاحد القيار

                                                           

 (.323)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف الميسر1)
 .6/24المرجع السابؽ،  ج( انظر: 2)
 (.521)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف3)



555 

، ش رطالمتناع ال جكابكالتي تفيد امتناع الُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط )َلْو(: وقْد 
، كىك: امتناع فساد الككف كالنظاـ كالمخمكقات كالسماكات كاألرض، فأفادت امتناع الجكاب

 . كىك: امتناع كجكد آلية في ىذا الككف غيرى اهلل ، اع الش رطالمتن
    

 :قكلو  المسألة السَّادسة:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ

 [.25]األنبياء: چڀ  ٺ   ٺ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  چ  :قكلو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، قد رةمي أداة الشَّرط:  -1

 .(1)(صدقتموني فاْعُبدوني إنْ ) وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة : چٺ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف ؛ ، بيديكًف: فعؿ أمرو اعٍ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ألف ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
 كياء، ال محؿ لو مف اإلعراب، كنكف الكقاية: حرؼ مبني عمى الكسر، محؿ رفع فاعؿ

في محؿ ، سككفمبني عمى ال، المحذكفة التي دل ت عمييا الكسرة: ضمير متصؿ المتكمـ
مقترنة  في محؿ جـز جكاب لشرطو ميقد ر، كالجممة الفعمية: )فاٍعبيديكًف(، نصب مفعكؿ بو

 .(2)بالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 :فقاؿ ، عمى مضمكف الكتب كالرساالت السماكية بالتكحيد كنبذ الشرؾ أكد  اهلل  
مف عيد  سابقان  لـ نرسؿ رسكالن أم: ، [25األنبياء:] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

فاعبدكه مخمصيف لو العبادة، كخصكه ، إال أكحينا إليو أال معبكد إال اهلل زمانوإلى  آدـ 

                                                           

 (.17/21، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.324)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف الميسر2)
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فرساالت جميع األنبياء قائمة عمى التكحيد، ككؿ نبي بعثو اهلل يدعك إلى عبادة اهلل ، باأللكىية
 .(1)كحده ال شريؾ لو

حيث أفصحت عف أداة الش رط )إٍف( التي تفيد ، لفصيحةي حت عنو الفاءي افيتبيف ما أفص 
فإف آمف المشرككف بالنبي ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

 ،غير  عندىا يترتب جكاب شرطيا، كىذا أمره مشككؾه في كقكعو، كصدقكا دعكتو كرسالتو
 مخمصيف لو في عبادتو.، اهلل  عبادة طمبي كىك ، مقطكع بكقكعو أيضان 

    
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.17/36)ج الزحيمي ،( انظر: التفسير المنير1)
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 المطمب الثَّاني
 ( من سورة األنبياء، 81-15تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جيمؿو شرطية يتخمميا ثىماني، مسائؿ  تشتمؿي ىذه اآليات عمى ثماني

 قكلو  سألة األولى:الم:  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ  

 [.29]األنبياء: چک  ک       ک

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ  :قكلو 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: ابتدائيةچڌچ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ .، مبني عمى السككف، اـزاسـ شرط ج مىٍف:

، كعبلمة جزمو السككف، فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رط :چڌچ  فعل الشَّرط: -2
)  .(1) كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك( عائده عمى )مىفى

عمى حرؼ مبني ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط: الفاء: چژ  ڑ   چ  جواب الشرط: -3
، في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى السككف، ذلؾ: اسـ إشارة، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

ككاؼ الخطاب: حرؼ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، كالبلـ: لمبعد حرؼ مبني عمى الكسر
رفعو  كعبلمة، نىٍجًزيًو: فعؿ مضارع مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان ، مى الياء منع مف ظيكرىا الثقؿالضم ة الميقد رة ع
، في محؿ نصب مفعكؿ بو، كالياء: ضمير متصؿ مبني عمى الكسر، تقديره:)نحف(

في محؿ جـز ( كجممة: )فىذىلؾ نىٍجًزيوً ، كجممة:)نىٍجًزيًو( في محؿ رفع خبر المبتدأ: )ذلؾ(
محؿ رفع خبر المبتدأ )مىٍف(كجممتا فعؿ الش رط كجكابو، في ، جكاب الش رط

 (2). 

 

 

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/206، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.332)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

أتبعوي التيديد المطمؽ عمى كؿِّ مف يدعي ، عف نفسو الشريؾ ميطمقان  لىم ا نفى اهلل  
أنو ال حؽ ليـ في األلكىية، كال يستحقكف شيئا  كلىم ا بىي فى ، بعذابو شديد األلكىية مف دكف اهلل 

دية بما كصفيـ بو مف الصفات المقتضية لذلؾ، ذكر أيضا أنو ال حظ ليـ، كال بمجرد مف العبك 
في خصائص األلكىية  مشاركتو هلل ظمـ أعظـ مف ادعاء المخمكؽ الناقص، كأمُّ ، الدعكل
كبالتالي استحؽ  الميد عي عذاب اهلل  ؟كالربكبية

(1) . 

، ة الش رط عمى المعنى بيانان حيث أضافت جمم، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف  كتيديدان لمف اد عى األلكىية مف غير اهلل 

ب)مىٍف(، كالتي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى ذكًر اهلل  خاطبيـ اهلل 
 لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة ،كطاعتو سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة ،

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران  ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك ادِّعاءي األلكىية مف دكف اهلًل ، فقد حى
 لبغيو كظممو.  كفاقان  كىك أف ييعذ ب في نار جينـ ؛ جزاءن ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط

   
  :و قكلالمسألة الثانية: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئوئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئچ 

 [.34]األنبياء:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  :قكلو 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، مبني عمى الفتح، : اليمزة: حرؼ استفياـچۈئچ  أداة الشَّرط: -1
، حرؼ شرطو جاـز :إفٍ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائكالفاء: ا

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف

، مبني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع الميتحرؾ، : فعؿ ماضو چېئچ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ ، مبني عمى الفتح، كتاء المخاطب: ضمير متصؿ، في محؿ جـز فعؿ الش رط

 .(2) رفع فاعؿ

                                                           

 (.12/409)ج البقاعي، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر1)
عرابو كبيانو2)  (.6/37، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط: : الفاءچېئ  ېئ  چ  جواب الشَّرط: -3
ـي: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح رِّؾى بالضـٌ مبني عمى ، ضمير منفصؿىي السككف كحي

اًلديكف: خبر المبتدأ مرفكع، في محؿ رفع ميبتدأ، اللتقاء الساكنيف كعبلمة رفعو الكاك؛ ، الخى
محؿ جـز جكاب لشرطو ميقترفو بالفاءفي ، كالجممة االسمية، ألن و جمع ميذك ر سالـ

(1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ليـ: ىذا  قاؿ اهلل ، يقكلكف: تربصكا بو رىيب المنكف لىم ا كاف أعداءي الرسكًؿ  
مد في الدينيا يا محمد، كيؿُّ الن اس سالككه ،طريؽه  ـٍ نجعٍؿ لبشرو مف قبمؾ الخي فيك ، فإذا ًمت  ، فم
الخمكد إذنا إف فميينئكا ب، إذا مت خمدكا بعدؾفيٍؿ ، مف الرسؿ كاألنبياء كاألكلياء، ؿ أمثالؾسبي

 .(2)فو ال محالةكؿ مف عمييا فاكاف، كليس األمر كذلؾ، بؿ 

المقركنة بيمزة االستفياـ كالتي تيفيد اإلنكار؛ لتنكر عمى  كقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف( 
كجاءت )إٍف( الش رطية في المعاني المستحيمة ، دكف في ىذه الدنيابأنيـ خال تصكرىـالمشركيف 

ذا تحقؽ فعؿ الش رط بمكت النبي ، حيث إٍف الخمكد في الدنيا مف األمكر المستحيمة، الكقكع  كا 
 إٍف اعتقدكا قابؿ ذلؾ اإلنكار عمى المشركيف، كىك حاليو كحاؿ المرسميف كاألنبياء مف قبمو

  ييؤممكف أف يعيشكا بعدؾ يا محمد.خمكدىـ في الدنيا، فبل
   

 :قكلو  المسألة الثالثة:  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ   پ  چ

 [.36]األنبياء: چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ   چ  :قكلو 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، ستئنافيةالكاك: ا : چٱ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو،  منصكب ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف إذا:

 كىك مضاؼ .، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، بجكابو

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/211، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.523)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف2)
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ميقد ر مبني عمى الفتح ال، : )رآؾ(: رأل: فعؿ ماضو  چٻ  ٻ    ٻ  چ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ ، مبني عمى الفتح، ضمير متصؿ كالكاؼ:، عمى األلؼ منع مف ظيكرىا التعذر

: اسـ مكصكؿ، نصب مفعكؿ بو ميقد ـ كجممة ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الفتح، ال ذيفى
كا: فعؿ ماضو ، )رىآؾى ال ذيف(: في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا مبني عمى الضـٌ ؛ ، كىفىري

في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، كالتي ىي: ضمير متصؿ، بكاك الجماعةالتصالو 
كا(، ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ صمة المكصكؿ، فاعؿ كالضمير الر ابط: كاك ، كجممة: )كىفىري

 .(1)الجماعة

حرؼ مبني عمى ، نافية بمعنى )ما( : إٍف:چٻ  پ    پ   پ  چ  جواب الشَّرط: -3
:، عرابال محؿ لو مف اإل، السككف كعبلمة رفعو ثبكت ، فعؿ ميضارع مرفكع يىت ًخذيكنىؾى

في ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿككاك الجماعة، النكف ؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة
في محؿ نصب ، مبني عمى الفتح، ككاؼ الميخاطب: ضمير ميتصؿ، محؿ رفع فاعؿ

ال معنى ػػػػػ لككنيا مسبكقة بحرؼ ميممة ػػػػػ إعرابان ، أداة حصر كقصر إال:، أكؿ مفعكؿ بو
كجممة: ، كعبلمة نصبو الفتحة، ىزكان: مفعكؿ بو ثافو منصكب، كىك أسمكب تككيد، نفي

 .(2)(، ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز إال ىيزكان  )إٍف يىت ًخذيكنىؾى 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ما كاف ىميـ إال السُّخرية ، ة أف  كفار قريش كأبي جيؿ كأمثالوفي ىذه اآلي  بىي ف اهلل 
في سمككو ككاف جديران بيـ التفكير ، كاالنتقاص مف شخصو الكريـ، كاالستيزاء بالن بي 

كالمشرككف ىـي الذيف حمى اهلل ، كفيما ينزؿ عميو مف كحيو فيو عظة كذكرل لمعقبلء، كأخبلقو
ذكر  فيـ يعيبكف عمى النبي ، [95]الحجر:چٹ ٿ  ٹ    چ :نبيو منيـ بقكلو 

مع أنيـ كافركف بالرحمف الذم ىك المنعـ الخالؽ المحيي ، آليتيـ التي ال تضر كال تنفع
كىـ أحؽ ، كالذـ يعكد عمييـ مف حيث ال يشعركف ستيزاءفاال، كال فعؿ أقبح مف ذلؾ  ،المميت

 .(3)وباالستيزاء كالسخرية ألنيـ كضعكا الشيء في غير مكضع

                                                           

 (.325)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.6/2958، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.17/56)ج الزحيمي، ( انظر: التفسير المنير3)



554 

ًلييشير أف  رؤية الكيف ار ، كالتي مف شأنيا إفادةي اليقيًف بكقكع فعؿ الش رطوُصدَِّر الشَّرط ب)إذا(:  
م ؽ استيز ، متحققة قطعان  لمنبي  مع كفرىـ ، عمى رؤيتيـ لو ىـ كسخريتيـ بالنبي اءى كعى

 بالرحمف الذم أسبغ عمييـ نعمو ظاىرةن كباطنة.

 :كلو ق المسألة الرَّابعة: چٹ ٹ ڤ ڤ   ٹٿ ٿ  ٿ ٹچ 

 [.37]األنبياء:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڤ  ڤ  چ  :قكلو

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 .(1)(سألتم شيئًا فال تستعجمون إنْ ) وتقديره، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد ر فعل الشَّرط: -2

كىك ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة :چڤ  ڤ  چ  الشَّرط: جواب -3
مبني عمى ، ال: حرؼ نيي كجـز، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح

كعبلمة ، فعؿ ميضارع مجزكـ ب)ال( الن اىية تىٍستىٍعًجميكف:، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف
مبني عمى ، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، اؿ الخمسةجزمو حذؼ النكف ؛ ألنو مف األفع

ال محؿ لو مف ، كنكف الكقاية: حرؼ مبني عمى الكسر، في محؿ رفع فاعؿ، السككف
في محؿ نصب ، مبني عمى السككف، كياء المتكمـ المحذكفة: ضمير متصؿ، اإلعراب
 .(2)كمقترف بالفاء كجممة: )فبل تىٍستىٍعًجميكف(، في محؿ جـز جكاب لشرطو ميقد ر، مفعكؿ بو

 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ًمؽى عجكالن لفرط استعجالو كقمو صبره كأن و مخمكؽ منو   بينت اآلية الكريمة أف  اإلنساف خي
كيتباطئكنيا، ، لمكافريف   يستعجمكف عقكبة اهلل  فالمؤمنكف، كيستعجؿ بكقكعيا، يبادر األشياء

كيجعؿ ، يميؿ كال ييمؿ كيحمـ  كاهلل  كعنادان  تكذيبان   تعجمكف بالعذابكالكافركف يتكلكف  كيس
كىؤالء المشرككف قد ، فإذا جاء األجؿ فبل يستقدمكف ساعة كال يستأخركف، ليـ أجبل مؤقتا

                                                           

 (.17/29، صافي )جانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف( 1)
عرابو كبيانو2)  (.6/42، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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تمثؿي في اليبلؾ الميعج ؿ في الدنيا تكاآليات التي استعجمكىا ، كآياتو استعجمكا عذاب اهلل 
 .(1)كالعذاب في اآلخرة

حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط )إٍف( التي ، ا أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيتبيف م 
فإف سأؿ المشرككف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كأف  المشركيف في شؾو كتكذيبو ليذا ، الكاقع بيـ؛ ليستعجمكه عف اآليات كعف عذاب اهلل 
كآياتو الكاقعة بيـ،  كىك أال يستعجمكا عذاب اهلل ، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا، بالعذا

 فالعذاب كاليبلؾ كاقعه بيـ ال محالة.
   

 

 :قكلو  المسألة الخامسة:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ    ڄ  ڄ  چ 

 [.38]األنبياء:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، ـز: حرؼ شرطو جاچڦچ  أداة الشَّرط: -1

(: فعؿ ماضو ناقص چڄ  ڄ  چ  فعل الشَّرط: -2 مبني عمى السككف ؛ ، :)كينتيـٍ
كتاء المخاطبيف: ضمير ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، التصالو بضمير الرفع المتحرؾ

ؼ مبني حر  ،جمع المذكرلم :ميـالك ، في محؿ رفع اسـ )كاف(، مبني عمى الضـٌ ، متصؿ
اًدًقيف(: خبر )كاف( منصكب، ال محؿ لو مف اإلعراب  ،عمى السككف كعبلمة نصبو ، )صى

الياء ؛ ألنو جمع ميذكر سالـ
(2). 

إن كنتم صادقين بقولكم فمتى ) تقديره، دؿ  عميو الكبلـ الميتقدـ، محذكؼ جواب الشَّرط: -3
 (3)(ىذا الوعد

 

 

                                                           

 (.7/194)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ1)
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ2)  (.7/215، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.17/30، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

، كعنادان  ككفران ، كجحكدان  بكقكع العذاب بيـ تكذيبان بي نت اآلية أيضان أف  الكيف ار يستعجمكف  
كألصحابو المؤمنيف لجيميـ كغفمتيـ: ، فيقكلكف عمى سبيؿ االستيزاء لمنبي ، لحدكثو كاستبعادان 

 (1)متى كقت حدكث عذاب النار الذم تيددكننا بو إف كنتـ صادقيف في كعدكـ كقكلكـ؟!

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف( التي تفيد الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
فإٍف كاف الكفار يسألكف عف كقت حدكث العذاب عمى سبيؿ السُّخرية ، مف جكاب شرطيا

عندىا يترتب كقكع جكاب ،  فأمر الصدؽ في الكعد كالقكؿ مشككؾه فيو عند الكيفار، كاالستيزاء
 مف باب السخرية كاالستيزاء.، كىك السؤاؿ عف كقكع ىذا الكعد كعف كقكع العذاب، رطالش  

   
 

 :قكلو  المسألة السَّادسة:  ڃ   چ  چ  چ  چ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ

 [.39]األنبياء: چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  :قكلو 

ال ، مبنية عمى السككف، شرطية غير جازمة، حرؼ امتناعو المتناع :چڄ  چ  الشَّرط:أداة  -1
 محؿ ليا مف اإلعراب.

ـي: فعؿ مضارع مرفكع :چڃ  ڃ  ڃ  چ  فعل الشَّرط: -2 : ، كعبلمة رفعو الضم ة، يٍعم ال ذيفى
؛ ضـٌ مبني عمى ال، كىفىركا: فعؿ ماضو ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الفتح، اسـ مكصكؿ

في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، التصالو بكاك الجماعة كالتي ىي: ضمير متصؿ
كا(، ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ صمة المكصكؿ، فاعؿ كالضمير الر ابط: كاك ، كجممة )كىفىري

 .(2)الجماعة
 .(لو يعمُم ... َلمَّا استعجموا العذاب)كتقديره: ، محذكؼجواب الشَّرط:  -3

 
                                                           

 (.3/482)ج الشككاني، انظر: فتح القدير (1)
 (.2/286)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
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 التفسيري لجممة الشَّرط: ثانيًا: األثر

كلك عممكا ، لما استعجمكا، أف العذاب كاقع بيـ ال محالةأف  الكفار لك تيق نكا تيبيف اآلية  
أحكاؿ عذاب النار التي تحيط بيـ مف األماـ كالخمؼ كجميع الجيات، كحيف يغشاىـ العذاب مف 

كال ، ال دفعيا عف ظيكرىـك ، فبل يستطيعكف رٌد النار عف كجكىيـ، فكقيـ كمف تحت أرجميـ
مج  جح  مح  جخ  حخ  چ  : قاؿ  ـ مف العذاب كينقذىـ منو كماليـ ينصرىـ كيمنعي يجدكف ناصران 

 كلما استعجمكا، لم ا أصركا في البقاء عمى كفرىـ، كلك عممكا كقت الكعيد، [34]الر عد:چمخ  
 .(1)الشديد العذاب ىذا

، ش رطالمتناع ال جكابكالتي تفيد امتناع ال)َلْو(:  فُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط
 كذلؾ المتناع عمميـ بحقيقة الن ار كأىكاليا.، عدـ استعجاليـ بطمب العذابفأفادت امتناع 

   
 

  :قكلو المسألة السَّابعة:  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  چ

 [.46]األنبياء: چٹ  ٹ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: استئنافية چٺ  چ  أداة الشَّرط: -1
ال ، حرؼ مبني عمى الفتح كتقديره: )كاهلل لئف(، كىك، كاقعة في جكابو كالبلـ الميكطِّئة لمقسـ

ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز، محؿ لو مف اإلعراب
 اإلعراب.

: فعؿ ماضو  چٺ   ٺ  چ  الشَّرط: فعل -2 في محؿ جـز فعؿ ، مبني عمى الفتح، : مس ٍتييـٍ
كالياء: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، كتاء التأنيث الس اكنة: حرؼ مبني عمى السككف، الش رط

جمع المذكر: لمميـ الك ، في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقد ـ، مبني عمى الضـٌ ، ضمير متصؿ
ةه: فاعؿ مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى السككف كعبلمة رفعو ، نىٍفحى

 .(2)الضم ة

                                                           

 (.17/57)ج الزحيمي، ( انظر: التفسير المنير1)
 (.6/319، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
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كاقعة في  لمتأكيد : البلـ: چٿ  چ ، جكاب القسـ هسد  مسد، محذكؼ  جواب الشَّرط: -3
: فعؿ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، جكاب القسـ الميقد ر يىقيكليف 

ككاك الجماعة المحذكفة ، النكف المحذكفة لتكالي األمثاؿالفتح عمى مبني عمى ، مضارع
كنكف التككيد الثقيمة: حرؼ ، في محؿ رفع فاعؿ، اللتقائيا ساكنة مع نكف التككيد الثقيمة

(: جكاب القسـ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح ال محؿ ليا مف ، كجممة)ليىقيكليف 
فكاف ، كقد سبؽى القسـ، ؛ ألف  الجكاب لمف سبؽ منيماجكاب الش رط قٍد سد  مسد ك ، اإلعراب

 .(1)الجكاب لو
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

لك ، في ىذه اآلية أف  الكيف ار الميستعجميف عمى أنفسيـ بالعذاب كاليبلؾ بي ف اهلل  
سيقكلكف إن ا كين ا كتكذيبيـ برسكلو .. حينيا ، كفرىـ بو بسبب أصابيـ أدنى قسط مف عقاب ربؾ

كتركنا عبادة الذم برأنا كأنعـ عمينا، ، بعبادتنا اآللية كاألنداد مف دكف اهلل ، ظالميف ألنفسنا
 .(2)في عبادتو كاإلخبلص، كجحكدنا لما يجب عمينا مف الشكر لو

كأثر الجممة الش رطية متمثؿه في ندـ الكفار عمى ظمميـ ألنفسيـ كجحكدىـ آليات اهلل  
  تكذيبيـ لمرسكؿ ك ، عندما يصيبيـ أدنى قسط مف عذاب اهلل ، كقد استعمؿ أداة الش رط

كىذا ، )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف باعتقاد الكفار أنو سىيمُّسييـ كلك جزء يسير مف العذاب
ار عمى كىك ندـ الكف، كعميو فإف  جكاب الش رط محتمؿ الكقكع، أمره في نظر الكفار مشككؾه فيو

 ظمميـ كبغييـ في الدنيا.
    

  :قكلو المسألة الثَّامنة: ڄ    ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

 [.47]األنبياء: چچ  ڇ   ڇ     چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  :قكلو 

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/49، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.18/91)ج اليررم، سير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف( انظر: تف2)
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ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، تئنافيةالكاك: اس : چڄ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز

: فعؿ ماضو ناقص چڄ   ڃ  چ  فعل الشَّرط: -2 في ، مبني عمى الفتح، ناسخ : كافى
: خبر، كاسميا: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، محؿ جـز فعؿ الش رط )كاف(  مثقاؿى

 .(1)كعبلمة نصبو الفتحة  ،منصكب

مبني عمى السككف ؛ التصالو ، أىتىٍي: فعؿ ماضو  :چ  چ  چچ  جواب الشَّرط: -3
، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿعظمةك)نا( ال ،)نا(الضميرب

ميتعمقاف ، جركرًبيىا: جار كم، غير مقترنة بالفاء، كجممة)أتىٍينىا(: في محؿ جـز جكاب الش رط
 .(2)بالفعؿ)أتىٍينىا( 

 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كقضائو القسط بيف عباده إذا جمعيـ في يـك ، عف حكمو العدؿ  المكلى يخبر  
تكزف بيا الحسنات   تيالتي يبيف فييا مثاقيؿ الذر، ال، كأنو يضع ليـ المكازيف العادلة، القيامة

، بأف تنقص مف حسناتيا، أك يزاد في سيئاتيا شيئان مسممة أك كافرة  ـي نفسه فبل تيظم، كالسيئات
؛  ييحضرىا اهلل ، خيران كاف أـ شران ، حتى كلك كاف أصغر األشياء كأحقرىا المتمثؿ في الذ رة

 .(3)عمى ما قد ـ مف األعماؿ ًلييجازل بيا صاحبيا

كبينت كماؿ العدؿ ، أمر بغيره عمكمان كقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تيفيد تعميؽ  
كليس ، كتحقؽ فعؿ الش رط، فإٍف كاف العمؿ يسيران بمثؿ الذرة، اإلليي في ميزاف أعماؿ العباد

؛  إف كيجدت ييٍحًضري كيأتي بيذه األعماؿ قابؿ ذلؾ بأف  اهلل  كلذا، جزمان أٍف يجٍد لو عمبلن 
 .عمييالمحساب كالمجازاة 

    
 

 
                                                           

 (.326)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.334)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
 (.6/71)ج العمادم، ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ3)
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 ثَّالثالمطمب ال
 ( من سورة األنبياء، 51-81تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
مسي جيمؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى أربًع  مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا خى

 [.61]األنبياء: چڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  :قكلو المسألة األولى: 

 اًل: تحميل جممة الشَّرط:أو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

 .(1)(َفْأُتوا بو الفاعلُ  كان ىو إنْ ) وتقديره، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة : چڤ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، ائتكا: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
كمقترف ، لشرطو ميقد ر كجممة )فٍأتيكا(: في محؿ جـز جكاب، األلؼ: فارقةمحؿ رفع فاعؿ، 

 .(2)بالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

فرمكا ، مف الخزم كاإلىانة ما حؿ  بأصناميـ حيف رأل الكفار مف قكـ إبراىيـ  
فمم ا تحققكا أف  ، كىـ أكلى بالظمـ منو ؛ ألن يـ اتخذكىا آلية تيٍعبىدي مف دكف اهلل ، إبراىيـ بالظمـ

كا ما ييٍصٌنعي بمف أمركا بإحضاره عمى م، الفاعؿ ىك إبراىيـ  رأل كمسمعو مف الن اس ؛ ًليىرى
كإلقامة الحيج ة ، مف بياف الحٌؽ بمشاىدة الن اس كىذا الذم أراده كقصده إبراىيـ ، كس ر آليتيـ

 .(3)الدامغة عمييـ

 الميقد رة حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
كما يتبعو مف جكاب شرطيا، فإٍف كاف ، د الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا)إٍف( التي تفي

كغير ، كىذا أمره مشككؾه فيو، ىك الذم قاـ بكسر أصناـ المشركيف مف قكمو إبراىيـ 

                                                           

 (.17/45، صافي )جكؿ في إعراب القرآف( انظر: الجد1)
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ2)  (.7/233، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.526)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف3)
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؛  كىك أٍف ييؤتى بإبراىيـ ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، متحقؽ في نظر المشركيف
 ٍف كاف ىك الفاعؿ أـ ال.ليسألكه كيتحققكا مف صنيعو إ

    
 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :قكلو : المسألة الثَّانية

 [.63]األنبياء:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، كتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

  .چڇ  چ  :قكلو ـــــ الُجممُة األولى: 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، قد رةمي أداة الشَّرط:  -1

 .(1)(لوىمفاسأَ  إْن كانوا ينطقون) وتقديره، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، : الفاء: الفصيحة چڇ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف ؛ ، فعؿ أمرو  :اٍسأىليكىيـٍ  ،ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ألف  ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، : ضمير ميتصؿكالياء، محؿ رفع فاعؿ

كجممة ، بال محؿ لو مف اإلعرا، جمع المذكر: حرؼ مبني عمى السككفلمميـ الك 
 .(2)كمقترف بالفاء، (: في محؿ جـز جكاب لشرطو ميقد راٍسأىليكىيـٍ )ف

 . چڇ  ڍ  ڍ  چ  :قكلو ـــــ الجممة الثَّانية: 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جاـزچڇ چ  أداة الشَّرط: -1

الضـٌ ؛ التصالو  مبني عمى، ناسخ : فعؿ ماضو ناقص چڍ  ڍ  چ  فعل الشَّرط: -2
مبني عمى ، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، بكاك الجماعة

) كعبلمة ، يىنًطقيكف: فعؿ مضارع مرفكع، فارقة األلؼ:ك ، السككف  في محؿ رفع اسـ )كافى

                                                           

 (.17/46، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.6/2976، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
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مبني عمى ، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، رفعو ثبكت النكف ؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة
 .(1) كجممة)يىنًطقيكف(: في محؿ نصب خبر)كاف(، في محؿ رفع فاعؿ، السككف

 .(إْن كانوا ينطقون فاسأَلوىم)كتقديره ، دؿ  عميو ما قبمو، محذكؼجواب الشَّرط:  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

ـى   عف الذم فعؿ ىذا بآليتيـ مف اإلىانة كالخزم  بعد أٍف سأؿ الكفاري إبراىي
كبأف  الفاعؿ ىك كبيرىـ مف ، متيكمان عمى حاليـ كحاؿ أصناميـ لتكسير، أجابيـ إبراىيـ كا

ـٍ ييكسر ، كفي ذلؾ الجكاب لفت أنظارىـ كتنبيو أذىانيـ إلى عقـ عبادة األصناـ، األصناـ الذم ل
 كأنيا أحجار صماء ال تنطؽ، كجمادات ال، فيبادركا مف تمقاء أنفسيـ لبلعتراؼ بعدـ جدكاىا

 .(2)تتكمـ، فكيؼ تستحؽ العبادة؟!

 الميقد رة حيث أفصحت الفاء عف أداة الش رط، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا تفيد التيك  في الجممة الثانية ككذلؾ الميصر ح بيا )إٍف(

كزعمتـ أن يا آليتكـ مف ، كتتكمـ فإف كانت أصناـ المشركيف تنطؽ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا
ىذه األصناـ عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا، كىك سؤاؿ ، كىذا أمره مشككؾ فيو،  دكف اهلل

 مف باب التيكـ كالسخرية عف سبب حدكث ىذا األمر بأصناـ المشركيف.
    

 :قكلو  المسألة الثَّالثة:  ﮴   چ ﮳    ﮲    چے  ے  ۓ  ۓ 

 [.68]األنبياء:
 : تحميل جممة الشَّرط:أوالً 

 . چ﮲ ﮳   ﮴   چ  :قكلو 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جاـزچ﮲چ  أداة الشَّرط: -1

﮴   چ  فعل الشَّرط: -2 : فعؿ ماضو ناقصچ﮳   مبني عمى السككف ؛ ، ناسخ : كينتيـٍ
ء المخاطب: ضمير كتا، في محؿ جـز فعؿ الش رط، التصالو بضمير الرفع المتحرؾ

(، مبني عمى الضـٌ ، متصؿ حرؼ مبني  ،جمع المذكرلم :ميـالك ، في محؿ رفع اسـ )كىافى

                                                           

 (.335)ص بارتجي، اقكت كالمرجاف في إعراب القرآف( انظر: الي1)
 (.4/90)ج الثعالبي، ( انظر: الجكاىر الحساف في تفسير القرآف2)
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( منصكب، ال محؿ لو مف اإلعراب  ،عمى السككف كعبلمة نصبو ، فاعميف: خبر )كافى
 .(1)الياء ؛ ألنو جمع مذكر سالـ

 .(2)(تم فاعمين فانصروىاإْن كن)كتقديره ، دىؿ  عميو ما قبمو، محذكؼجواب الشَّرط:  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

تييـ، لم ا كصؿ بالكيفار إلى ىذا الحدِّ مف البياف  كظير ، كباف عجزىـ، فىديحضت حج 
كا شر  فضيحة، كاندفع الباطؿ، الحؽُّ  ـٍ يجدكا ، عف حاليـ أخبر المكلى ، كفيًضحي حيث أن يـ ل

 .(3)كالقتؿأألذل المادم كالحسي سكاءن باإلحراؽ مناصان إال المجكء إلى ا

كما ، كقد استعمؿ أداة الش رط)إٍف( كالتي تفيد الشؾ كعدـ اليقيف مف كقكع فعؿ شرطيا 
كىذا أمره مشككؾه فيو؛ ، فإٍف كاف المشرككف يريدكف نصران كعزةن آلليتيـ، يتبعو مف جكاب شرطيا

كىك أف يقكمكا ، كعندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، بعدما رأكا عجز آليتيـ في الدفاع عف نفسيا
لقائو في الن ار، بإحراؽ إبراىيـ   كيككنكا بذلؾ قد نصركا آليتيـ.، كا 

    
 :قكلو  المسألة الرَّابعة: ۅ     ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ

 [.80]األنبياء: چۉ  ۉ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط

 . چۅ  ۉ  ۉ  چ  :قكلو 

 )إذا(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةالشَّرط:  أداة -1

إذا فعمنا لكم ذلك فيل أنتم )وتقديره ، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(4)(شاكرون

، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، : فيٍؿ: الفاء: الفصيحة چۅ  ۉ  ۉ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى ، ىٍؿ: حرؼ استفياـ، ال محؿ لو مف اإلعراب، ى الفتحكىك حرؼ مبني عم

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/65، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.327)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف الميسر2)
 (.12/444)ج يالبقاع، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر3)
 (.17/56، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف4)
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: ضمير منفصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، أنتـي
كف:، ميبتدأ كالجممة ، كعبلمة رفعو الكاك ؛ ألنو جمع ميذك ر سالـ، خبر الميبتدأ مرفكع شاًكري

 .(1)حؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـزال م، االسمية مف الميبتدأ كالخبر
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أشار في اآلية ، في اآلية السابقة تسخير الجباؿ بالتسبيح هلل  لم ا ذكر اهلل  
، صنعة الدركع، داكد عم ـى  فاهلل ، الكريمة إلى تسخير الحديد في يد نبي اهلل داكد 

كعممو ، لو الحديد   فأالف اهلل، كسرت صناعتو إلى مف بعده ،ميانعيا كعم  فيك أكؿ مف ص
، عند الحرب، كاشتداد البأس ألنفسكـ يي كقاية لكـ، كحفظف، كيؼ يسردىا كالفائدة فييا كبيرة

 . (2)فيؿ أنتـ شاكركف لنعـ اهلل التي أجراىا عمى يد نبيو داكد 

فصحت الفاء عف أداة الش رط )إذا( التي تفيد حيث أ، كيتبيف ىنا ما أفصحت عنو الفاء 
ىذه النعـ  فإذا أجرل اهلل ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

 كىك، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، ككميا أمكره كاقعة قطعان ، عمى يد نبيو داكد 
فنشكرؾ يا ، التي ال حصر ليا كال نفاد، ثيرةالك ئوكآال، عمى نعمو العظيمة كجكب شكر اهلل 

 عاجمة كآجمة.، ربنا عمى كيؿِّ نعمة أنعمت بيا عمينا ظاىرة كباطنة

 
   

 
 
 
 
 
 

                                                           

ؿ لكتاب اهلل الميرت ؿ1)  (.7/248، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.8/168)ج السميف الحمبي، ( انظر: الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف2)



554 

 المطمب الرَّابع
 ( من سورة األنبياء، 111-58تحميل جممة الشَّرط في اآليات )

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جيمؿو شرطية  ًستُّ يتخمميا ، ؿمسائ  ًستِّ تشتمؿي ىذه اآليات عمى 

 :قكلو  المسألة األولى:  چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 [.92]األنبياء:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 . چٿ  چ  :قكلو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 .(1) )إْن آمنتم بي فاعبدوني( وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، رميقد  فعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ ، كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر، الفاء: الفصيحة :چٿ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ، اٍعبيديكًف: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ألف ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
كياء ، ال محؿ لو مف اإلعراب، كنكف الكقاية: حرؼ مبني عمى الكسر، محؿ رفع فاعؿ

في محؿ ، مبني عمى السككف، المتكمـ المحذكفة التي دل ت عمييا الكسرة: ضمير متصؿ
جكاب لشرطو ميقد ر مقترنة في محؿ جـز ، كالجممة الفعمية: )فاٍعبيديكًف(، نصب مفعكؿ بو

 .(2)بالفاء
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ر ما استقر عميو أمر الشرائع في آخر ذكي د أف يى مف قصص األنبياء أرا لم ا فرغ  
[، أم: ىؤالء 92]األنبياء:چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  حيث خاطب الن اس قائبلن ليـ:، الزماف

كأئمتكـ الذيف بيـ تأتمكف، كبيدييـ تقتدكف، كميـ عمى ديف كاحد، تكـ الرسؿ المذككركف ىـ أم  

                                                           

 (.17/66، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.324)ص إبراىيـ، عراب القرآف المييسر( انظر: إ2)
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كىك أحؽُّ أٍف تيصرؼى لو ، فيك الخالؽ المنعـ المحيي كالمميت، كربو كاحدو أيضان كصراط كاحد، 
 .(1)في عبادتو معو أحده  كال ييٍشرؾ، سائر الطاعات كالعبادات

حت عف أداة الش رط )إٍف( التي تفيد حيث أفص، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
باهلل فإف آمف المسممكف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كىذا أمره مشككؾه ، غير متفرقيف متحديف متماسكيف بحبؿ اهلل ، بأنبيائو ككتبوكصدقكا ، ربيـ
، كىك طمبي عبادة اهلل ، ضان غير مقطكع بكقكعو أي عندىا يترتب جكاب شرطيا، في كقكعو

 مخمصيف لو في عبادتو.
    

 :قكلو المسألة الثانية:  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     چ

 [.94]األنبياء:چڃ  ڃ    ڃ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:  

 ،ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائيةالفاء: ا :چڦ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، مىٍف: اسـ شرط جاـز

، كعبلمة جزمو السككف، : فعؿ ميضارع مجزكـ؛ ألنو فعؿ الش رطچڦ      چ  فعل الشَّرط: -2
 .(2) كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(

حرؼ مبني ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچڄ  ڄ   ڃ     چ  جواب الشَّرط: -3
حرؼ مبني ، تعمؿ عمؿ )إٍف(، الن افية لمجنس ال:، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

: اسـ )ال( الن افية لمجنس، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى السككف ، مبني عمى الفتح، كيفرافى
)فال ُكفران كتقديره: ، متعمقاف بمحذكؼ خبر )ال(، ًلسىٍعيو: جار كمجركر، في محؿ نصب

، في محؿ جر مضاؼ إليو، مبني عمى الكسر، كالياء: ضمير متصؿ، ٌن لسْعيو(كائ
كجممتا فعؿ ، في محؿ جـز جكاب لشرط جاـز مقترنة بالفاء(: يوفبل كيفراف لسعٍ كجممة)

                                                           

 (.5/52)ج القمي النيسابكرم، ( انظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف1)
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ2)  (.7/260، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
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ال محؿ ليا مف ، كجممة)فمىف ...( ابتدائية، في محؿ رفع خبر المبتدأ )مىٍف(، الش رط كجكابو
 .(1)اإلعراب

 ثر التفسيري لجممة الشَّرط:األ  ثانيًا:

فمف يعمؿ الصالحات أك بعضان منيا مع إيمانو باهلل ، تفصيؿ لمجزاءفي اآلية الكريمة   
  كرسكلو ،كعىب ر عف ذلؾ بالكفراف الذم ىك سىتر النعمة ، فبل حرماف لثكاب عممو

كاهلل ، االعتداد بو كعىب ر عف العمؿ بالس عي إلظيار، كفي ذلؾ بياف لكماؿ نزاىتو ، كجحكدىا
  (2)في صحائؼ أعماليـ ال ييغادر منيا شيئان  يانميثبته أعماليـ التي كانكا يعممك. 

، ، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
 كترغيبان لمف عمؿ الصالحات كالطاعات مف الن اس الصالحيف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل 

، الذيف ييقبمكف عمى فعؿ الطاعات ب بيا عادةن العيقبلء مف الن اسب)مىف(، كالتي ييخاط
، كقد كعدىـ ربيـ كعدان حسنان ، كخكفان ككجبلن مف عقابو، كالصالحات؛ طمعان في مغفرتو كرضكانو

عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب ، كىك مىٍف عمؿ الطاعات كالصالحات مع اإليماف باهلل 
 .في المكح المحفكظ ككيؿُّ عممو ميٍثبته ، ، كال ييضي ع سعيوكىك أال ييحـر ثكابى عممو، رطالش  

    
 :قكلو  المسألة الثَّالثة:  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ

ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ     ڑ  

  [.97-96]األنبياء:چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  

 تحميل جممة الشَّرط: أواًل:

ک  ک   ک  ک  گ     ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  چ  :قكلو 

 .چگ  گ   گ     ڳ 

خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چڌ چ  أداة الشَّرط: -1
ضاؼ كىك م، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، كمتعمؽ بو منصكب بجكابو

. 
                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/95، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/84)ج الًعمادم، الكتاب الحكيـ ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا2)
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ٍت: فعؿ ماضو چڌ   ڎ  ڎ  چ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ ييسـى فاعمو، : فيًتحى مبني عمى ، ل
 يأجكج:، كتاء التأنيث الس اكنة: حرؼ مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

كىك ممنكع مف الصرؼ ؛ لمعممية كجاء ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، نائب فاعؿ مرفكع
، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى السككف، كج: الكاك: عاطفةكمأج، ميمكزان 
كالجممة الفعمية ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، اسـ معطكؼ عمى )يأجكج( مرفكع مأجكج:

 .(1)في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا

حرؼ مبني عمى ، :الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچک  گ   گ چ  جواب الشَّرط: -3
حرؼ مبني ، إذا: الفجائية ؛ لتأكيد ربط الجكاب بالش رط، ال محؿ لو مف اإلعراب، فتحال

: ضمير منفصؿ لمغائب، ال محؿ ليا مف اإلعراب، عمى السككف ، مبني عمى الفتح، ًىيى
كالجممة ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، خبر المبتدأ مرفكع شاخصةه:، في محؿ رفع مبتدأ

شاخصةه(: ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز مقترنة ىيى فإذا االسمية )
 .(2)أم: جكاب )إذا( في اآلية السابقة، ب)إذا( الفجائية

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كأنو قد قرب ، أف يقيمكا عمى الكفر كالمعاصي، لمن اس بي نت اآلية الكريمة تحذيرى اهلل  
ي كً ا شي ج، كىما قبيمتاف عظيمتاف مف بني آدـ، كقد سد عمييـ ذك القرنيف، لم  انفتاح يأجكج كمأجك 

إليو إفسادىـ في األرض، كفي آخر الزماف، ينفتح السد عنيـ، فيخرجكف إلى الناس في ىذه 
مف كؿ مكاف مرتفع، كفي ىذا داللة عمى كثرتيـ الباىرة،   الحالة كالكصؼ، الذم ذكره اهلل

سراعيـ في األرض، ما بما خمؽ اهلل ليـ مف األسباب التي تقرب ليـ البعيد،  كا  إما بذكاتيـ، كا 
، كتسيؿ عمييـ الصعب، كأنيـ يقيركف الناس، كيعمكف عمييـ في الدنيا، كأنو ال يد ألحد بقتاليـ

ففي ذلؾ اليـك ترل أبصار ، ككعده حؽ كصدؽ، بإتيانو فإذا جاء يكـ القيامًة الذم كعد اهلل 
يدعكف في ىذا اليكـ ، المفزعةمف شدة األفزاع كاألىكاؿ المزعجة، كالقبلقؿ  الكفار شاخصة،

 .(3)كلكف كالت حيف مندـ، كالندـ كالحسرة عمى ما فات، العظيـ بالكيؿ كالثبكر

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
كخركجيـ عمى الن اس إحدل ، فتاح قبيمتي يأجكج كمأجكجفإذا اقترب ان، مف جكاب شرطيا

                                                           

 (.330)ص إبراىيـ، ( انظر: إعراب القرآف الميسر1)
 (.338)ص نكرم بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
 (.531)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف3)



545 

نذاران لمن اس بكقكع يكـ القيامة، عبلمات الس اعة الكبرل عندىا يترتب ، كىذا أمره كاقعه قطعان ، كا 
 كىك أٍف تشخصى أبصاري الكيفاًر مف ًشدًِّة أىكاؿ يكـ القيامة.، تحقؽ كقكع جكاب شرطيا

    
  :لو قك المسألة الرَّابعة:  ﮳ چ ﮲   ﮷     ﮴ے  ے  ۓ ۓ  ﮶    چ﮵ 

 [.99]األنبياء:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال ، مبنية عمى السككف، شرطية غير جازمة، : حرؼ امتناعو المتناعچے  چ  أداة الشَّرط: -1
 محؿ ليا مف اإلعراب.

ء: ىؤال، مبني عمى الفتح، كاف: فعؿ ماضو ناقص :چے     ۓ  ۓ  چ  فعل الشَّرط: -2
، آليةن: خبر)كاف( منصكب، في محؿ رفع اسـ )كاف(، مبني عمى الكسر، اسـ إشارة

 .(1)كعبلمة نصبو الفتحة

﮳ چ  جواب الشَّرط: -3 ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى السككف، : ما: نافيةچ ﮲ 
كالكاك: ضمير ، مبني عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك الجماعة، كىرديكىىا: فعؿ ماضو ، اإلعراب
مبني عمى ، كالياء: ضمير متصؿ، في محؿ رفع فاعؿ،  مبني عمى السككف، متصؿ

كالجممة الفعمية)ما كىرديكىىا(: ال محؿ ، كاأللؼ: لمتأنيث، الفتحة،  في محؿ نصب مفعكؿ بو
 .(2)ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

حيث بي ف اهلل ، ريمة دليبلن عمى ككف المعبكديف غير آليةفي ىذه اآلية الك ذكر اهلل  
  أف  ىذه األصناـ كأشباىيا لك كانت آليةن صحيحة تىنفعي كتىضر كما يظيف العابدكف ما دخمكا
ككؿ مف ، جرة كاإلىانةإذ لك كانت تنفع كتضر ألبعدت الضر عف نفسيا، فيي جديرة باليي ، الن ار

 .(3)ئمكف في عذاب النار، ال مخرج ليـ منياىؤالء اآللية المعبكديف دا

كالتي تفيد امتناع الجكاب المتناع وقْد ُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط )َلْو(: 
الن ار ككىؼِّ العذاب عف  قدرتيـ عف النجاة مف كىك: امتناع، فأفادت امتناع الجكاب، الش رط

                                                           

 (.6/3001، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ( انظر: اإلعر 2)  (.7/265، صالح )جاب المفص 
 (.7/224)ج جماؿ الديف القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ3)
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، فيي ال تممؾ لنفسيا ضران كال نفعان ، كف آلية أصبلن امتناع أف تككىك: ، المتناع الش رط، نفسيا
 .فضبلن عف أن يا تحمي نفسيا كعابدييا المشركيف مف عذاب اهلل 

   
 :قكلو  المسألة الخامسة:  ں     ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱچ

 [.108]األنبياء:چڻ    ڻ  

 أواَل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ ں  ڻ    ڻ چ  :قكلو  

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

فيْل أنتم  آمنتم بأنَّ اهلل واحد)إْن  وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1) مسممون(

قد ر  كاقعة في جكاب لشرطو مي ، فيٍؿ: الفاء: الفصيحة :چں  ڻ    ڻ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى ، ىٍؿ: حرؼ استفياـ، ال محؿ لو مف اإلعراب، كىك حرؼ مبني عمى الفتح

: ضمير منفصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، أنتـي
كالجممة ، كعبلمة رفعو الكاك ؛ ألنو جمع ميذك ر سالـ، مسممكف: خبر الميبتدأ مرفكع، ميبتدأ

في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقد ر، مقترنة بالفاء، الميبتدأ كالخبراالسمية مف 
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

نذاران في ميجاىدتيـ  رسكلىوي  أمرى اهللي   أم: ، أٍف يقكؿى لممشركيف بما يككفي إعذاران كا 
ال  كاحده  إلوه  وي لو إال أن  قؿ يا محمد لمشركي مكة كلكؿ إنساف: ما يكحى إلي شيء في شأف اإل

 .(3)ادكا، كأطيعكني كاتبعكني عمى ذلؾقى مكا لو كانٍ مً كه كحده، كأسٍ بدي لو، فاعٍ  شريؾى 

حيث أفصحت عف أداة الش رط )إٍف( التي تفيد ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
المشرككف  آمففإف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كا بتكحيد الربكبي ة بكحدانية اهلل  ، كال ميناكئ لو في سمطانو، كأن و ال شريؾ لو في ممكو، كأقرُّ

                                                           

 (.17/77، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.331، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر2)
 (.17/144، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير3)
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غير مقطكع بكقكعو  كىك عندىا يترتب جكاب شرطيا، ومشككؾه في في نظر المشركيف كىذا أمره 
ان ييفيد معنى األمر، كجاء االستفياـ تقريري كىك: ىٍؿ تسممكف بعد ما عممتـ ىذا األمر؟، أيضان 

فيك أمره ، لكف ىييات أٍف يمتـز المشرككف، أم: أٍسممكا بعدما عممتـ ما جاءكـ بو الرسكؿ 
 كغير مجزكـ بو.، مشككؾ فيو

    
 :قكلو  المسألة السَّادسة:  ھ  ھ  ھ  ھ      ہڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ

  [.109]األنبياء:چے     ے  ۓ  

 رط:أواًل: تحميل جممة الشَّ  

 .چڻ  ۀ   ۀ  چ  :قكلو 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: استئنافيةچڻ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز

اء مبني عمى الضـٌ المقد ر عمى األلؼ المحذكفة؛ اللتق، ماضو  : فعؿچۀ   چ  فعل الشَّرط: -2
مبني ، كالكاك: ضمير متصؿ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، الساكنيف كالتصالو بكاك الجماعة

 .(1)كاأللؼ فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، عمى السككف

ال ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچۀ  چ  جواب الشَّرط: -3
ذفت ، السككف مبني عمى، قيٍؿ: فعؿ أمرو ، محؿ لو مف اإلعراب ؛ اللتقاء منو األلؼكحي

ممة )فىقيٍؿ(: في محؿ جـز ، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(، الساكنيف كجي
جكاب لشرطو جازـو كميقترنة بالفاء
(2). 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 ف ديف اهلل في ىذه اآلية بحاؿ الكيفار إٍف أعرضكا كتكلكا ع نبيو  ييخبر اهلل  
أعممتكـ أم: ، بأٍف تقكؿ ليـ: قٍد آذنتكـ عمى سكاء، كترككا ما دعكتيـ لو  كعف ىدم نبيو 

كليكف عممؾ كعمميـ ، أني حرب لكـ، كما أنكـ حرب لي، كأنا برمء منكـ، كما أنتـ برآء مني

                                                           

 (.6/373، دركيش )جاب القرآف كبيانو( انظر: إعر 1)
عرابو كبيانو2)  (.6/110، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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اب ما جاءنا مف بشير فبل تقكلكا إذا نزؿ بكـ العذ، فقٍد أعممتكـ بالعقكبة، بنبذ العيد عمى الس كاء
 .(1)كليس لي مف األمر مف شيء، بيده ىك، فالعذاب عممو عند اهلل ، كال نذير

كالتي تيفيد الش ؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ ، كقد استعمؿ في اآلية الكريمة أداة الش رط)إٍف( 
ككا ما كتر ، فإف تكلى الكيفار كأعرضكا عف ديف اهلل ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا

كىك أف ، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا، كىك أمر محتمؿه كقكعو، دعكتيـ لو يا محمد
، كىذا الكاقعة عمييـ كتحذرىـ عقكبةى اهلًل ، ىـٍ يا محمد بالبراءة منيـ كمف أفعاليـتيٍعًممىيـٍ كتيخبرى 

 أم ا إف استجابكا فبل تقٍؿ ليـ ذلؾ.، يككف في حالة تكلييـ

 
    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.532)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
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 المبحث الثَّاني
 تحميل جممة الشَّرط في سورة الحّج وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

 

 بيَّن يدّي المبحث
 تعريف عام بسورة الحجّ 

 أواًل: اسم السورة:
كىك اسميا التكقيفي في المصاحؼ ككتب التفسير ، تيسمى ىذه السكرة سكرة الحجٌ  
ـٍ ييعرؼ ليا اسـه آخ، كالسُّنة  ذكر فييا كيؼ ككجو تسميتيا بيذا االسـ ظاىر؛ ألف  اهلل ، ركل
جِّ بيت اهلل الحراـ أىمىرى نبيو إبراىيـ  أن و ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :لقكلو  بالدعكة إلى حى

ًئذو مف ، [27]الحٌج:چڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ      گ  گ   كذىكىر ما شرىع لمن اس يىكمى
كتقريعان لمذيف يىصدُّكف المؤمنيف عف المسجد ، ا فيو مف فضائؿ كمنافعكم تنكييان بالحجِّ النيسؾ 
البقرة كآؿ عمراف بعد نزكؿ سكرة الحٌج كىذا  مع العمـ بأف  الحٌج فيرض في سكرتي، الحراـ

 .(1)باالتفاؽ

 ثانيًا: ترتيبيا ونزوليا وعدد آياتيا:
السُّكرة الثانيةي كالعشركف في ترتيب ك ، ىي السُّكرة الخامسةي بعد الًمائىة في ترتيب النُّزكؿ 

كىذه السُّكرة ، المنافقيفحيث نزلت ىذه السُّكرة بعد سكرة النُّكر كقبؿى سكرة ، المصحؼ الشريؼ
ثبات البعث إلى  مشتركة بي ف مكٌية كمدنٌية ؛ الشتماليا عمى آياتو مكٌية تحدثت عف التكحيد كا 

كالذم يغمبي عمى السُّكرة ، بالقتاؿ كالميعاقبة بالمثؿجانب اآليات المدنٌية التي تحدثت عف اإلذف 
ثبات ، فالمكضكعات التي تحدثت عف التكحيد كالتخكيؼ مف الس اعة، كُّ السُّكر المكٌيةج كا 

نكار الشرؾ، البعث ، (2)كمشاىد القيامة كاضحةه كجمي ة في السكرة إلى جكارىا اآليات المدنية، كا 
كسبعه كسبعكف آية في العدِّ ، اف كسبعكف آية في العدِّ الككفيكيبمغي عدد آيات سكرة الحٌج ثم

كأربعه كسبعكف آية في العدِّ الشاميٌ ، كخمسه كسبعكف آية في العدِّ البصرمٌ ، المكيٌ 
(3). 

 
                                                           

 (.17/179)ج بف عاشكر، ا( انظر: التحرير كالتنكير1)
 (.4/2406)ج قطب، ( انظر: في ًظبلؿ القرآف2)
 (.17/183)ج ابف عاشكر، التحرير كالتنكير؛ ك (17/163)ج يلؤللكس، ( انظر: ركح المعاني3)
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 ثالثًا: محورىا:
سكرة الحٌج مف السكر التي تجمع بي ف المكاضيع المكي ة كالمكاضيع المدني ة كما ذكرنا  

كالتكحيد كاإلنذار كالتخكيؼ كالبعث كالجزاء كالقيامة كأىكاليا إلى جانب ، كع اإليمافآنفان، فمكض
فكيؿُّ ىذه ، مكضكع اإلذف بالقتاؿ كأحكاـ الحٌج كاليدم كاألمر بالجياد في سبيؿ اهلل 

فالمحور الرئيس ليذه السُّورة  ،(1)المكاضيع المكٌية كالمدني ة تحثُّ عمى التقكل كتحدد معالميا
 . و تقوى اهلل ى

 رابعًا: أىمُّ مقاصدىا:

 كالخشية مف يـك القيامة كأىكاليا.، األمري بتقكل اهلل  -1

كىك ثابته ، مع أنيـ مرتابكف في أمر البعث، بياف جداؿ المشركيف بعدـ استنادىـ إلى العمـ -2
خمؽ  اهلل  كال يعممكف أف  ، كعممكا ذلؾ باستحالة اإلحياء بعد اإلماتة، كاقعه ال ريب فيو
  كأن و عمى كؿ شيء قدير.، اإلنساف مف تراب

 كصفت السُّكرة المشركيف بأن يـ في تردد مف أمرىـ في اتباع ديف اإلسبلـ. -3

الذم ينتمكف إليو كيحسبكف أنيـ ، ؛ لتكبرىـ عف سين ة إبراىيـ عر ضت السكرة بالمشركيف -4
ماة دينو  تيـ لو في أصؿ الديف.بالرغـ مف مخالف، كأيمناء بيتو، حي

 .فكفركا بنعمة اهلل ، تذكير المشركيف بما مف  اهلل عمييـ في الحٌج مف المنافع كالفضائؿ -5

، تذكير المشركيف باألمـ السابقة الذيف تمق كا دعكة الرُّسؿ باإلعراض كالكفر فحؿ  بيـ العذاب -6
 فبل يغر ىـ تأخير العذاب عنيـ.، كيكشؾ أف يحؿ بكفار قريش عذابه مثمم ا حؿ  بالسابقيف

 البشارة لممؤمنيف بعاقبة النصر كالتمكيف عمى الذيف فتنكىـ كأخرجكىـ مف ديارىـ بغير حؽ. -7

جعؿ كثيره مف الن اس يفترقكف إلى ، إف  اختبلؼ األمـ بيف أىؿ اليداية كبيف أىؿ الضبلؿ -8
ؿو كثيرة  لقيامة.يفصؿ بينيـ يـك ا كأف  اهلل ، ممؿو كًنحى

                                                           

 حكل، األساس في التفسير؛ ك (5/130)ج البقاعي، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر1)
 (.7/3520)ج
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كالمؤمنيف بأف  الشيطاف يفسد في قمكب أىؿ الضبللة آثار دعكة  لرسكلو  تسمية اهلل  -9
ـي دينو لكف  اهلل ، الرسؿ كييبطؿي ما ييمقي الشيطاف؛ فترل الكافريف ميعرضيف ، ييحًك

 . جاحديف آليات اهلل 

تمت السكرة بتذكير الن اس ًبًنعىـً اهلل  -10 يصطفي مف المبلئكة رسبلن كمف  كأنو ، عمييـ خي
سماىـ كأن وي ، ممة إبراىيـ كبالثناء عمى المؤمنيف بأف  يس ر ليـ اتباع الحنيفية ، الن اس

 (1)كتككف ىذه األٌمة شاىدة عمى جميع الن اس، شاىدان عمييـ ؛ ليككف الرسكؿ  المسمميف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بف ، االتحرير كالتنكير، (1/324)ج الفيركز آبادم، ( انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز1)
 (.17/185)ج عاشكر
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 األول المطمب
 ( من سورة الحّج، 15-1يات)تحميل جممة الشَّرط في اآل

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مًس  مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا سىٍبعي  جيمؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى خى

 قكلو  ى:ــــالمسألة األول:  ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ

 [.4]الحٌج: چژ   

 الشَّرط: أواًل: تحميل جممة

 .چڍ  ڌ    ڌ  ڎ   چ  :قكلو 

 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، اسـ شرط جاـز :چڍ  چ  أداة الشَّرط: -1

منع مف ، مبني عمى الفتح الميقد ر عمى األلؼ، : تكلى: فعؿ ماضو چڌ    چ  فعل الشَّرط: -2
، ازان كتقديره: )ىك(كالفاعؿ: ضمي مستتر جك ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، التعذر هظيكر 

  .(1)في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ

حرؼ مبني عمى ، الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رط :چڌ  ڎ   چ  جواب الشَّرط: -3
: حرؼ تككيد كنصب ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح ال محؿ ، مبني عمى الفتح، كنسخأف 

(، اء: ضمير الشأف مبني عمى الضـٌ كالي، لو مف اإلعراب ، في محؿ نصب اسـ )أف 
كالفاعؿ: ضمير ، الظاىرة عمى البلـ كعبلمة رفعو الضم ة، ييًضمُّوي: فعؿ مضارع مرفكع

في محؿ نصب ، مبني عمى الضـٌ ، مستتر جكازان كتقديره: )ىك(، كالياء: ضمير متصؿ
(كالجممة الفعمية )ييًضمُّوي(: في محؿ ر ، مفعكؿ بو ، كجممة)فأن وي ييضمُّو(: في محؿ فع خبر )أف 

كجممتا فعؿ الش رط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )مىٍف(  ،جـز جكاب لشرطو جاـز
 (2). 

 

 

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/279، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو2)  (.6/121، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

فقد صاركا مف ، في اآلية الكريمة أف  المشركيف باتباعيـ لمردة الشياطيف بي ف اهلل  
كعف ، فإنو ييضمو عف طريؽ الجن ة إلى طريؽ الن ار الشيطاف مف دكف اهلل  كمف يتكؿى ، يـكالت

 .(1)كييديو إلى عذاب السعير، طريؽ اإليماف إلى الكفر

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف  دكف اهلل كتيديدان لمف تكلى الشياطيف مف الجٌف كاإلنس مف 

ب)مىٍف(، كالتي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف  الن اس الذيف خاطبيـ اهلل 
لكف  المصيبة الكبرل إذا ، كطاعتو سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة عمى ذكًر اهلل 
رمكا أنفيسى ، فقدكا ىذه الميزة المكاالة لمجف فإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك ، يـ خيران كثيران فقد حى

أن و ييضمو عف اإليماف كىك ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، مف دكف اهلًل  كالشياطيف
 كمف الجن ة إلى الن ار ميتييئان بعدىا إلى عذاب السعير.، إلى الكفر

    
 :قكلو  المسألة الثانية:  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑ  ڑ  ک  چ

ہ  ہ     ہڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

﮶    ﮵ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

      ﯁    ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼    ﮻   ﮺   ﮹   ﮸        ﮷ 

 چ                         ڭ  
 [.5]الحج:

 رط:أواًل: تحميل جممة الشَّ 

 كبيانيما عمى النحك اآلتي:، كتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

  .چک  ک      ک   ک  گ  گ  گ  گ  چ  :قكلو ـــــ الجممة األولى:  

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرط جاـزچک  چ  أداة الشَّرط: -1

                                                           

 (.4/261)ج الشنقيطي، ( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف1)
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ني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع مب، : فعؿ ماضو ناقص چک   چ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ ، مبني عمى الضـٌ ، كالتاء: ضمير متصؿ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، المتحرؾ

ًذفت منو األلؼ اللتقاء الساكنيف رفع اسـ )كاف( كميـ الجمع المذكر: حرؼ مبني عمى ، كحي
 .(1)ال محؿ لو مف اإلعراب  ،السككف

حرؼ مبني عمى ، لفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رط: اچگ  گ  چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو مف ، كنسخًإن ا: إٍف: حرؼ تككيد كنصب ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

خمٍقناكـ: ، في محؿ نصب اسـ )إٍف(، نا: ضمير متصؿ، مبني عمى السككف  ،اإلعراب
مبني ، ضمير متصؿكنا: ، العظمة مبني عمى السككف ؛ التصالو بنا، خمؽ: فعؿ ماضو 

، مبني عمى الضـٌ ، ككاؼ المخاطب: ضمير متصؿ، في محؿ رفع فاعؿ، لسككفعمى ا
ال محؿ لو مف ، كميـ الجمع المذكر: حرؼ مبني عمى السككف، في محؿ نصب مفعكؿ بو

(، اإلعراب كجممة)فإن ا خمٍقنىاكـ(: في محؿ جـز ، كجممة)خمٍقناكـ(: في محؿ رفع خبر)إف 
اـز ميقترف بالفاءجكاب لشرطو ج

(2). 

 .چ             چ :قكلو ـــــ الجممة الثانية: 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: تفريعيةچ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو،  منصكب ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف  إذا:

 كىك مضاؼ .، مبني عمى السككف، ة شرط غير جازمةكىك أدا، كمتعمؽ بوبجكابو 

كنا: ضمير ، مبني عمى السككف ؛ التصالو بنا العظمة، : فعؿ ماضو چ  چ  فعل الشَّرط: -2
كجممة)أٍنزٍلنىا(: في محؿ جر بإضافة)إذا( ، في محؿ رفع فاعؿ، متصؿ، مبني عمى السككف

 .(3)إلييا

كتاء التأنيث: حرؼ مبني عمى ، عمى الفتح مبني، : فعؿ ماضو چ  چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىي(، ، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف

 .(4)كجممة)اىتىز ٍت(: ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز

                                                           

 (.332، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.6/3014، ياقكت )جالقرآف الكريـ ( انظر: إعراب2)
 (.6/394، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
 (.2/302)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ4)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

عمـ في قضية البعث كالحشر كالنشر،  عف المشركيف الجدؿ بغير اهلل  حكىبعد أف  
األدلة عمى إثبات البعث بخمؽ  أكرد ، مكقؼ المينكريف لمبعث كذكر ، كذٌميـ عمى ذلؾ

 فقاؿ ، كىذه أدلة عمى قدرتو عمى المعاد بما ييشاىد مف بدئو الخمؽ، اإلنساف، كخمؽ النبات
في شؾ مف  كؿ، فإٍف كنتـ كىك الدليؿ األ، [5]الحج:چگ  گ  ڳ  ڳ  چ  في اآلية األكلى:

إمكاف البعث كمجيئو، يـك القيامة، فانظركا إلى بدء خمقكـ، فمف قدر عمى البدء قدر عمى 
  چ :كالدليؿ الثاني: قكلو ، اإلعادة بدليؿ المراحؿ كاألدكار السبعة التي يمر بيا اإلنساف

كاف البعث عمى إم [، فيذا الدليؿ الثاني 5]الحج:چ                 
فإذا أنزؿ ، فتككف األرض يابسة ميتة ال زرع فييا كال نبات، بخمؽ النبات المشابو لخمؽ اإلنساف

كازدادت كارتفعت كانتفخت بالماء ، عمييا الماء مف السماء تحركت بالنباتات كحييت بعد مكتيا
ة التي ال ينبت فمف قدر عمى إحياء األرض الميتة اليامد، كأنبتت مف كؿ أصناؼ الزرع كالنبات
 .(1)فييا شيء، قادر عمى إحياء المكتى

كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف بكقكع  قد استعمل في الجممة األولى أداة الشَّرط)إْن(:و 
فإٍف كاف الكفار كالمشرككف في شؾ كريب مف أمر ، فعؿ شرطيا كما يتبعو مف جكاب شرطيا

كىك نظر الكفار إلى بدء ، جكاب شرطيا عندىا يترتب كقكع، كىذا أمره حاصؿ منيـ، البعث
كمع ذلؾ فالكفار ، قادر عمى إحيائيـ مف التراب كما خمقيـ أكؿ مرة خمقيـ مف تراب، كاهلل 

 في البعث كفي أصؿ الخمؽ الذم ييثبت البعث. في ريب كشؾ
التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ  كواستعمل في الجممة الثانية أداة الشَّرط)إذا(: 

، فإذا نزؿ الماء مف السماء عمى األرض اليابسة القاحمة، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا
، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، ال يستطيع إنكاره أحد لككنو كاقعان مممكسان كىذا أمره 

 كىك أٍف تحيا األرض بالنبات كالزرع بعد مكتيا، فسبحاف مف ىك عمى كيؿِّ شيء قدير!

 
    

 
    

                                                           

 (.17/160، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير1)
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  :قكلو المسألة الثَّالثة:  ۀ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ

 چے  ے   ۓ   ۓ    ھۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
 [.11]الحج:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 كبيانيما عمى النحك اآلتي:، كتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

 .چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ  :كلو ق  ـــــ الجممة األولى:

إٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: تفريعيةچں  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرط جاـز

كالياء: ، في محؿ جـز فعؿ الش رط، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو چں  چ  فعل الشَّرط: -2
، خير: فاعؿ مرفكع، في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقد ـ، مبني عمى الضـٌ ، صؿضمير مت

 .(1)كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة

كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان ، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو چ ڻ  ڻچ  جواب الشَّرط: -3
(، كتقديره: )ىك( في  ،كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، بو: جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ)اطمأف 

  .(2)محؿ جـز جكاب لشرط جاـز

 .چۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :قكلو ـــــ الجممة الثَّانية: 

 إٍف:، ال محؿ لو مف اإلعراب، : الكاك: عاطفة، حرؼ مبني عمى الفتحچۀ  چ  أداة الشَّرط: -1

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرط جاـز

في محؿ جـز فعؿ ، مبني عمى الفتح، :أصابٍتوي: فعؿ ماضو چۀ     ہ  چ  فعل الشَّرط: -2
ال محؿ لو مف اإلعراب، كالياء: ضمير ، كتاء التأنيث: حرؼ مبني عمى السككف، الش رط
كعبلمة ، في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقد ـ، فتنةه: فاعؿ مرفكع، مبني عمى الضـٌ ، متصؿ

 .(3)رفعو الضمة الظاىرة

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/287، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو( انظ2)  (.6/132، الدرة )جر: تفسير القرآف كا 
 (.333، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر3)
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كالفاعؿ: ضمير مستتر ، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو چہ   ہ  ہ چ  جواب الشَّرط: -3
(، كالياء: ضمير  جكازان كتقديره: )ىك(، عمى كجيو: جار كمجركر، متعمقاف بالفعؿ)انقىمىبى

في ، كالجممة مف الفعؿ كالفاعؿ، في محؿ جر مضاؼ إليو، متصؿ، مبني عمى الكسر
 .(1)محؿ جـز جكاب لشرط جاـز

 ي لجممتي الشَّرط:ثانيًا: األثر التفسير 

في تكحيد اهلل ببل حجة كال برىاف صحيح، حاؿ ىؤالء الميجادليف  بعد أف بي ف اهلل  
حاؿ المنافقيف مضطربي اإليماف، الذيف لـ تستقر عقيدتيـ، مف جماعة األعراب   ذكر

اء كالشؾ فبي نت اآلية فئة مف أىؿ الضبللة كالشق، القادميف إلى المدينة بقصد المنفعة المادية
فإف استمر عميو ، كالقمكب الغير مطمئنة، مف أصحاب اإليماف الميضطرب كالمنفعة كالمصمحة

ٍف حصؿ لو مكركه، اطمأف  بذلؾ الخير، ال بإيمانو، رزقو رغدان  أك زاؿ عنو محبكب انقمب ، كا 
 .(2)الخسراف المبيف ىككذلؾ ، عمى كجيو مرتدان عف دينو خاسران بذلؾ الدنيا كاآلخرة

استعمؿ أداة الش رط )إٍف(، كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف الجممة الشَّرطية األولى: ففي 
بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو مف جكاب شرطيا، فإٍف أصاب ىؤالء المنافقيف مف أصحاب 

، قد يحصؿ كقد يتأخركىذا أمره ، مف الخير كالنعمة كالرغد في العيش يءه القمكب المضطربة ش
ف تأخر قد كقكع جكاب شرطيا، كىك االطمئناف بيذا الخير الذم  عندىا يترتب حصؿ ليـ كا 

 .يضطرب إيمانيـ
استعمؿ أداة الش رط )إٍف(، كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف وفي الجممة الشَّرطية الثانية: 

بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو مف جكاب شرطيا، فإٍف أصاب ىؤالء المنافقيف مف أصحاب 
أحيانان كقد يزكؿ أحيانان كىذا  أمره حاصؿه ، مف الشٌر كالضرر كالمكركه يءه طربة شالقمكب المض

 مرتديف بذلؾ عف دينيـ، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا، كىك النككص عمى األعقاب، أخرل
ف لـ تصبو الفتنة بقي عمى حالةو مف التردد كالر يب كالتكجس، دكف صبرو أك ثبات  .كا 

 
    

    
 

                                                           

 (333، إبراىيـ )ص( انظر: انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.534)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف2)
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 قكلو ة الرَّابعة: المسأل:  ىئ  يئ                 جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ

 [.15]الحٌج:چمت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج       جح  مح    

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ  :قكلو 

 في محؿ رفع ميبتدأ.، فمبني عمى السكك ، : اسـ شرط جاـزچىئ  چ  أداة الشَّرط: -1

، في محؿ جـز فعؿ الش رط، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو ناقصچيئچ  فعل الشَّرط: -2
(: ضمير مستتر جكازان كتقديره: )ىك( كجممة)يظف(، في محؿ نصب ، كاسـ )كافى

 .(1)خبر)كاف(

ال ، لفتححرؼ مبني عمى ا، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچخت  چ  جواب الشَّرط: -3
، ال محؿ لو مف اإلعراب، الـ األمر: حرؼ مبني عمى السككف، محؿ لو مف اإلعراب

كالفاعؿ: ضمير مستتر ، كعبلمة جزمو السككف، يمدٍد: فعؿ مضارع مجزـك ببلـ األمر
كجممتا ، كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقترنة بالفاء، جكازان كتقديره: )ىك(

كجكابو في محؿ رفع خبر الميبتدأ)مف(فعؿ الش رط 
(2).  

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

لف ينصره إذا طمب النصرة العادلة  بطبلف لمف يتكىـ أف اهلل  ىذه اآلية الكريمة فييا 
منو، كاعتمد عمى غيره، كذلؾ رد عمى مف يكالي العباد في النصرة، فالم و كحده ىك نعـ المكلى 

نو ناصر نبيو في الدنيا كاآلخرةمف غيره ك  صير، كبئس مف يطمب نصران كنعـ الن  .(3)ا 

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
لف ينصره إذا طمب النُّصرة العادلة منو كاعتمد عمى غيره مف  كتيديدان لمف يتكىـ أف  اهلل 

 جئكفب)مىٍف(، التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف يم  خاطبيـ اهلل لذلؾ، الن اس
لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه ، طالبيف منو الن صر كالمدد كالعكف ، اهلل كيعتصمكف بو إلى

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران  ر لٍف ينص االعتقاد بأف  اهلل فإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك ، الميزة،  فقد حى

                                                           

 (.7/291، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ1)
 (.341)ص بارتجي، ت كالمرجاف في إعراب القرآف( انظر: الياقك 2)
 (.9/4956)ج أبك زىرة، ( انظر: زىرة التفاسير3)
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كىك أف يطمب النُّصرة مف ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، عباده في الدنيا كاآلخرة
 ؟ فيؿ ينصركنو مف دكف اهلل ، المكالي كغيرىـ

    
 :قكلو  المسألة الخامسة:  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ

ڈ  ژ  ژ     ڈڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 [.18]الحٌج:چڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گک  ک  ک  گ    گ  گک    ڑڑ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ ک  ک  ک  ک  گ    گ  گچ  :قكلو 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: ابتدائيةچک  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، مىٍف: اسـ شرط جاـز

كعبلمة جزمو السككف الذم ، : فعؿ ميضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رطچک  چ  فعل الشَّرط: -2
رِّؾى بالكسر منعان مف التقاء الساكنيف  .(1)حي

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط  : الفاء:چک  گ  گ  گچ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو مف ، ؼ مبني عمى السككفحر ، ما: نافية، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

وتقديره: )فما من ُمكرٍم كائٌن ، لو: جار كمجركر ميتعمقاف بمحذكؼ خبر ميقد ـ، اإلعراب
: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف، مف: حرؼ جرلو(،  ميبتدأ مؤخر ميكـر

حركة حرؼ الجر مرفكع، كعبلمة رفعو الضم ة الميقد رة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ ب
(: في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقترف بالفاء، كىي الكسرة ، كجممة)فما لو مف ميكـر

في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىٍف( ، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو
(2). 

 األثر التفسيري لجممة الشَّرط: ثانيًا:

طكعان  لعظمتو  في ىذه اآلية الكريمة أف  كؿ ما في الككف خاضع ساجد بي ف اهلل  
طكعا مختارا متعبدا بذلؾ، أم ثبت   يسجد هلل؛ ألن و الثكاب الناس حٌؽ لو فكثير مف ، ككرىان 

كمف يينو اهلل فيشقيو، أك مف يينو ، كتقرر، ككثير حؽ عميو العقاب، ممف امتنع كأبى كاستكبر
                                                           

 (.6/3030، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.6/142، الدرة)ج( انظر: إعراب القرآف كتفسيره كبيانو2)
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ألف  ؛عنو، كال يسعده أحدبالشقاء كالكفر لسكء استعداده لئليماف، ال يقدر أحد عمى دفع اليكاف 
يفعؿ في عباده ما  فاهلل ، بحكمتو كعممو ؽ مف يشاء كيخذؿ مف يريداألمر بيده تعالى، يكف

 .(1)ال راٌد لقضائو، كال معٌقب لحكمومف اإلىانة كاإلكراـ،  يستحقكف

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
سالكان طريؽ الغكاية  اهلل  مف دكفلمف عىبد األصناـ كالشمس كالقمر كالككاكب كتيديدان 

ب)مىٍف(، التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس  كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ اهلل 
لكف  المصيبة ، سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة، كطاعتو الذيف ييقبمكف عمى ذكًر اهلل 

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران ، برل إذا فقدكا ىذه الميزةالك أف يييف كىك ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، فقد حى
عندىا يترتب ، غيره مف أحجار كأكثاف كككاكب كمخمكقات كميا تسجد هلل  مف عبد اهلل 

اصرو كمالو مف ميكرـو كال ن بعذابو يخزيو يياف عند اهلل  كىك أف، تحقؽ كقكع جكاب الش رط
 كجنبنا الفتف ما ظير منيا كما بطف.، فالميـ ثبِّتنا عمى طاعتؾ، ينصره مف دكف اهلل 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3/462)ج أبك بكر الجزائرم، ( انظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمٌي الكبير1)
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 المطمب الثَّاني
 ( من سورة الحّج، 83-15تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

ممةن   يتخمميا أحدى عشرى ، سائؿتشتمؿي ىذه اآليات عمى عشرًة  م كبيانيا عمى الن حك ، شرطية جي
 اآلتي:

 :قكلو  المسألة األولى:  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ

 [.22]الحٌج:چى  ى   

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

خافض لشرطو،  منصكب ، ميتضمفه لمعنى الش رط، ظرؼ زماف :چۋ چ أداة الشَّرط: -1
 كىك مضاؼ.، ني عمى السككفمب، كىك أداة شرط غير جازمة، بجكابو

كالكاك: ، مبني عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك الجماعة، : فعؿ ماضو چۋ   چ  فعل الشَّرط: -2
كالجممة الفعمية ، كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ
 .(1)إضافة )كيم ما( إلييافي محؿ جر ب

ـٍ ييسـ  فاعمو : فعؿ ماضو چې  ې  چ  جواب الشَّرط: -3 مبني عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك ، ل
كاأللؼ: ، في محؿ رفع نائب الفاعؿ، مبني عمى السككف، كالكاك: ضمير متصؿ، الجماعة
، أك بمحذكؼ حاؿ مف ضمير نائب متعمقاف بالفعؿ )أيعيدكا(، فييا: جار كمجركر، فارقة

حؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرط كجممة )أيعيدكا(: ال م، )مغموسين فييا( الفاعؿ تقديره:
 .(2)غير جاـز

 

 
                                                           

 (.342)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف1)
 (.6/146، الدرة)ج( انظر: إعراب القرآف كتفسيره كبيانو2)
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 : األثر التفسيري لجممة الشَّرط: ثانياً 

في اآلية الكريمة محاكلة الكفار كالمشركيف خركجيـ مف الن ار ؛ مف شدة ما   بي ف اهلل
، قامع الحديدمتضربيـ مبلئكة العذاب ب، إلى أعبلىا ففعندما يصمك ، مف العذاب األليـ فيجدك 
 .(1)فيتذكقكا طعـ العذاب الشديد، ردكا إلى أسفميا كقعرىا مف غير أٍف يىخرجكا منياًليي 

فقد استعمؿ أداة الش رط )كيمما(، كالتي تيفيد تكرار ، كأثر الجممة الش رطية كاضح جميٌ  
، فكيمما حاكؿ المشرككف الصعكد ليخرجكا مف الن ار كجحيميا، الش رط فعؿ الجكاب كيمما تكرر

العذاب خاسئيف كماكثيف في قعرىا مف غير أٍف  العكد كاالنغماس في كاستمر عمييـ تكرر
 يخرجكا منيا.

    
   

  :قكلو المسألة الثانية: ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ

 [.25]الحٌج:چڄ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  : قكلو 

مىٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: ابتدائية:چڤ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، اسـ شرطو جاـز

، كعبلمة جزمو السككف، : فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رطچڤ  چ  فعل الشَّرط: -2
ذً  كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان كتقديره: )ىك( ، اللتقاء الساكنيفمف الفعؿ؛ فت الياء حيث حي

 عائده عمى )مىف(
(2). 

كعبلمة جزمو السككف ، : فعؿ مضارع مجزكـ؛ ألن و جكاب الش رطچڦ  چ  جواب الشَّرط: -3
ذفت الياء، الظاىر عمى القاؼ ستتر كالفاعؿ: ضمير م، اللتقاء الساكنيف مف الفعؿ؛ كحي

في ، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، كجكبان كتقديره: )نحف( عائده عمى اهلل 
                                                           

كح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف1)  (.18/298)ج اليررم، ( انظر: تفسير حدائؽ الر 
ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ2)  (.7/302، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
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ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو جاـز غير كالجممة الفعمية ، محؿ نصب مفعكؿ بو
كجممتا فعؿ الش رط كجكابو في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىٍف(، ميقترنة بالفاء

 (1). 

 فسيري لجممة الشَّرط:ثانيًا: األثر الت

ككذب ،  تيديدان ككعيدان شديدان لكؿ مف كفر بتكحيد اهللتحمؿ ىذه اآلية الكريمة 
صرؼ الناس عف  :كصد  عف سبيؿ اهلل أم، كما جاء بو مف اليدل كالديف الحؽ  رسكلو

الدخكؿ في اإلسبلـ، كعف دخكؿ المسجد الحراـ لمطكاؼ بالبيت كاإلقامة بمكة لمتعبد في المسجد 
فسيذكؽ ، عف الحؽ فيو بظمـ يرتكبو كالشرؾ كسائر الذنكب كالمعاصيفمف عـز الميؿ ، الحراـ

كاءن كاف ظالـه كعف المسجد الحراـ س طعـ العذاب األليـ؛ جزاءن لكفره كصدِّه عف سبيؿ اهلل 
 .(2)لنفسو أك لغيره

كبرسكلو صاد ان  كتيديدان لمف كفر باهلل ، أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان  كقد
ب)مىٍف(،  بذلؾ عف المسجد الحراـ سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ اهلل 

كعمى ىدم رسكلو ، قبمكف عمى اإليماف باهلل التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف يي 
لكف  ، كطاعتو ناذريف أنفسيـ لخدمة البيت الحراـ سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران ، المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة فإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك ، فقد حى
كىك أف يياف عند اهلل ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، مىٍف عـز عمى الظمـ كاإللحاد وأن  
 ينصره مف دكف اهلل  كال ناصرى ، كمالو مف ميكرـو ، بعذابو يخزيو . 

    
 :قكلو  المسألة الثالثة:  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  چ

 [.27]الحٌج:چگ  گ    ک    ک  گ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ :قكلو  

أذَّنَت في النَّاس  إذاوتقديرىا: ، كجكابو، بداللة فعؿ الش رط الميقد ر، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1
 بالحجِّ يأتوك.

                                                           

 (.335، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القيرآف المييسر1)
 (.3/467)ج أبك بكر الجزائرم، ( انظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمٌي الكبير2)
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مبني عمى السككف؛ التصالو بتاء ، فعؿ ماضو )أذَّنَت(: محذكؼ تقديره:  فعل الشَّرط: -2
 .في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الفتح، كالتاء: ضمير متصؿ، الفاعؿ

كعبلمة جزمو ، : فعؿ مضارع مجزكـ؛ ألن و جكاب لشرطو ميقد رچژ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى ، ككاك الجماعة: ضمير ميتصؿ، ؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة حذؼ النكف

في ، مبني عمى الفتح، ككاؼ الميخاطب: ضمير متصؿ، في محؿ رفع فاعؿ، السككف
( ، ومحؿ نصب مفعكؿ ب ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو ميقد ر غير كجممة)يأتيكؾى

  .(1)جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

فينادم ، أٍف ييؤذف في الن اس بي نت ىذه اآلية الكريمة أف  اهلل عيد إلى نبيو إبراىيـ  
فأسمع اهلل صكتو مف شاء ، ففعؿ ذلؾ، فحجكهإف ربكـ قد بنى لكـ بيتان ميٍعممان ميعمنان: أييا الن اس 

فكاف ، ـ كحجكا فعبلن كهلل الحمد كالمنةكسيؿ طريقي، أف يحيجكا مف عباده ممف كتب ليـ أزالن 
نداء اهلل  ممبييففجاءكا مف كؿِّ فج كصقعو ، ككاف الببلغ عمى اهلل ، النداء عمى إبراىيـ 


(2). 

الجـز ( كالتي تفيد ذار عف أداة الش رط الميقد رة )إأفصحت جممة جكاب الش رط الميقد   كقد 
 ألمر ربو  امتثؿ إبراىيـ  ذافإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا
عبلميـ  ف لـ يفعؿ، كىذا أمره كاقع قطعان  ،كاآلذاف فييـ بالحجِّ بإببلغ الن اس كا   فمٍف يأتي ، كا 

كىك ، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطياك  فأذف كجاء الن اس،، هلل أحد، كالكاقع أن و امتثؿ أمر ا
مف كيؿِّ فجٍّ كصقع مف أصقاع األرض؛ ألداء ىذه الفريضة  أٍف يمبي الحيجاج نداء اهلل 

 العظيمة.

    

                                                           

 (.6/3037، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.4/299)ج الشنقيطي، ( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف2)
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 :قكلو  المسألة الرَّابعة:  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

 چہ  ہ  ہ   ہ  ھ    ۀں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 [.28حٌج:]ال

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چہ  ہ  چ  :قكلو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 .(1) منيا( فُكُموا حججتم وذبحتم )إنوتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، د رميق فعل الشَّرط: -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ ، حة: الفاء: الفصيچہ  ہ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، كيميكا: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
في محؿ  مة )فكيميكا(:ميتعمقاف بالفعؿ )كيميكا(، كجم، منيا: جار كمجركر، محؿ رفع فاعؿ

جـز جكاب لشرطو جاـز ميقد ر، مقترنة بالفاء
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

العبادات التي ال تككف إال فيو، حيث منافع دينية، بي نت اآلية الكريمة أف  في الحجِّ  
كمف ، يعرفو ىد كؿه كمنافع دنيكية، مف التكسب، كحصكؿ األرباح الدنيكية، ككؿ ىذا أمر مشا

ذبحتمكىا ك  حججتـ  فإفٍ ، شكرا هلل عمى ما رزقيـ منيا، كيسرىا ليـ، ىذه المنافع نحري اليدم
 .(3)عمى أداء فريضة الحجٌ  فأطعمكا منيا الفقراء كالمساكيف كالميحتاجيف إخبلصان كقربةن هلل 

ط )إٍف( التي حيث أفصحت عف أداة الش ر ، ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي  كقد ظير 
فإف أدل الحيجاج ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

كذبحكا ىدييـ خاصةن لمف حج  ، كنحر لميدم، لجمرة العقبة مناسؾ الحج يكـ الن حر مف رمي
طعاـ الفقراء كالمكىك:  عندىا يترتب جكاب شرطيا، قارنان أك ميتمتعان  ساكيف األكؿي منيا كا 

 كالميحتاجيف.

                                                           

 (.17/108، صافي )جؿ في إعراب القرآف( انظر: الجدك 1)
عرابو كبيانو2)  (.6/155، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.536)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف3)
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 :قكلو  المسألة الخامسة:  ۅڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ  

ى   ائ  ائ  ەئ    ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 [.30]الحج:چەئ  وئ  وئ  

 الشَّرط: تيأواًل: تحميل جمم

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، كتشتمؿي ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف

 .چۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  چ  :قكلو  ـــــ الُجممة األولى:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائيةالكاك: ا :چۇ   چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، مف: اسـ شرطو جاـز

، السككف كعبلمة جزمو، : فعؿ مضارع مجزـك ؛ ألن و فعؿ الش رطچۇ    چ  فعل الشَّرط: -2
 كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك( عائده عمى )مىٍف(.

حرؼ مبني عمى ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچۈ  ۈ      ٴۇ  چ  جواب الشَّرط: -3
في محؿ رفع ، مبني عمى الفتح، ىك: ضمير منفصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

: خبر الميبتدأ مرفكع ٍيره لىوي: جار كمجركر متعمقاف ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، مبتدأ، خى
) كجممتا فعؿ ، كالجممة االسمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقترف بالفاء، بالخبر)خيره
في محؿ رفع خبر الميبتدأ)مىٍف(، الش رط كجكابو

 (1). 

 .چى   ائ  ائ  ەئ  چ  :قكلو ـــــ الُجممة الثانية: 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، قد رةمي  أداة الشَّرط: -1

 .(2) أردتم الخير فاْجَتِنُبوا( )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد ر فعل الشَّرط: -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ ، : الفاء: فصيحةچى   چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، اٍجتىًنبيكا: فعؿي أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/308، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
 (.17/110، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
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كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقد ر، ، كاأللؼ: فارقة، محؿ رفع فاعؿ
 .(1)مقترنة بالفاء

 رط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّ 

ثكاب تعظيـ أحكاـ اهلل  بي ف ، بالنداء لمحج نبيو إبراىيـ  بعد أٍف أمر اهلل  
باحة ذبح األنعاـ كأكميا إال ما استثني تحريمو، ثـ أتبعو بالنيي ، كشرعو كمنيا مناسؾ الحجٌ  كا 

مف  االمأمكر بي فالذم ييعظـ حرمات اهلل ،  عف تعظيـ األكثاف، كاالفتراء عمى اهلل
بأف يجتنب المعاصي ، بالعمـ بكجكبيا كالعمؿ بمكجبيا ييعظميافي أداء المناسؾ طاعات ال

كالثكاب يككف عمى األمريف معا: فعؿ ، كيمتـز باألكامر، فمو عمى ذلؾ ثكاب جزيؿ، كالمحاـر
 .(2)الطاعات، كاجتناب المحظكرات أك ترؾ المحٌرمات

 كترغيبان لمف عظ ـ حيرمات اهلل ، يانان أضافت عمى المعنى بالُجممة الشَّرطية األولى: ف
ب)مىف(، كالتي ييخاطب بيا عادةن العيقبلء  مف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل  في أداء المناسؾ

كخكفان ، مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى فعؿ الطاعات كالصالحات ؛ طمعان في مغفرتو كرضكانو
باتباع األكامر  عظ ـ حرمات اهلل كىك مىٍف ، كقد كعدىـ ربيـ كعدان حسنان ، ككجبلن مف عقابو
أٍف لو الثكاب العظيـ الجزيؿ مف كىك ، ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رطكاجتناب النكاىي

 . اهلل 
حيث أفصحت عف ، ف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي تبي  الجممة الشَّرطية الثانية: و 

، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، ـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطياأداة الش رط )إٍف( التي تفيد الشؾ كعد
عندىا يترتب ، مع قبكؿ ىذا النُّسؾ العظيـ فإف أراد الحيجاج الثكاب كاألجر الجزيؿ مف اهلل 

 .مف األصناـ كاألكثاف كىك: اجتناب عبادة الرجس، جكاب شرطيا
    

 :قكلو  المسألة السَّادسة:  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  پ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

 [.31]الحٌج:چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  :قكلو  
                                                           

 (.6/427، دركيش )جظر: إعراب القرآف كبيانو( ان1)
 (.17/206، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير2)
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، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: ابتدائيةچپ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، مىف: اسـ شرط جاـز

، كعبلمة جزمو السككف، : فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رطچپچ  فعل الشَّرط: -2
 كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك( عائده عمى )مىٍف(.

حرؼ مبني ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  جواب الشَّرط: -3
: فعؿ ماضو ، مىا: كاف ة كمكفكفةكأن  ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح ر  مبني عمى ، خى

مف الس ماء: جار كمجركر متعمقاف ، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، الفتح
(، كجممة )فكأن مىا...( في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقترف بالفاء ر  كجممتا ، بالفعؿ )خى

مىٍف(فعؿ الش رط كجكابو في محؿ رفع خبر المبتدأ )
 (1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أك صرؼ لغيره بعض ، فعبد غير اهلل، بي نت اآلية الكريمة حاؿ مف ييشرؾ باهلل  
، ع إلييافً يبلؾ مف خر  مف السماء أم سقط منيا بعدما ري كفحالو في خسرانو كىبلكو ، العبادات

بو  يكمفعؿ البازات كالعقباف بصغار الطيكر، أك تكما تفتخطفو الطيكر بسرعة تيمٌزقو إلى أشبلء 
أك ، فيك بيف أمريف إما اختطاؼ الطير لو، عثر عميو أبدان فبل يي ، الريح في مكاف سحيؽ بعيد

 .(2)فيعبد معو غيره، ىذا شأف مف يشرؾ باهلل تعالى، فيك خاسر ىالؾ، الريح بو مىك 

 ،دان لمف كفر باهلل ميشركان بو كتيدي، أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان  كقد 
ب)مىٍف(،  سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ اهلل ، صارفان العبادة لغيره

كعمى ىدم ، الذيف ييقبمكف عمى اإليماف باهلل ، كالتي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس
لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ، امة كاإليمافسالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستق، رسكلو كطاعتو

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران ، ىذه الميزة عندىا ، باهلل  الشرؾفإذا تحقؽ فعؿ الش رط كىك ، فقد حى
، ساقطان مف السماء كمف يخرُّ  كىك أف يياف عند اهلل ، يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط

 ال ييعثري عميو.، في مكاف سحيؽو بعيدأك تيكم بو الريح  ،فتخطفو جكارح الطير
    

                                                           

 (.344)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف1)
 (.3/472)ج أبك بكر الجزائرم، ( انظر: أيسر التفاسير2)
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 :قكلو  المسألة السَّابعة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ 
 [.32]الحج:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: ابتدائية: چٹ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، السككف مبني عمى، مىف: اسـ شرط جاـز

، كعبلمة جزمو السككف، فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رط :چڤ  چ  فعل الشَّرط: -2
 كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان كتقديره: )ىك( عائده عمى )مىٍف(.

حرؼ مبني ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ ، مبني عمى الفتح، إن يا: حرؼ تككيد كنصب، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتحعمى 

(، مبني عمى السككف، كالياء: ضمير متصؿ، لو مف اإلعراب ، في محؿ نصب اسـ )إف 
) فإنَّيا كائنٌة من تقوى وتقديره:)، مف تقكل: جار كمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر)إف 

كجممة )فإن يا ...( في ، كعبلمة جره الكسرة الظاىرة، مجركرالقمكًب: مضاؼ إليو ، القموب(
كجممتا فعؿ الش رط كجكابو في محؿ رفع خبر ، محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقترف بالفاء

المبتدأ )مىٍف(
 (1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كبياف خسراف ، كالشرؾكاجتناب قكؿ الزكر ، حرمات اهللفي اآلية أف  تعظيـ  ذكر اهلل  
دف التي ىي أعبلـ دينو مف سائر المناسؾ كبخاصة البي التي ك ، مف يعظـ شعائر اهللف، المشرؾ

 فمف عظميا طاعة هلل تعالى كتقربان إليو دؿ  ، عف تقكل القمكب ناشئفيك أمره ، تيدل لمحـر 
عمى تقكل قمبو لربو  ذلؾ

(2). 

في  حيرمات اهلل  ييعىظِّـي كترغيبان لمف ، انان أضافت جممة الش رط عمى المعنى بي كقد 
ب)مىف(، كالتي ييخاطب بيا عادةن العيقبلء مف  أداء المناسؾ مف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل 

كخكفان ككجبلن ، الذيف ييقبمكف عمى فعؿ الطاعات كالصالحات؛ طمعان في مغفرتو كرضكانو، الن اس
عمى تقكل قمب العبد الميعظِّـ  كىك شيادة مف اهلل ، سنان كقد كعدىـ ربيـ كعدان ح، مف عقابو

 . لشعائر اهلل 
                                                           

 .(2/310)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.3/473)ج أبك بكر الجزائرم، ( انظر: أيسر التفاسير2)
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 :قكلو  المسألة الثَّامنة:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ

 [.34]الحٌج:چگ   گ    کڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چگ   گ    کک  کچ  :قكلو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ةميقد ر  أداة الشَّرط: -1

 .(1) )إن طمبتم رضاه فَمو أْسِمُموا( وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ  فصيحة : الفاء: چ ک  کچ  جواب الشَّرط: -3
، و: جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ)أٍسًمميكا(لى ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح
 ككاك، مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة، أٍسًمميكا: فعؿي أمرو 

، كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، الجماعة: ضمير متصؿ
 .(2)لفاءميقترفو با ميقد ر كجممة)فمو أٍسًمميكا( في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز

   ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

فيك ،  ذبائح يتقربكف بيا إلى اهلللكؿ أمة أك جماعة مؤمنة بي نت اآلية الكريمة أف    
نما ىك في كؿ الممؿ بأمة محمد  ان ليس خاص كالصحيح أف  المنسؾ ما يرجع إلى العبادة ، كا 
لكي يذكركا اسـ اهلل حيف ذبحيا، أم عند الشركع ـ؛ سنة ذبح األنعا كقد شرع اهلل ، كالتقرب

ٍف تنكعت شرائعي األنبياء، فيو، كيشكركه عمى نعمو التي أنعـ بيا عمييـ ، فإف  معبكدكـ كاحد، كا 
 .(3)كال ييشرؾ معو سكاه، كىك أحؽُّ أٍف تصرؼ لو جميع العبادات

لش رط )إٍف( التي تفيد حيث أفصحت عف أداة ا، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
جاج الثكاب ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا فإف أراد الحي

  ،عندىا يترتب جكاب شرطيا، مع قبكؿ ىذا النُّسؾ العظيـ كالرضكاف مف اهلل ، كاألجر الجزيؿ
كه بعبادتكـ ـٍ يحرص، كتسممكا أمركـ إليو ، كىك أف تخصُّ بعض الن اس عمى رضى  لكف إٍف ل

                                                           

 (.17/114، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.336، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر2)
 (.17/210، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير3)
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ـى لو الطاعة كالعبادة كىذا ما تفيده أداة الش رط )إٍف( مف االحتماؿ كعدـ الجـز ، ربو فمٍف ييسم
 كاليقيف.

    
 :قكلو  المسألة التاسعة:  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ

 [.35]الحٌج:چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  چ  :قكلو 

خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چڳ   چ  أداة الشَّرط: -1
 .كىك مضاؼ، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، كميتعمؽ بو منصكب بجكابو

: :چڳ    ڳ  چ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ ييسـ فاعمو ذيًكرى اهللي: لفظ ، الفتحمبني عمى ، فعؿ ماضو ل
كالجممة الفعمية ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػ نائب فاعؿ مرفكع، الجبللة

 .(1)في محؿ جر بإضافة)إذا( إلييا

كتاء التأنيث ، مبني عمى الفتح، : كجمٍت: فعؿ ماضو چڳ   ڱ  چ  جواب الشَّرط: -3
: فاعؿ مرفكع، حؿ لو مف اإلعرابال م، الس اكنة: حرؼ مبني عمى السككف ـٍ كعبلمة ، قيميكبييي
، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، كىك ميضاؼ، رفعو الضم ة الظاىرة عمى الباء

ال محؿ لو مف ، كميـ الجمع المذكر: حرؼ مبني عمى السككف، في محؿ جر ميضاؼ إليو
ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير : ال محؿ (قيميكبيييـٍ  كالجممة الفعمية )كجمتٍ ، اإلعراب

 .(2)جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كىـ الخاضعكف لربيـ كالمستسممكف ، في اآلية الكريمة صفات الميخبتيف ذكر اهلل  
كأنيـ الصابركف عمى ، كمف صفاتيـ الكجؿ كالخكؼ إذا ذيًكرى اهلل ، ألمره كالمتكاضعكف لعباده

فبل يجرم منيـ التسخط لشيء مف ذلؾ، بؿ صبركا ابتغاء كجو ، كأنكاع األذل، ءالبأساء كالضرا

                                                           

ؿ لكتاب اهلل الميرت ؿ1)  (.7/313، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو2)  (.6/165، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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كىـي المنفقكف ، كأنيـ المداكمكف عمى الصمكات الخمس، ربيـ، محتسبيف ثكابو، مرتقبيف أجره
ألمكاليـ في سبيؿ اهلل 

(1). 

ما يتبعو مف ك ، أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا جاءتكقد  
بيف المؤمنيف الصالحيف مف أصحاب العيكف الد امعة كالقمكب  فإذا ذيكر اهلل ، جكاب شرطيا

، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، مف المؤمنيف الصادقيف كىذا أمره كاقعه قطعان ، الخاشعة
 في مغفرتو كثكابو. طامعيف، خاشعيف مف عقابو، كىي الخشية كالخكؼ مف اهلل 

    

 :قكلو  المسألة العاشرة:  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ  

﮲  ﮳  ﮻  ﮼   ﮴ے  ۓ  ۓ  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮾     ﮽﮵ 

  [.36]الحٌج:چ﮿  ﯀  ﯁     

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، تشتمؿ ىذه اآلية عمى جممتيف شرطيتيف
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ چ  :قكلو  ـــــ الُجممة األولى:

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط:  -1

 .(2) نحرتموىا فاذكروا( )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، فصيحة  كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر : الفاء:چے  چ  جواب الشَّرط: -3
كا: عم مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف  ، فعؿ أمرو  ى الفتح  ال محؿ لو مف اإلعراب، اذكيري

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
 .(3)مقترف بالفاء ميقد ر كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز  ،محؿ رفع فاعؿ

 

 

                                                           

 (.7/247)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ1)
 (.17/115، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.6/3046، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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 .چ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   چ  ة:ـــــ الُجممة الثاني

 إذا:، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: عاطفةچ﮵  چ  أداة الشَّرط: -1

 خافض لشرطو، منصكب بجكابو، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف
 كىك مضاؼ .، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، كميتعمؽ بو

بىٍت: فعؿ ماضو چ﮶  ﮷   چ  شَّرط:فعل ال -2 كتاء التأنيث الساكنة: ، مبني عمى الفتح، : كىجى
نيكبييا: فاعؿ مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى السككف كعبلمة رفعو ، جي
في ، مبني عمى الفتح، كالياء: ضمير متصؿ، كىك مضاؼ، الضم ة الظاىرة عمى الباء

، لمتأنيث حرؼ مبني عمى السككف ال محؿ لو مف اإلعرابكاأللؼ: ، محؿ جر مضاؼ إليو
 .(1)كالجممة الفعمية في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا

حرؼ مبني عمى الفتح، ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچ﮸ ﮹   چ  جواب الشَّرط: -3
و مف مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف  ميضارع، فعؿ أمرو  كيميكا:، ال محؿ لو مف اإلعراب

، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، األفعاؿ الخمسة
كالجممة الفعمية ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ، منيا: جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ )كيميكا(

 .(2)جكاب لشرطو غير جاـز

 ط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّر 

اإلبؿ،  باألنعاـ كميا، خص اهلل   لى اهللبعد الترغيب كالحث عمى التقرب إ  
يدل إلى بيتو بأف جعؿ البدف قربة عظيمة تي يمتف عمى عباده  فاهلل ، لعظميا ككثرة منافعيا

ففي ذبحيا في الحـر ثكاب كبير في اآلخرة، كنفع عظيـ ، يدل إليوالحراـ، بؿ ىي أفضؿ ما يي 
فاذكركا اسـ اهلل عمى البدف عند ، ، كأخذ لبنياعمييا ككذلؾ الرككببمحكميا لمفقراء في الدنيا، 

ليؾنحرىا كككنيا قائمات صافات األيدم كاألرجؿ، بأف تقكلكا: بسـ ا ، هلل كاهلل أكبر، الميـ منؾ كا 
عمى األرض كزىقت ركحيا أك ماتت، فيباح لكـ األكؿ منيا، كعميكـ اإلطعاـ منيا فإذا سقطت 

ففي اإلطعاـ كالتصدؽ الخير العظيـ ، سائؿ المتعرضلمفقراء، سكاء المتعفؼ عف السؤاؿ، كال
 .(3)كالثكاب الجزيؿ

                                                           

 (.336، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.6/435، دركيش )جإعراب القرآف كبيانو ( انظر:2)
 (.17/218، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير3)
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حيث أفصحت ، ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي  يظيرففي الجممة الشَّرطية األولى: 
كما يتبعو مف جكاب ، عف أداة الش رط )إٍف( التي تفيد الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

، عندىا يترتب جكاب شرطيا، احييـ تقربان إلى اهلل فإف نحر الحيجاج ىدييـ كأض، شرطيا
، كمف الن اس مف يىحجُّ ميفردان فبل ذبح عميو، عمى األضاحي كاليدم كىك أف تذكركا اسـ اهلل 

  كىذا ما تفيده أداه الش رط)إٍف( مف احتماؿ الفعؿ أك عدمو.
تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع  استعمؿ أداة الش رط )إذا( التيوفي الجممة الشَّرطية الثانية: 

، فإذا نيًحرت اليدم كسقطت عمى األرض كماتت، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، فعؿ شرطيا
، كىك األكؿ منيا، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، بعد الذبح كىذا أمره كاقعه قطعان 

طعاـ الفقراء كالمساكيف كالمحتاجيف  السائؿ كغيره.، كا 
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 المطمب الثالث
 ( من سورة الحّج، 85-85تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا أربعي  جيمؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى أربًع  مسائؿ

  :قكلو المسألة األولى:  ٹٹ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ چ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

 [.40]الحٌج:چڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ   ڃ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  :قكلو 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: ابتدائية :چٹ  چ  أداة الشَّرط: -1
: ح ال محؿ ، مبني عمى السككف،  ميتضمفه معنى الشرط، غير جاـز، رؼ امتناع لكجكدلىٍكالى

 لو مف اإلعراب.

كخبره: ، كىك ميضاؼ، كعبلمة رفعو الضم ة، : دفعي: مبتدأ مرفكعچڤ  ڤ  چ  فعل الشَّرط: -2
  ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ مجركراهلل: لفظ الجبللة مضاؼ إليو ، محذكؼ كجكبان، أم: مكجكد

 كعبلمة جره الكسرة
(1). 

حرؼ مبني عمى ، : البلـ: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچڦ   ڦ  چ  الشَّرط: جواب -3
ـٍ ييسـى فاعمو، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح كتاء ، مبني عمى الفتح، ىيدِّمت: فعؿ ماضو ل

نائب الفاعؿ  صكامعي:، ال محؿ لو مف اإلعراب، التأنيث الس اكنة: حرؼ مبني عمى السككف
جكاب ، كجممة )لييدِّمت صكامعي(: ال محؿ ليا مف اإلعراب، كعبلمة رفعو الضم ة، مرفكع

 .(2)لشرطو غير جاـز 

 
                                                           

 (.337، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
ؿ لكتاب اهلل الميرت ؿ2)  (.7/320، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص 
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كا ًمٍف أعدائو ألجؿ أكليائو  مفينتقـ  ذكرت اآلية الكريمة أٍف اهلل   إذ ىـ ال ًذيفى أيٍخًرجي
ـٍ  ؽٍّ كببل رخصة شرعية مكجبة لئلخراج كاًدياًرًى ربُّنا  جبلء ًإال  أىٍف يىقيكليكاإلظمما كعدكانا ًبغىٍيًر حى

كيؼ ال يدفع ، المنز ه عف الشريؾ كالكلد، اهلل الكاحد الصمد شر الكفرة عف أكليائو المكحديف  كى
ييـٍ  ىؿ االيماف عمى أًببىٍعضو بتسميط كال ينصرىـ عمى أعدائيـ إذ لىٍكال دىٍفعي الم ًو الن اسى بىٍعضى

كاًمعي خربت كانيدمت البتة باستيبلء األعداء عمى األكلياء المشركيف المعانديف لىييدِّمىٍت صى
(1). 

 ) حيث ، التي تيفيد امتناع الجكاب لكجكد فعؿ شرطيا، فجممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍكالى
بالصكامع كالًبيع كالمساجد عمى يد الكيفار كىك كقكع اليدـ كالخراب ، امتنع جكاب شرطيا

بتسميط  أكليائو الميكحديف عفٍ يدفع شر  الكفرة  كىك أف  اهلل ، لكجكد فعؿ شرطيا، المجرميف
 فعؿ شرطيا. كتحقؽ فامتنع جكابيا لكجكد، أىؿ اإليماف عمى المشركيف الميعانديف

    
  :قكلو المسألة الثانية: ڈ  ژ    ژ  ڑ    ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈچ

 [.41]الحٌج:چگ  گ  گ      گڑ  ک  ک  ک  ک

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ  :قكلو 

  ال محؿ لو مف اإلعراب.، سككفمبني عمى ال، : حرؼ شرط جاـزچڌ   چ  أداة الشَّرط: -1

في محؿ جـز ، صالو بنامبني عمى السككف؛ الت، : فعؿ ماضو چڎ  چ  فعل الشَّرط: -2
كالياء: ، في محؿ رفع فاعؿ، : ضمير متصؿ، مبني عمى السككفالعظمة كنا، فعؿ الش رط

كميـ الجمع المذكر: حرؼ ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، ضمير متصؿ
 .(2)ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف

مبني عمى الضـٌ؛ التصالو بكاك ، ضو أقامكا: فعؿ ما :چڈ  ژ    چ  جواب الشَّرط: -3
، كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، كالكاك: ضمير متصؿ، الجماعة

                                                           

 (.1/555)ج النخجكاني، ( انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية1)
عرابو كبيانو2)  (.6/176، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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في محؿ جـز  كالجممة الفعمية، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة، الص بلةى: مفعكؿ بو منصكب
 .(1)جكاب لشرطو جاـز غير مقترف بالفاء

 ة الشَّرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجمم

أف مف ادعى أنو ينصر ، كبيا ييٍعرىؼ، في اآلية الكريمة عبلمة مف يٍنصره ذكر اهلل  
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  چ :فقاؿ ، كينصر دينو، كلـ يتصؼ بيذا الكصؼ، فيك كاذب   اهلل

أم: ممكناىـ إياىا، كجعمناىـ المتسمطيف عمييا، مف غير منازع ينازعيـ، ، [41]الحٌج:چڈ  
في أكقاتيا، كحدكدىا، كأركانيا، كشركطيا، في الجمعة يقيمكف الص بلة  ،معارضكال 

عم ا ستككف عميو  فيك إخبار مف اهلل ، كيجتنبكف نكاىيو كيأتمركف بأكامر اهلل  ،كالجماعات
 .(2)سيرة المياجريف إف مكنيـ في األرض كبسط ليـ في الدنيا، عندىا كيؼ يقكمكف بأمر الديف

كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو  ؿ أداة الش رط)إٍف(:قد استعمك  
عندىا ، المؤمنيف إذا ميكِّنكا في األرض ككانت ليـ الغمبة كالقكة كالرِّفعةفإٍف ، مف جكاب شرطيا

كىك إقامة أحكاـ اإلسبلـ كالشعائر الدينية مف صبلة كصياـ كزكاة ، يترتب كقكع جكاب شرطيا
لكف في حالة التمكيف ، ، فيناؾ احتماؿ لمتمكييف أك عدموكغيرىا مف األحكاـ كالشعائركحج 

كىذا ما تيفيده أداة الش رط)إٍف( ، األصؿ أف يتحقؽ جكاب الش رط في حؽِّ المؤمنيف الميمىكنيف
 االحتمالية.

    
  :قكلو المسألة الثالثة:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  چ 

 [.42]الحٌج:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: استئنافيةچڳ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرط جاـز إٍف:

كعبلمة جزمو حذؼ ، : فعؿ ميضارع مجزكـ؛ ألنو فعؿ الش رطچڳ  چ  فعل الشَّرط: -2
في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ألنو مف األفعاؿ الخمسةالنكف؛ 

                                                           

 (.345)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف1)
 (.539)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف2)
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في محؿ نصب ، مبني عمى الفتح، ككاؼ الميخاطب: ضمير متصؿ، محؿ رفع فاعؿ
 .(1)مفعكؿ بو

حرؼ مبني عمى ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچڳ  ڱ   چ  جواب الشَّرط: -3
ال ، مبني عمى السككف، التككيدقىٍد: حرؼ تحقيؽ يفيد ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

كتاء التأنيث الس اكنة: حرؼ ، مبني عمى الفتح، كىذ بىٍت: فعؿ ماضو ، محؿ لو مف اإلعراب
، كعبلمة رفعو الضم ة، قكـي: فاعؿ مرفكع، مبني عمى السككف، ال محؿ لو مف اإلعراب

(: في محؿ جـز قكـي نكحو  مة) فقىٍد كىذ بىتٍ كجم، كعبلمة جره الكسرة، نكح: مضاؼ إليو مجركر
 .(2)جكاب لشرطو جاـز مقترف بالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أف المشركيف الكفار أخرجكا المؤمنيف مف ديارىـ بغير حؽ، كأذف  ف اهلل بعد أف بي   
جرم مجرل التسمية كالمؤمنيف النصرة عمييـ، أردفو بما ي  كضمف لمرسكؿ، في مقاتمتيـ

يذاء المؤمنيف بالتكذيب كغيره لمرسكؿ  فإٍف ييكذبيؾى ، في الصبر عمى ما ىـ عميو مف إيذائو كا 
نما ىي سنة األمـ الغابرة في ىذا كال بدعان  فمست فريدان ، يا محمد ىؤالء المشرككف ، مف الرسؿ، كا 

فأخذىـ العذاب األليـ ، ككذبكا بياكجحدكا رساالتيـ ، فقد كذ بت األمـ السابقة أنبياءىىـ كرسميـ
 .(3)بما كانكا يكذبكف

كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو  كقد استعمؿ أداة الش رط)إٍف(: 
، كالجحكد كاإلنكار بالدعكة كالرسالة فإٍف قاـ المشرككف بالتكذيب بالنبي ، مف جكاب شرطيا

فالكثير مف ، في الصبر عمييـ التسمية لمرسكؿ ىك ك ، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا
كقد أفادت أداة الش رط بأن و قٍد ، فصبركا عمى التكذيب كاإلنكار، األنبياء كالمرسميف كذبيـ أقكاميـ

كقٍد ال يقعي أحيانان فيذه االحتمالية مف خصائص أداة ، يقع التكذيب بٌيف الحيف كاآلخر
 الش رط)إٍف( دكف سكاىا.

 
    

                                                           

 (.6/3053، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.337، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر2)
 (.13/60)ج البقاعي، ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر3)
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 :قكلو  المسألة الرَّابعة:  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  چ

ڻ  ڻ    ڻگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں

 [.52]الحٌج:چڻ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چک      گ   گ  گ  گ  ڳ  چ  :قكلو 

خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چک  چ  أداة الشَّرط: -1
 .كىك مضاؼ، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، كميتعمؽه بو منصكب بجكابو

 منع مف ظيكره، قد ر عمى األلؼمبني عمى الفتح المي ، : فعؿ ماضو چگ   چ  فعل الشَّرط: -2
عمية في محؿ جر كالجممة الف، كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان كتقديره: )ىك(، التعذر

 .(1) بإضافة)إذا( إلييا

منع مف ، قد ر عمى األلؼمبني عمى الفتح المي ، فعؿ ماضو  :چگ  گ  چ  جواب الشَّرط: -3
: فاعؿ مرفكع، التعذر ظيكره كالجممة الفعمية ال ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، الشيطافي

 .(2)جكاب لشرطو غير جاـز، محؿ ليا مف اإلعراب
 :ألثر التفسيري لجممة الشَّرطثانيًا: ا

فحدث بأن و ما أرسؿ رسكالن كال نبيان ، كاختياره لعباده، بحكمتو البالغة ييخبري المكلى  
 نفسو بشيء كتمنى ألمتو اليداية كاإًليماف إال ألقى الشيطاف الكساكس كالعقبات في طريقو

لقائو في نفكسيـ، بتزييف الكفر لقكمو  ككأف  اآلية تسمية لمرسكؿ ، ؿمخالفةن ألمر الرسك ، كا 
ييٍبطؿ كييزيؿ ما  كاهلل ، تقكؿ لو: ال تحزف يا محمد عمى معاداة قكمؾ لؾ فيذه سنة المرسميف

آياتو الد الة عمى كحدانيتو  كييٍثبتي في نفس الرسكؿ ، يمقيو الشيطافي مف الكساكس كاألكىاـ
 .(3)كرسالتو

                                                           

 (.2/316)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.338، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر2)
ابكني )ج3)  (.2/270( انظر: صفكة التفاسير، الص 
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كما يتبعو ، تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطياكقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي  
كىذا أمره كاقعه ، مف اليداية كاإليماف شيئان لنفسو كألمتو  فإذا تمنى الرسكؿ ، مف جكاب شرطيا

أف ييمقي الشيطاف الكساكس كالعقبات في  ككى، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، قطعان 
يـ عميو، كفي ىذا إشارة إلى عداكة الشيطاف لئلنساف، كأن و ال كييثبت، طريقو ؛ ًلييزيف الكيفر لقكمو

ضبللو، كعمى المسمـ الحذر الدائـ مف الكقكع في حبائمو،  فساده، كا  يتكقؼ عف التزييف لو، كا 
 كالمجكء دائمان إلى اهلل بالدعاء كطمب اليداية ليجنبو مكائد الشيطاف.
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 المطمب الرَّابع
 ( من سورة الحّج، 35-01ممة الشَّرط في اآليات)تحميل ج

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جيمؿو شرطية  سىٍبعي يتخمميا ، مسائؿ  خمسً تشتمؿي ىذه اآليات عمى 

 :قكلو  المسألة األولى:  ڇ  ڍ    ڍ    ڇچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇچ

 [.67لحٌج:]اچژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ  ڌڌ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ ڇ  ڍ     ڍ  ڌچ  :قكلو  

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط:  -1

في أمر الشريعة فال  جادلوك )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1) ُيَنازُعنَّك في األمر(

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر كىك ، فصيحة  : الفاء:چ ڇ  ڍ    ڍ  ڌچ  ب الشَّرط:جوا -3
حرؼ مبني عمى ، ال: ناىية جازمة، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح

كعبلمة ، مجزكـ ب)ال( الن اىية: فعؿ ميضارع يينىازعين ؾ، السككف، ال محؿ لو مف اإلعراب
المدلكؿ عمييا  ككاك الجماعة المحذكفة، مف األفعاؿ الخمسةجزمو حذؼ النكف؛ ألن و 

كنكف ، في محؿ رفع فاعؿ، ؛ اللتقائيا ساكنة مع نكف التككيد الثقيمة بالضم ة )يينازعكنؾ(
ككاؼ الميخاطب: ضمير ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح التككيد: حرؼ

األمر: جار كمجركر متعمقاف  في، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الفتح، متصؿ
كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرط جاـز ميقد ر كميقترف بالفاء، (يينىازعين ؾ) بالفعؿ

(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

عاممكف عميو، بحسب أحكاليـ، ىـ ، أن و جعؿ لكؿ أم ة منسكان كعبادة ييخبر المكلى  
ريعة مف الشرائع، خصكصا مف األمييف، أىؿ الشرؾ كالجيؿ المبيف، فإنو فبل اعتراض عمى ش

تمقى جميع ما جاء بو بالقبكؿ كالتسميـ، كترؾ بأدلتيا، كجب أف يي   إذا ثبتت رسالة الرسكؿ
                                                           

 (.17/143صافي )ج، ( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.7/347، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ2)
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ال ينازعؾ المكذبكف لؾ، أم:  [،67]الحٌج:چ ڇ  ڍ     ڍ  ڌچ : االعتراض، كليذا قاؿ
التي ال يمـز الجكاب عف أعيانيا، كىـ   بعقكليـ الفاسدة، كيعترضكف عمى بعض ما جئتيـ بو

 .(1)كالنُّبكة منكركف ألصؿ الرسالة

حيث أفصحت عف أداة الش رط )إٍف( التي ، عنو الفاءي الفصيحةي  كقد ظير ما أفصحت 
فإف جادؿ المشرككف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

فإٍف ، كقد ال يقع، قٍد يقعكىك أمره ، شريعة كالرسالة عمى سبيؿ المخاصمة كالميعارضةفي أمر ال
يا محمد في أمر  ؾكنؾ أك ينازعنكىك أف ال تدعيـ يجادلك ، عندىا يترتب جكاب شرطياكقع 

 كادع إلى سبيؿ ربؾ إنؾ لعمى ىدل مستقيـ.، الدعكة كالرسالة
    

 :قكلو  المسألة الثَّانية:  [.68]الحٌج:چک  گ  گ  گ  گ    ک  کچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

إٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: عاطفةچک  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرط جاـز

في ، كاك الجماعةمبني عمى الضـٌ ؛ التصالو ب، : فعؿ ماضو چک  چ  فعل الشَّرط: -2
، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، كالكاك: ضمير متصؿ، محؿ جـز فعؿ الش رط

  .(2)في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الفتح، ككاؼ الميخاطب: ضمير متصؿ

ال ، حرؼ مبني عمى الفتح، رابطة كاقعة في جكاب الش رط  : الفاء:چک  چ  جواب الشَّرط: -3
اللتقاء  كقٍد حيرؾ بالكسر، مبني عمى السككف، قٍؿ: فعؿ أمرو ، رابمحؿ لو مف اإلع

كالجممة الفعمية في محؿ جـز ، الساكنيف، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
جكاب لشرطو جاـز ميقترف بالفاء
(3). 

 

 

                                                           

 (.545)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
 (.6/476، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 (.2/320)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

عف ىذه األدلة إلى طريقة المراء كالجداؿ كا بي نت اآلية الكريمة أف  الكيفار إٍف عدل 
مف ىذه  بالباطؿ، بعد أف ظير الحؽ، فقؿ ليـ عمى سبيؿ التيديد كالكعيد: اهلل عميـ بما تعممكف

بعد إيضاح األدلة إال ىذا فميسى ، كؿ كاحد بعممو جازو كبما أعمؿ، كمي  الميجادلة الباطمة كغيرىا
 .(1)المكف مف الكعيد كالتحذير

كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو  أداة الش رط)إٍف(: ءتجاكقد  
عندىا يترتب ، فإٍف قاـ المشرككف بالًمراء كالجداؿ بالباطؿ بعد ظيكر الحؽ  ، مف جكاب شرطيا
 اهلل عميـ بما تعممكفكىك أف تقكؿ ليـ يا محمد عمى سبيؿ التيديد كالكعيد: ، كقكع جكاب شرطيا

 .كبما أعمؿ ذه الميجادلة الباطمة كغيرىامف ى
    

 :قكلو  المسألة الثالثة:  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ              چ

ی  ی  جئ      حئ     یېئ  ېئ   ىئ  ىئ     ىئ  ی  ېئۈئ

 [.72]الحٌج:چيب  جت       ىبيئ    جب  حب  خب  مب  ىئمئ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چوئ  ۇئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  :قكلو  

، ال محؿ ليا مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: عاطفةچائ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو، منصكب ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف  إذا:

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة كميتعمؽ بو ، بجكابو

ـٍ ييسـى فاعمو، فعؿ مضارع تيتمى:  :چوئ    ەئ  ەئچ  فعل الشَّرط: -2 كعبلمة رفعة ، مرفكع، ل
عمييـ: جار كمجركر متعمقاف ، منع مف ظيكرىا التعذر، الضمة المقد رة عمى األلؼ

كىك ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة عمى التاء، آياتنا: نائب فاعؿ مرفكع، بالفعؿ)تيتمى(
كالجممة في  ، في محؿ جر مضاؼ إليو، ككفنا: ضمير متصؿ، مبني عمى السك ، ميضاؼ

 .(2)محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا
                                                           

 (.4/78)ج البيضاكم، ( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ1)
ؿانظر: ( 2)  (.7/351، صالح )جاإلعراب المفص 
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كالفاعؿ: ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، فعؿ ميضارع مرفكع :چۇئ  چ  جواب الشَّرط: -3
( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو ، ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت( كجممة )تعرؼي

 .(1)غير جاـز

 التفسيري لجممة الشَّرط: ثانيًا: األثر

المشركيف المجادليف بالباطؿ أنيـ إذا قرأ عمييـ أحد عف أكلئؾ   ييخبر المكلى 
لى طريؽ مستقيـ، يالكىى بينات في مدلك ،  المؤمنيف آيات اهلل كبالتالي ، تيدم إلى الحؽ كا 

حتى ، اآليات كيظيري عمييا اإلنكار عمى الذم يقرأ عمييـ، كجكىيـ كىي تتغير يرل الرسكؿ 
 .(2)يبطشكف كيقعكف بمف يتمكف عمييـ آيات اهلل ليدايتيـ كصبلحيـيكادكف 

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
عمى الكيفار ليدايتيـ إلى الطريؽ  فإذا قرأ أحدي المؤمنيف آيات اهلل ، مف جكاب شرطيا

كىي أف كجكىيـ ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، ال بيد  أن و كاقع كىذا أمره  ،المستقيـ
، كفي ىذا إشارة إلى عداكة أىؿ  تتغير كيظير عمييا اإلنكار كالجحكد لسماع آيات اهلل

 .الباطؿ في كؿ زماف كمكاف، كمحاكالتيـ المستمرة في البطش كالنيؿ مف أكلياء اهلل 
    

 قكلو  لرَّابعة:المسألة ا:  پ  پ      پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پچ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ

 [.73]الحٌج:چڤ   ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ

مؿو شرطية  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، تشتمؿي ىذه اآلية عمى ثبلًث جي
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ ٻ  ٻ  پ ٻ چ  :قكلو ـــــ الُجممة األولى: 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة  أداة الشَّرط: -1

                                                           

عرابو كبيانوانظر: ( 1)  (.6/208، الدرة)جتفسير القرآف كا 
 (.3/497)ج لمجزائرم، أيسر التفاسيرانظر: ( 2)
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 .(1) أردتم العبرة فاْستمعوا لو( )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ ، فصيحة  الفاء:  :چ ٻ  پچ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ، فعؿي أمرو  اٍستىًمعيكا:، ال محؿ لو مف اإلعراب، بني عمى الفتحم

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ألف  ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
كالجممة ، لىوي: جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ)اٍستىًمعيكا(، كاأللؼ: فارقة، محؿ رفع فاعؿ
 .(2)جـز جكاب لشرطو جاـز مقد ر كمقترف بالفاء الفعمية في محؿ

 .چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿچ  :قكلو  : ثَّانيةـــــ الُجممة ال

 لىك:، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: حاليةچٺ   چ  أداة الشَّرط: -1

  ف اإلعراب.ال محؿ لو م، مبني عمى السككف، شرطية غير جازمة، حرؼ امتناعو المتناع

، مبني عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك الجماعة، فعؿ ماضو  :چ ٿ  ٿچ  فعل الشَّرط: -2
لىوي: جار ، كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ،  مبني عمى السككف، كالكاك: ضمير متصؿ

كمجركر ميتعمقاف بالفعؿ )اٍجتىمىعيكا(
 (3). 

وتقدير الكالم: )ولو اجتمعوا لو لن اؽ دؿ  عميو ما سبؽ مف السي، محذكؼجواب الشَّرط:  -3
 .(4) يخمقوا(

 .چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ :قكلو ـــــ الُجممة الثالثة: 

إٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، عاطفة : الكاك:چٿ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جاـز

كعبلمة ، : يٍسميٍبييـي: فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رطچٹ  ٹ  چ  رط:فعل الشَّ  -2
، في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقد ـ، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، جزمو السككف

ًرؾى بالضـٌ اللتقاء الساكنيف، مبني عمى السككف كميـ الجمع الميذك ر: حرؼ ال محؿ لو ، كحي
: فاعؿ مرفكعالذُّبا، مف اإلعراب  كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، بي

(5). 

                                                           

 (.17/148، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.7/353، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ2)
 (.341، إبراىيـ )صإعراب القرآف المييسرانظر: ( 3)
 (.17/148، صافي )جالجدكؿ في إعراب القرآفانظر: ( 4)
 (.6/3082، ياقكت )جإعراب القرآف الكريـانظر: ( 5)
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ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى السككف، : ال: الن افيةچ ٹ  ڤ  ڤچ  جواب الشَّرط: -3
كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛ ، مضارع مجزكـ؛ ألن و جكاب الش رط  يىٍستىنًقذيكه: فعؿ، اإلعراب

في محؿ ، مبني عمى السككف، ير متصؿككاك الجماعة: ضم، ألن و مف األفعاؿ الخمسة
ًمٍنوي: ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، رفع فاعؿ

 .(1) (جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ)يىٍستىنًقذيكه

 ثانيًا: األثر التفسيري لُجمل الشَّرط:

يو كال عمـ، ذكر ما مف دكف اهلل ماال حجة ليـ فأف المشركيف يعبدكف  لم ا بي ف اهلل  
عمى حقارة األصناـ كسخافة عقكؿ  و اهلل ثـ نب  ، اهلل  يدؿ عمى إبطاؿ قكليـ كجيميـ بعظمة

 مف غير اهلل  وكذكر أف  ما يعبدكن، عابدييا، كبياف حاؿ ىذه األشباه كاألمثاؿ هلل في زعميـ
ليذه الميمة  اكف كاجتمعكاألنداد لف يقدركا عمى خمؽ ذبابة كاحدة، حتى كلك تعمف األصناـ 

، عاجزكف عف خمؽ ذبابة كاحدة، ىناؾ ما ىك أبمغ مف ذلؾككما أن يـ ، جميع تمؾ المعبكدات
ال ، مف طعاميـ أك صحتيـ الذُّباب يـف مقاكمتو كاالنتصار منو، فمك سمبععاجزكف فيـ 

جيميـ  عمى دؿُّ كعجزىـ ىذا يى ، ستنقذكه منو، عمما بأف الذباب أضعؼ مخمكقات اهلليأف  يقدركف
 .(2)كغبائيـ

حيث أفصحت ، ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي  ظيرففي الجممة الشَّرطية األولى: 
كما يتبعو مف جكاب ، عف أداة الش رط )إٍف( التي تفيد الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

ا يعبدكنو مف دكف اهلل فإف ، شرطيا أمره مشككؾه فيو  كىك،  أراد المشرككف العظة كالعبرة لمى
أٍف ييٍنصتكا كيتفيمكا حاؿ تمؾ المعبكدات كىك ، عندىا يترتب جكاب شرطيا، بالنسبة لممشركيف

 فيـ كاألصناـ بٍؿ أسكأ منيا.

ممة الش رطية بأداة الش رط وفي الجممة الشَّرطية الثانية:  دِّرت الجي كالتي تفيد )َلْو(: صي
بالن في الميطمؽ عمى القدرة كىك: امتناع ، ت امتناع الجكابفأفاد، امتناع الجكاب المتناع الش رط

عمى ىذه  بٌيف جميع الن اساالجتماع كالتعاكف كىك: امتناع ، المتناع الش رط، عمى خمؽ الذُّباب
 . عممان بأف  الذُّباب مف أضعؼ مخمكقات اهلل ، الصغيرة في نظرىـالميمة 

كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف  ؿ أداة الش رط)إٍف(:استعموفي الجممة الشَّرطية الثَّالثة: 
، طعاميـفإٍف قاـ الذُّباب بسمب شيءو يسير مف ، بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو مف جكاب شرطيا

                                                           

عرابو كبيانوانظر: ( 1)  (.6/211، الدرة)جتفسير القرآف كا 
 (.17/278، الزحيمي)جالتفسير المنيرانظر: ( 2)
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فبل يستطيعكف أف يستنقذكا ، كىك أنيـ عاجزكف عف مقاكمتو، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا
، كقد ثبت أف الطعاـ الذم لذُّباب مف أضعؼ المخمكقاتأف  اب عممان ، الذم سمبو الذُّباب شيءال

الذبابة يتحكؿ مباشرة إلى عصارة، بحيث يستحيؿ استخراج نفس الطعاـ الذم سمبتو  تمتصو
 الذبابة، كفي ىذا دليؿ عممي عمى إعجاز القرآف، كعمى صدؽ الكحي كالنبكة.

    
 :قكلو  المسألة الخامسة:  ھ     ہ  ہ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ

﮴   ۓھ   ھ  ے   ے  ۓ ﮳   ﮽     ﮵﮲  ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶ 

                 ﮾ ﮿  ﯀   ﯁       

 [.78]الحٌج:چ                 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ           چ  :قكلو  

 إْن(.) كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

كْنُتم أىاًل ليذه التسمية  )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1) فأقيموا الصَّالة(

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ ، فصيحة  : الفاء:چ    چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، أًقيميكا: فعؿي أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
كعبلمة نصبو الفتحة ، الص بلةى: مفعكؿ بو منصكب، كاأللؼ: فارقة، محؿ رفع فاعؿ

 .(2)كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقد ر كمقترف بالفاء، الظاىرة
 يًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:ثان

ؿ أم ة محمد  بي ف اهلل   بيذا كسم اىـ ، عمى سائر األمـ في اآلية الكريمة أن و فض 
، يشيدي عمى تبميغو الر سالة فالر سكؿ ، االسـ األكـر أم: بالمسمميف ؛ ألجؿ الشيادة المذككرة

ذ اختار اهلل ، غتيـكاألمة تشيد عمى الخبلئؽ أف  ريسميـ قٍد بم   ىذه األمة ليذه المرتبة  كا 
                                                           

 (.17/153، صافي )جفي إعراب القرآف ( انظر: الجدكؿ1)
 (.7/360، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ2)
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يتاء الز كاة كالتمسؾ بحبؿ اهلل المتيف  فكاجب األمة شيكر اهلل ، الجميمة بإقامة الص بلة كا 
فيك ًنعـى المكلى كًنعـى الن صير، كاالستعانة بو في جميع األمكر

(1). 

داة الش رط )إٍف( التي تفيد حيث أفصحت عف أ، ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي  كيظيري  
فإف كاف المسممكف أىبلن ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

، قٍد ينتسبي إليو اإلنساف بحؽ أك بغير حؽٌ كىك أمره ، أم: المسمميف، لمتسمية بيذا االسـ العظيـ
، كيؤتكا الزكاة، مكا الص بلةيقيكىك أٍف ، عندىا يترتب جكاب شرطيا، فإف انتسب إليو بحؽ

 بحبؿ اهلل كصراطو المستقيـ. كيعتصمكا، بأحكاـ اإلسبلـ كيمتزمكا

 
    

 
 

 

                                                           

ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير1)  (.2/275)ج الص 



 

 

 

    

  

 
 

 

 الفصل الثَّالث
تحميل جممة الشَّرط في سورتي المؤمنون 
 والنُّور وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
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 المبحث األول
 المؤمنون وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريتحميل جممة الشَّرط في سورة 

 بين يدي المبحث
 تعريف عام بسورة المؤمنون

 أواًل: اسم السورة:
كىك اسميا التكقيفي في المصاحؼ ككتب التفسير ، تيسمى ىذه السُّكرة سكرة )المؤمنكف( 
ألنيا ؛ ظاىر ككجو تسميتيا، كقد يطمؽ عمييا سكرة الفبلح، كما تيسمى سكرة )قد أفمح(، كالسُّنة

كحفظ ، كأداء الطاعات كالعبادات، التي منيا الخشكع في الص بلة، تتحدث عف صفات المؤمنيف
 .(1)لمعيكد كاألمانات

 ثانيًا: ترتيبيا ونزوليا وعدد آياتيا:
كالسُّكرة الث الثةي كالعشركف في ترتيب ، ىي السُّكرة الس ادسةي كالسبعكف في ترتيب النُّزكؿ 

كىي مف السُّكر ، حيث نزلت ىذه السُّكرة بعد سكرة الطُّكر كقبؿى سكرة تبارؾ، ريؼالمصحؼ الش
كتكحيده   المكية في القرآف الكريـ؛ الشتماليا كحديثيا عف أصكؿ الديف مف كجكد الخالؽ

ثبات الرسالة كالبعث كيبمغ عدد آيات سكرة ، (2)كىذه األمكر مف خصائص القرآف المكي، كا 
 .(3)عشرة في عىدِّ أىؿ الككفة ئةه كثمانيكما، سىٍبعى عشرةى في عىدِّ الجميكرالمؤمنكف مائةه ك 

 ثالثًا: محورىا:
حيث تدكر اآليات حكؿ محكر تحقيؽ ، سكرة المؤمنكف مف السكر المكية كما ذكرنا آنفان  

بطاؿ الشرؾ كنقض قكاعده ، كاسـ السُّكرة داؿه عمييا، كالتنكيو باإليماف كشرائعو، الكحدانية كا 
ثـ استطردت اآليات إلى دالئؿ اإليماف في ، فيي تبدأ بصفات المؤمنيف، ده لمكضكعياكميحدً 

ـ  إلى حقيقة اإليماف كما عرضيا أنبياء اهلل كرسمو عمييـ السبلـ، األنفس كاآلفاؽ فمحور ، ث
 .(4)بكؿ قضاياه كدالئمو كصفاتوالسورة الرئيس ىو اإليمان 

                                                           

 (.18/5)ج ابف عاشكر، التحرير كالتنكير؛ ك (1/200)ج لمسخاكم، ( انظر: جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء1)
 (.18/6، الزحيمي)جالتفسير المنير؛ ك (18/6)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير2)
 (.191)ص أبك عمرك الداني، ( انظر: البياف في عدِّ آم القرآف3)
 (.4/2452)ج قطب، ( انظر: في ًظبلؿ القرآف4)
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 رابعًا: أىم مقاصدىا:
ح السكرة بالبشارة لممؤمنيف بالفبلح العظيـ عمى ما تحم كا بو مف أصكؿ الفضائؿ افتتا -1

 الركحية كالعممية التي بيا تزكية النفس كاستقامة السمكؾ.
باأللكىية لتفرده بخمؽ اإلنساف كنشأتو  كصفت اآليات خمؽ اإلنساف الد اٌؿ عمى تفريد اهلل  -2

ـٍ يخمؽ الخمؽ سيدل كلعبان كداللة ذلؾ الخمؽ عمى إثبات البعث بع  .د الممات كأف اهلل ل
 كاالعتبار بمخمكقات اهلل ، العبرة بخمؽ السماكات كاألرض كداللتيما عمى حكمة اهلل  -3

التي أصميا مف الماء الذم بو حياة المخمكقات مف الحيكاف كالنبات كاإلنساف كما في ذلؾ 
 مف دقائؽ الصنع كالخمؽ.

، بياء كالرسؿ عمييـ السبلـ؛ لميدل كاإلرشاد إلى التكحيد كالعمؿ الصالحالتذكير ببعثة األن -4
كتمؾ ، كما كاف مف عقاب المكذبيف، كما تمق اىا بو أقكاميـ مف اإلعراض كالطعف كالتفرؽ

 . أمثاؿ لمكعظة المعرضيف عف دعكة محمد 
عيرضة ألف يىحؿ  بيـ ما  ألحكاؿ األمـ الغابرة فيـالتنبيو عمى المشركيف بأف  حاليـ ميماثؿ  -5

فما زادىـ إال إصراران عمى الشرؾ كالكفر بما ألقى الشيطاف في ، حؿ  باألمـ السابقة الميكذِّبة
 عقكليـ.

ككضعت لو أسمكب الدعكة إلى اهلل ، عف نجاتو مف القكـ الظالميف طمأنت اآليات النبي  -6
 ، كعر فتو طريؽ االعتصاـ باهلل يف.مف ىمزات الشياط 

ة التكحيد كبرىاف النبكات.، بياف حاؿ المؤمنيف في العبادات كالطاعات -7 ج   كبياف حي
كما فيو مف معايير ، عرضت السكرة في خاتمتيا لمكقؼ الحساب الرىيب كأىكالو كشدائده -8

 .النجاة كالخسراف، مف ثقؿ المكازيف كخفتيا، كقسمة الناس إلى فريقيف: سعداء كأشقياء
مع بياف الخسارة ، سيحشرىـ إلى جينـ كأف  اهلل ، كفار عمى إنكارىـ لمبعثتكبيخ ال -9

 العظيمة لمف عبد مع اهلل إليان آخر.
تمت السكرة بأمًر النبي  -10 أف يىغيض  عف سكًء معاممًة المشركيف، كيدفعيا بالتي ىي  خي

 .(1)سكرةأحسف، كأف يسأؿ المغفرة لممؤمنيف، كذلؾ ىك الفبلح الذم ابتدأت بو ال

                                                           

ابف ، التحرير كالتنكير؛ ك (1/329)ج الفيركز آبادم، ( انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز1)
 (.18/7، الزحيمي)جالتفسير المنيرك ؛ (18/7)ج عاشكر
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 األولالمطمب 
 ( من سورة المؤمنون، 88-1تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
مؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى ستِّ  مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك ، يتخمميا ستُّ  جي
 اآلتي:

  :قكلو المسألة األولى:  [.7:]المؤمنكف چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الفاء: عاطفة :چڃ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، مىف: اسـ شرطو جاـز

عمى األلؼ منع مف ظيكره  مبني عمى الفتح الميقد ر، : فعؿ ماضو چڃ  چ  فعل الشَّرط: -2
 .(1) كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك( عائده عمى )مىٍف(، فعؿ الش رط، رالتعذ

حرؼ مبني ، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچچ  چ  چ  چ  جواب الشَّرط: -3
في محؿ رفع ، مبني عمى الكسر، أكالًء: اسـ إشارة، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

ـي: ضمير ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح، ابكالكاؼ: حرؼ الخط، مبتدأ ىي
العادكف: خبر المبتدأ الثاني مرفكع، ، ثافو  في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى الضـٌ ، منفصؿ

كالجممة االسمية )ىـي العادكف(، في محؿ رفع ، كعبلمة رفعو الكاك؛ ألن و جمع مذكر سالـ
ىـ العادكف(: في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز  خبر المبتدأ األكؿ )أكلئؾ(، كجممة)أكلئؾ
 في محؿ رفع خبر المبتدأ )مىف(، ميقترنة بالفاء، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو

(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كف في اآليات الكريمة: أف  مف صفات المؤمنيف الميفمحيف الذيف يرث ذكر اهلل   
ـٍ ، كنحك ذلؾ، يـ لفركجيـ أٍم: ًمفى المكاط كالزنىًحفظى الفردكس كيٍخميديكف فييا  كبىي فى أف  مف ل

ٍير ، متُّعان ًبفرًجوً كأف  مف ابتغى تى ، يحفظ فرجو عف زكجو أك جاريتو فبل لكـ عميو كراء ذلؾ غى

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/364، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص 
عرابو كبيانو2)  (.6/225، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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دكدى اهلل ، األزكاج كالمممككات مف االستمناًء كغيره فيك مف العاديف أم: الميعتديف كالمتعديف حي
 ،(1)المجاكزيف ما أحمو اهلل إلى ما حر مو. 

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي
سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس   كتيديدان لمف تعد ل كتجاكز الحبلؿ إلى ما حر مو اهلل 

ٍف(، التي ييخاطب بيا الذيف خاطبيـ اهلل  عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى ما  ب)مى
لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  ، سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة، أحم و اهلل 

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران  كىك أف يتجاكز العبد المباحات كالطيبات ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، فقد حى
عندىا يترتب تحقؽ ، إلى الميحرمات كالمنكرات ًممؾ اليميف مف الجكارم ء أكمف الزكاج بالنِّسا
 . أن و مف العاديف المجاكزيف ألكامر اهلل كىك ، كقكع جكاب الش رط

   
 :قكلو  المسألة الثانية:  ہ  ھ  ھ  ھ      ہ    ۀ  ۀ  ہ  ہ         ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

﮲ ے  ےھ  ﮵  ﮳ ۓ  ۓ ﮹    ﮶ ﮴ ﮸    چ﮷    
 [.24لمؤمنكف:]ا

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چے    ۓ  ۓ ﮲   ﮳   چ  :قكلو 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: استئنافية :چے    چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، شرطية غير جازمة، لىك: حرؼ امتناعو المتناع

 اإلعراب.

 اهللي: لفظ الجبللة فاعؿ مرفكع، مبني عمى الفتح، شاءى: فعؿ ماضو  :چۓ  ۓ  چ  فعل الشَّرط: -2
 .(2)كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ

﮳   چ  جواب الشَّرط: -3 حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط : البلـ:چ﮲  
: فعؿ ماضو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح كالفاعؿ: ضمير ، بني عمى الفتحم، أنزؿى

                                                           

 (.5/309)ج الشنقيطي، ( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف1)
 (.7/3106، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
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، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة، مبلئكةن: مفعكؿ بو منصكب، مستتر جكازان تقديره: )ىك(
 كالجممة الفعمية: ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز

(1). 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كانتقامو ، كبأسو الشديد، عذاب اهلل مع قكمو حينما أنذرىـ مكقؼ نكح  يبيف اهلل  
فكاف ، كحده ال شريؾ لو حيث أمرىـ بعبادة اهلل ، ككذب رسمو، كخالؼ أمره، ممف أشرؾ بو

، ـ كيتعاظـ بدعكل النبكةييريد أف يترفع عمي، كرجؿه منيـ، أن و بشره مثميـ ردىـ عمى نكح 
لبعث أحد المبلئكة ، راد أف يبعث نبيان لك أ كزعمكا أف  اهلل ، كليس لو ميزة في عمـ كال خمؽ

مف عنده، ألداء رسالتو، كلـ يكف بشرا، فإف إنزاؿ الممؾ أدعى لئليماف، كأدؿ عمى الصدؽ. 
كأن و ال يمكف تكميؼ البشر ، بأف  المبلئكة أسمى كأكمؿ مف البشر كىذا ناشئ مف تصكرىـ

 .(2)بالرسالة اإلليية
، كالتي تفيد امتناع الجكاب المتناع الش رطأداة الشَّرط )َلْو(: وقْد ُصدِّرت الُجممة الشَّرطية ب

كىك: امتناع ، المتناع الش رط، إنزاؿ المبلئكة ليككنكا أنبياء كرسؿكىك: ، فأفادت امتناع الجكاب
رادتو مف إنزاؿ المبلئكة مشيئة اهلل   .رسبلن لبني آدـ كا 

    
 :قكلو  المسألة الثالثة:  [.25]المؤمنكف: چۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې    ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

  .چۉ  ۉ  ې   ې  چ  :قكلو 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1

أردتم معرفة حقيقتو فتربصوا  )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(3) (بو

كىك حرؼ مبني ، فصيحة  كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر الفاء: :چۉ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، ترب صكا: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

                                                           

 (.343، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف الكريـ المييسر1)
 (.550)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف2)
 (.18/170، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
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مبني عمى السككف  في ، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقد ر ، فارقة كاأللؼ:، محؿ رفع فاعؿ
 .(1)كمقترف بالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

حيث ، نبي اهلل نكح  مىتستمر اآليات الكريمة تتحدث عف افتراءات المشركيف ع  
كا ًبًو ، زىعىميكا أن و رجؿه مجنكف في زعمو بدعكل الرسالة ت ى ًحيفو أم انتظركا بو ريب فىتىرىب صي حى
 ،أك يفيؽ مف جنكنو، أك ييأس فيرجع إلى دينكـ، المنكف، كاصبركا عميو مدة حتى تستريحكا منو

 .(2)كاستقامة سيرتو، كاتزاف قكلو، برجحاف عقمو  فيـ عرفكا نكحان ، كىذا مجرد مكابرة

لش رط )إٍف( التي تفيد حيث أفصحت عف أداة ا، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت  
أراد المشرككف معرفة فإف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

عندىا يترتب جكاب ، كىك مف باب الميكابرة كالغركر كىك أمره مشككؾه فيو، حقيقة نكح 
 .يتربصكا كينتظركا بو ريب المنكف يىحؿُّ بوكىك أٍف ، شرطيا

    
 قكلو ة الرَّابعة: المسأل: ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ

ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب      ىئېئ   ېئ

 [.27]المؤمنكف:چمت  ىت    ختمب   ىب  يب  جت   حت  خبحب

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چىئ  ىئ      ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئچ  :قكلو 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، نافية: الفاء: استئچۈئ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو،  منصكب بجكابو ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف إذا:

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، كميتعمؽ بو

                                                           

 (.7/377، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ1)
 (.18/34، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير2)
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، : فاعؿ مرفكعأمرينا، مبني عمى الفتح، : جاءى: فعؿ ماضو چۈئ  ېئ  چ  فعل الشَّرط: -2
مبني عمى ، ك)نا(: ضمير متصؿ، كىك ميضاؼ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة عمى الراء

 .(1)كالجممة الفعمية في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا، في محؿ جر ميضاؼ إليو، السككف

حرؼ مبني عمى ، الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رط :چىئ  ىئ    چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ضمير ، مبني عمى السككف، فعؿ أمرو  اسمٍؾ:، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

، أك بمحذكؼ حاؿ فييا: جار كمجركر متعمقاف بالفعؿ )اسمٍؾ(، )أنت(مستتر كجكبان تقديره:
كالجممة الفعمية: ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب ، مف ضمير الفاعؿ تقديره: )جاعبلن فييا(

 .(2)لشرطو غير جاـز
 انيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:ث

لـ ك ، عامان  مف إجابة دعكتو، كصبر عمى قكمو ألؼ سنة إال خمسيف   ا يئس نكحلم   
كأمره  ،فاستجاب اهلل دعاءه، إليو أف يدعك ربو لنصره عمييـ   يؤمف معو إال القميؿ، أكحى اهلل

رشاده لو بكيفية ، كرعايتو بصنع السفينة بحفظ اهلل  حاف كقت قضائنا فإذا ، صناعة الفيمؾكا 
كنزؿ ماءي الس ماء ، الماء مف كجو األرض أك مف التنكر المخصص لمخبز عى بى نى ، بالعذاب كاليبلؾ

، فاحمؿ في السفينة فرديف مزدكجيف ذكرا كأنثى مف كؿ صنؼ مف الحيكانات كالنباتات المنيمر
إال مف سبؽ عميو القكؿ ، مف آمف معؾ أك كؿ، كاحمؿ فييا أيضا أىؿ بيتؾ، كالثمار كغير ذلؾ

 .(3)كزكجتو كىما ابنو، كىـ الذيف لـ يؤمنكا بو مف أىمو، باليبلؾ  مف اهلل

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
  بلؾ عمى المشركيف،كحاف كقتي القضاء بالعذاب كالي، جاء أمر اهلل فإذا ، مف جكاب شرطيا

كىك أف يحمؿ في السفينة مف ، تب تحقؽ كقكع جكاب شرطياعندىا يتر ، كىذا أمره كاقعه قطعان 
 .كؿِّ زكجيف فرديف ذكران كأنثى مف الحيكانات كالنباتات كغير ذلؾ

 
    

 

                                                           

عرابو كبيانو( انظر1)  (.6/242، الدرة)ج: تفسير القرآف كا 
 (.7/3108، ياقكت )جإعراب القرآف الكريـانظر: ( 2)
 (.7/288)ج القاسمي، محاسف التأكيؿانظر: ( 3)
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 :قكلو  المسألة الخامسة:  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ

 [.28]المؤمنكف:چ ٺ      ٺ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الفاء: استئنافية :چٱ  چ  أداة الشَّرط: -1
، خافض لشرطو، منصكب بجكابو، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف إذا:

 ؼ.كىك مضا، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة

مبني عمى السككف؛ التصالو بضمير الرفع الميتحرؾ، ، : فعؿ ماضو چٻ   چ  فعل الشَّرط: -2
( ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الفتح، كالتاء: ضمير متصؿ كالجممة الفعمية )استكيتى

 .(1)في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا

ال ، حرؼ مبني عمى الفتح ،: الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچپ  چ  جواب الشَّرط: -3
ًرؾى بالكسر اللتقاء الساكنيفك مبني عمى السككف ، قٍؿ: فعؿ أمرو ، محؿ لو مف اإلعراب ، حي

كالجممة الفعمية: ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
 .(2)جكاب لشرطو غير جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

 :قائبلن لو  ،أف يىحمده كييثني عميو بعد رككب السفينة  ان نبيو نكح اهلل  أمرى  
فإذا استقر بؾ كبمف معؾ مف المؤمنيف المقاـ [، أم: 28]المؤمنكف:چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    چ  

ىؤالء  أنقذنا مف :في السفينة، فقؿ أنت كىـ: الحمد هلل الذم نجانا مف القكـ الظالميف، أم
 .(3)يف الظممةالكافريف المشرك

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
كىذا أمره ، مف المؤمنيف عمى السفينة فإذا استقر الميقاـ بؾ كبمف معؾ، مف جكاب شرطيا

الذم أنجاؾ  تحمد اهلل كىك أف ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، قطعان  حاصؿه 
 .كأنقذؾ مف الكفار كالمشركيف كبغييـ

                                                           

ؿانظر: ( 1)  (.7/380، صالح )جاإلعراب الميفص 
 (.344، إبراىيـ )صإعراب القرآف المييسرانظر: ( 2)
 (.18/35لزحيمي)ج، االتفسير المنيرانظر: ( 3)
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 :قكلو  المسألة السَّادسة:  چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ 
  [.34]المؤمنكف:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: استئنافية :چڻ  چ  أداة الشَّرط: -1
ال ، كتقديره: )كاهلل لئف(، كىك حرؼ مبني عمى الفتح ،كالبلـ الميكطِّئة لمقسـ كاقعة في جكابو

ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز، محؿ لو مف اإلعراب
 اإلعراب.

؛ التصالو بضمير الرفع  مبني عمى السككف، : فعؿ ماضو چۀ   چ  فعل الشَّرط: -2
في ، مبني عمى الضـٌ ، متصؿكالتاء: ضمير ، المتحرؾ، في محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط

ال محؿ لو مف ، كميـ الجمع المذكر: حرؼ مبني عمى السككف، محؿ رفع فاعؿ
 .(1)اإلعراب

: حرؼ تككيد چہ  ہ  ہ   چ ، جكاب القسـ سد  مسدٍ ، محذكؼجواب الشَّرط:  -3 : إف 
مبني ، كالكاؼ: ضمير متصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح، كنسخ كنصب

(، ى الضـٌ عم ال ، كميـ الجمع المذكر: حرؼ مبني عمى السككف، في محؿ نصب اسـ )إف 
، مبني عمى السككف، حرؼ جكابو كجزاء كاقعه في جكاب الش رطإذان: ، محؿ لو مف اإلعراب

ال محؿ لو ، حرؼ مبني عمى الفتح، لىخاسركف: البلـ: المزحمقة، ال محؿ لو مف اإلعراب
( مرفكعخاسركف: خ، مف اإلعراب ،  كعبلمة رفعو الكاك ؛ ألن و جمع مذكر سالـ، بر)إف 

كقٍد سد  مسد جكاب ، ال محؿ ليا مف اإلعراب، (: جكاب القسـإن كـ إذان لخاسركفكجممة)
 .(2)فكاف الجكاب لو، كقد سبؽى القسـ، الش رط ؛ ألف  الجكاب لمف سبؽ منيما

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بي ف في اآليات الكريمة أن و ، أغرقيـ كأىمكيـككيؼ ، كقكمو  نكحان  اهلل  ذكر لما 
  أنشأى مف بعد قكـً نكح حيث أرسؿ اهلل ، كمنيـ عاد كثمكد، قركنان كأقكامان كثيرة  فييـ

 فكذبكه كخالفكه كأبكا اتباعو لككنو بشران ، فدعاىـ إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، منيـرسكالن 
الذم يدعي أنو رسكؿ إال بشر عادم مثمكـ في الصفات كالحاؿ، ال    ما ىكدكقالكا: ، مثميـ

                                                           

عرابو كبيانوانظر: ( 1)  (.6/247، الدرة)جتفسير القرآف كا 
 (.352)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
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ميزة لو عميكـ، فيك يأكؿ مف طعامكـ، كيشرب مف شرابكـ الذم تشربكف منو، فكيؼ يدعي 
لئف أظيرتـ الطاعة لبشر مثمكـ، ثيـ  أقسمكا  الفضؿ عميكـ، كيزعـ الرسالة مف اهلل إليكـ؟

ه، إنكـ حينئذ تخسركف عقكلكـ، كتغبنكف في آرائكـ، كتضيعكف مجدكـ بترككـ آليتكـ كاتبعتمك 
 .(1)كاتباعكـ إياه مف غير فضيمة لو عميكـ

لؤلنبياء كتكذيبيـ  كجحكدىـ آليات اهلل  غركر الكيفاركأثر الجممة الش رطية متمثؿه في  
اة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز أد قسمان ميقد ران قبؿ كقد استعمؿ، كالريسؿ عمييـ السبلـ

كىذا أمره في ، سىييظيركف كلك شيئان يسيران مف الطاعة لبشرو مثميـ ـكاليقيف باعتقاد الكفار أني
  ،أٍف يىخسر الكيفاري عيقيكلىيـكىك ، كعميو فإف  جكاب الش رط محتمؿ الكقكع، نظر الكفار مشككؾه فيو

 كاتباع األنبياء كالرُّسؿ عمييـ السبلـ.، رًكيـ عبادة آليتيـكأٍف ييغبنكا في آرائيـ حالةى ت

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.6/133)ج الًعمادم، ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ1)
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 المطمب الثَّاني
 ( من سورة المؤمنون، 35-80تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 لن حك اآلتي:كبيانيا عمى ا، يتخمميا أربعي جمؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى أربىًع مسائؿ

  :قكلو المسألة األولى:  ٿ  ٹ    ٿٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀچ

 [.44]المؤمنكف:چڤ  ڤ       ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ   ٹ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :قكلو  

ك)ما( المصدرية، كىك مركب مف)كيؿ( ، ظرؼ زماف يقتضي التكرار :چٺ    ٺ  چ  أداة الشَّرط: -1
 . كميتعمؽ بجكابو، غير جازمة ميتضمفه معنى الش رط، في محؿ نصب، مبني عمى السككف

أمةن: مفعكؿ بو ميقد ـ  ، مبني عمى الفتح، : جاءى: فعؿ ماضو چٺ  ٺ  ٿ  چ  فعل الشَّرط: -2
الظاىرة كعبلمة رفعو الضم ة ، رسكلييا: فاعؿ مرفكع، الظاىرة كعبلمة نصبو الفتحة، منصكب
كاأللؼ: ، في محؿ جر ميضاؼ إليو، فتحمبني عمى ال، : ضمير متصؿالياءك ، عمى البلـ

 .(1)ال محؿ لو مف اإلعراب، لمتأنيث حرؼ مبني عمى السككف

كالكاك: ، مبني عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك الجماعة، فعؿ ماضو  :چ  ٿچ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى ، كالياء: ضمير متصؿ، فع فاعؿفي محؿ ر ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

كالجممة الفعمية ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، الضـٌ 
 .(2)غير جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ال تتقدـ عنو ، ككقت مسمى ، ة ليا أجؿ محدكدم  في اآلية الكريمة أف  كيؿ أي  بي ف اهلل   
 تتأخر، كأرسمنا إلييـ رسبل متتابعة، لعميـ يؤمنكف كينيبكف، فمـ يزؿ الكفر كالتكذيب دأب كال

األمـ العصاة، كالكفرة البغاة، كمما جاء أمة رسكليا كذبكه، مع أف كؿ رسكؿ يأتي مف اآليات ما 

                                                           

 (.6/518، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
ؿ( انظ2)  (.7/392، صالح )جر: اإلعراب الميفص 
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مكيـ فأىجاءكا بو،  الذم الحؽِّ يؤمف عمى مثمو البشر، بؿ مجرد دعكة الرسؿ كشرعيـ، يدؿ عمى 
فمـ يبؽ منيـ باقية، كتعطمت مساكنيـ مف بعدىـ يتحدث بيـ مف بعدىـ، كيككنكف عبرة ، اهلل 

 .(1) كما أتعس حاليـ!! ما أشقاىـفبعذابيـ.  عمييـ مقركنان  لممكذبيف، كخزيان  لممتقيف، كنكاالن 

حيث أفادت ، كقد استعمؿ أداة الش رط )كيمما( التي تيفيد تكرار الجكاب كيمما تكرر الش رط  
ليـ  تكرار الكذب كالجحكد كاإلنكار مف الكفار كالمشركيف مف األمـ السابقة كيمما أرسؿ اهلل 

ففي أم كقت كحيف ، زمف دكف آخركمف الكاضح أف  ىذا االرتباط ال يتكقؼ عمى ، نبيان أك رسكالن 
كالتكذيب مف  فيككف الجحكد، ككاف آخرىـ كخاتميـ محمد  األنبياء كالرسؿ ييرسؿ اهلل 

كاف  ، كفيو إشارة إلى ديمكمة الصراع بيف الحؽ كالباطؿ، فكمما كيًجدى الدعاة إلى اهلل أمميـ
 .أعداء اهلل ليـ بالمرصاد؛ ليصدكا عف ديف اهلل 
    

 :قكلو  المسألة الثانية:  [.54]المؤمنكف: چۉ  ې  ې   ې  ې  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رةرط: أداة الشَّ  -1

 .(2) يفرحوا بما لدييم فذرىم( )إن وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كىك حرؼ مبني ، فصيحة  كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر الفاء: :چۉ  چ  جواب الشَّرط: -3
كالفاعؿ: ، مبني عمى السككف، ذىٍرىيـ: فعؿ أمرو ، ابال محؿ لو مف اإلعر ، عمى الفتح

في محؿ ، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(
 .(3)كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقد ر كمقترف بالفاء، نصب مفعكؿ بو

 األثر التفسيري لجممة الشَّرط: ثانيًا:

فإنيـ حاضركف في ، كالضمير يعكد عمى المشركيف، ىذه اآلية لمنبي الخطاب في   
ذرىـ في جيالتيـ ف، لنبيو ألجؿ أذاىـ المستمر   كتسرية الم و، كفرىـ كعنادىـب  ذىف النبي 

كالغمرة: الماء الكثير الذم يغمر مف  التي غطت عقكليـ كفكرىـ كما تغطي الغمرة أجساميـ،
ف جيالتيـ ىذه جعمتيـ في يالة،ينزؿ فيو، كالمراد: الج حيرة بيف حؽ رأكا دالئمو، كباطؿ قد  كا 

                                                           

 (.552)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
 (.18/187، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.2/332)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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نو لقريب؛ ألنو   ، أم:چې  ې  چ  :استكلى عمى نفكسيـ، كقكلو  إلى حيف ليس ببعيد، كا 
 . (1)كاقع، ككؿ كاقع قريب ميما تباعد زمانو

( التي تفيد حيث أفصحت عف أداة الش رط )إفٍ ، و الفاءي الفصيحةي فيتبيف ما أفصحت عن  
أف فإف أراد المشرككف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، الشؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

الصدِّ عف يك مف باب فكىك أمره مشككؾه فيو ، يفرحكا بما لدييـ مف المتاع كالميك كالمعب كالكلد
يـ كغفمتيـ تذرىـ يا محمد في جيالتكىك أٍف ، عندىا يترتب جكاب شرطيا، كدعكتو ديف اهلل 

نو لقريب، إلى حيف ليس ببعيد   .كا 
   

 :قكلو  المسألة الثَّالثة:  چڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   چ 
  [.64]المؤمنكف:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

خافض ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف : إذا:چڍ  چ  أداة الشَّرط: -1
كىك ، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، بو ميتعمؽه بولشرطو،  منصكب بجكا

 مضاؼ.

ك)نا(: ، مبني عمى السككف ؛ التصالو ب)نا( العظمة، : فعؿ ماضو چڌ  چ  فعل الشَّرط: -2
كجممة)أخذنا(: في محؿ جر ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

 .(2)بإضافة )إذا( إلييا

ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى السككف، : إذا: الفجائيةچڎ     ڈ  ڈ   چ  جواب الشَّرط: -3
: ضمير منفصؿ، اإلعراب ـٍ يىٍجأىركف: فعؿ ، في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى السككف، ىي

ككاك الجماعة: ، كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة، مضارع مرفكع
في محؿ رفع ( كجممة )يىٍجأىركف، رفع فاعؿ في محؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

) ـٍ ـٍ يىٍجأىركف( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير ، خبر المبتدأ )ىي كجممة )ىي
 .(3)جاـز

                                                           

 (.10/5084)ج محمد أبك زىرة، ( انظر: زىرة التفاسير1)
 (.7/3130، ياقكت )ج: إعراب القرآف الكريـ( انظر2)
 (.346، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر3)
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  ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

، كالغفمة كاإلعراض، أف  قمكب المكذبيف في غمرة مف الجيؿ كالظمـ ييخبري المكلى    
فإذا حؿ  ، كال يصؿي إلى قمكبيـ شيء منو، فبل ييتدكف بو، مف الكصكؿ إلى القرآف الكريـ تمنعيـ
انقمب حاليـ مف النعيـ كالرفاىية إلى ، ككجدكا مىس و، عمى المتنعميف كالمترفيف منيـ العذاب

 لممفاجأة،( كاستعمؿ )إذان ، ألنو أصابيـ أمر خالؼ ما ىـ عميوالصُّراخ كالتكجع كالتضرع ؛ 
، كضراعة، فالجؤار مصدر ًذلةكالمفاجأة تحكُّؿ حاليـ مف استكبار كاعتزاز كغفمة إلى صغار ك 

 .(1)جأر كىك رفع الصكت بالضراعة كاالستغاثة

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا  
 أصحاب الخير كالرفاىية كالميك كالغفمة المكذبيف مف فإذا أخذ اهللي ، مف جكاب شرطيا

ينقمب كىك أف ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، قطعان  كاقعه بيـ كىذا أمره  ، بالعذاب
 حاليـ إلى الصُّراخ كالتكجع كالتضرع كاالستغاثة.
    

  :قكلو المسألة الرَّابعة:  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  چ

 [.71]المؤمنكف:چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ەئائ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ  :قكلو  

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: استئنافية :چۉ  چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، شرطية غير جازمة، لىك: حرؼ امتناعو المتناع

 اإلعراب.

الحؽُّ: فاعؿ ، مبني عمى الفتح، اتىبىعى: فعؿ ماضو  :چې  ې  ې  چ  شَّرط:فعل ال -2
: مفعكؿ بو منصكبأىىكىاءى ، مرفكع،  كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة ـٍ  كعبلمة نصبو الفتحة، ىي

، في محؿ جر مضاؼ إليو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، الظاىرة عمى اليمزة
 .(2)ال محؿ لو مف اإلعراب، ني عمى السككفكميـ الجمع المذكر: حرؼ مب

                                                           

 (.10/5090)ج أبك زىرة، ( انظر: زىرة التفاسير1)
عرابو كبيانو2)  (.6/274، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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حرؼ ، البلـ: رابطة كاقعة في جكاب الش رط :چې  ى   ى  چ  جواب الشَّرط: -3
كتاء ، مبني عمى الفتح، فسدت: فعؿ ماضو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح

ال محؿ لو ، نيفالتأنيث: حرؼ مبني عمى السككف الذم حيرِّؾ بالكسر منعان مف التقاء الساك
: فاعؿ مرفكع، مف اإلعراب كاألرض: الكاك: ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، السماكاتي
، األرض: اسـ معطكؼ مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى الفتح، حرؼ عطؼ

كالجممة الفعمية: ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة
 غير جاـز

(1). 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بالظمـ كالكفر كالفساد مف األخبلؽ كاألعماؿ بي نت اآلية الكريمة أف  أىكاءى الكفار ميتعمقة   
فمك اتبع الحؽ أىكاءىـ لفسدت السماكات كاألرض لفساد التصرؼ كالتدبير المبني عمى الظمـ 

آتاىـ القرآف الكريـ الذم  كاهلل ، ا إال بالحؽ كالعدؿفالسماكات كاألرض ما استقامت، كعدـ العدؿ
لكنيـ أعرضكا عف القرآف كعم ا ، كيككنكف بو سادة الن اس، ىك فخرىـ كشرفيـ حيف يقكمكف بو
 .(2)فيو مف الحٌؽ شقاكة منيـ كعدـ تكفيؽ

المتناع كالتي تفيد امتناع الجكاب وقْد ُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط )َلْو(: 
كىك: امتناع فساد السماكات كاألرض كما فييف مف كائنات ، فأفادت امتناع الجكاب، الش رط

كىك: امتناع الحٌؽ أف يتبع أىكاء الكفار كالتي ىي متعمقة بالظمـ ، المتناع الش رط، كمخمكقات
 كالكفر كالفساد.

    
 
 
 
 
 

                                                           

 (.346، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف الكريـ المييسر1)
 (.554)ص الس عدم، ير الكريـ الرحمف( انظر: تيس2)
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 المطمب الثَّالث
 ( من سورة المؤمنون، 55-38تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جيمؿو شرطية يتخمميا ثماني، مسائؿ تشتمؿي ىذه اآليات عمى ثماني 

 :قكلو  المسألة األولى:  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱچ

 [.75]المؤمنكف:چڀ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

لىك: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: استئنافية :چٻ  چ  اة الشَّرط:أد -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، شرطية غير جازمة، حرؼ امتناعو المتناع

: فعؿ ماضو چٻ  چ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ مبني عمى السككف ؛ التصالو ب)نا( العظمة، ، : رىًح
، كالياء: ضمير متصؿ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، صؿكنا: ضمير مت

حرؼ مبني عمى  ،جمع الميذكرلم :ميـالك ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ 
 ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف

(1). 

ال ، حرؼ مبني عمى الفتح، البلـ: رابطة كاقعة في جكاب الش رط : چپ  چ  جواب الشَّرط: -3
كا: فعؿ ماضو ، مف اإلعرابمحؿ لو  ، مبني عمى الضـٌ ؛ التصالو بكاك الجماعة، لىجُّ

كالجممة ، كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، كالكاك: ضمير متصؿ
 الفعمية: ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز

(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

  كأنيـ إذا أصابيـ الضر، دعكا اهلل، لكريمة ًشد ة تمرًد المشركيف كعنادىـبي نت اآلية ا
إذا كشؼ الضر عنيـ لجكا،    اهللفأك ابتبلىـ بذلؾ ليرجعكا إليو. ، أف يكشؼ عنيـ ليؤمنكا

كما ذكر اهلل ، أم: استمركا في طغيانيـ يعميكف، أم: يجكلكف في كفرىـ، حائريف متردديف

                                                           

ؿ لكتاب اهلل المرت ؿ1)  (.7/412، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص 
عرابو كبيانو2)  (.6/277، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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مخمصيف لو الديف، كينسكف ما يشرككف بو، فمما   اهلل  فمؾ، كأنيـ يدعكفحاليـ عند رككب ال
 .(1)ىـ يبغكف في األرض بالشرؾ كغيره أنجاىـ إذا

كالتي تفيد امتناع الجكاب المتناع وقْد ُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط )َلْو(: 
 فعؿ  المتناع، دم في الكفر كالطغيافكالتما المجِّ امتناع كىك: ، فأفادت امتناع الجكاب، الش رط
رو كقحطو كجدب، أف تتنز ؿى عمييـ امتناع رحمة اهلل كىك: ، الش رط  .فتكشؼ ما بيـ مف ضي

    
 :قكلو  المسألة الثَّانية:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  چ 

  [.77]المؤمنكف:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چٹ  چ  أداة الشَّرط: -1
 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك منصكب بجكابو 

ك)نا(: ، مبني عمى السككف ؛ التصالو ب)نا( العظمة، فعؿ ماضو  :چٹ  چ  فعل الشَّرط: -2
كجممة)فتٍحنا(: في محؿ جر ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

 .(2)بإضافة )إذا( إلييا

حرؼ مبني عمى ، كاقعة في جكاب الش رط : إذا: الفجائيةچڦ    ڦ  ڦ  ڄ  چ  جواب الشَّرط: -3
: ضمير منفصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف ـٍ في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، ىي
( مرفكع، مقاف بالخبر بعدىماميتع فيو: جاره كمجركر، ميبتدأ ـٍ ، ميٍبمسكف: خبر الميبتدأ)ىي

ـٍ فيو ميٍبمسكف( ال محؿ ليا مف ، كعبلمة رفعو الكاك؛ ألن و جمع مذكر سالـ كجممة )إذا ىي
 .(3)اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز

 

 

                                                           

 (.4/92)ج البيضاكم، ( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ1)
 (.7/3137، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.347، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كجاءتيـ ، ن و إذا جاءىـ أمر اهلل كىي أ، عف عاقبة أمر المشركيف أخبر اهلل  
ـٍ يائسكف، أتاىـ مف العذاب ما لـ يككنكا يحتسبكف، الس اعة بغتة مف كؿ خير كمف كؿ  فإذا ىي

 .(1)حة، كانقطعت آماليـ، كخاب رجاؤىـرا

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
كىذا أمره كاقعه بيـ   ، كحؿ  بالمشركيف العذاب الشديد، جاء أمر اهلل  فإذا، امف جكاب شرطي

إلى اليأس، كانقطاع كىك أف ينقمب حاليـ ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، قطعان 
 األمؿ، كخيبة الرجاء.

    
  :قكلو المسألة الثَّالثة:  چۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  چ 

 [.84]المؤمنكف:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جاـز :چۇ     چ  أداة الشَّرط: -1

مبني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع ، فعؿ ماضو ناقص :چۇ  چ  فعل الشَّرط: -2
في ، مى الضـٌ مبني ع، كالتاء: ضمير متصؿ، في محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط، المتحرؾ

ال محؿ لو مف ، كميـ الجمع الميذكر: حرؼ مبني عمى السككف، محؿ رفع اسـ)كاف(
 .(2)اإلعراب

 .(3) )فأخبروني لمن ىي(محذكؼ تقديره: جواب الشَّرط:  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

حجة الدامغة التي أف يفحميـ بال رسكلىو  أمر اهلل ، لم ا أنكر الكفار البعث كالنشكر 
يا محمد جكابان ليـ عما قالكه: لمف األرض كمف فييا مف فقاؿ: قٍؿ ليـ ، تقصـ ظير الباطؿ

ًإف كاف عندكـ عمـه فأخبركني بذلؾ،  المخمكقات؟ كمف مالكيا كالمتصرؼ فييا باإًليجاد كاإًلفناء؟

                                                           

 (.18/81، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير1)
 (.2/337)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.18/201، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
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مى جكاز جداؿ الكفار ع -كما بعدىا  -كدلت ىذه اآليات ، كفيو استيانةه بيـ كتقريره لجيميـ
قامة الحجة عمييـ  .(1)كاً 

كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو  كقد استعمؿ أداة الش رط)إٍف(: 
كمف مالكيا ، فإٍف كاف لدل المشركيف عمـه باألرض كمف فييا مف المخمكقات، مف جكاب شرطيا
كىك اإلخبار بما ، ترتب كقكع جكاب شرطياعندىا ي، كىك أمره مشككؾه فيو، كالمتصرؼ فييا
 كىك مف باب إىانتيـ كتقرير جيميـ.، لدييـ مف عمـ

    
 

 :قكلو  المسألة الرَّابعة:  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ

 [.88]المؤمنكف:چی     ی          ی  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، جاـز حرؼ شرطو : چی   چ  أداة الشَّرط: -1

مبني عمى السككف؛ التصالو بضمير الرفع ، فعؿ ماضو ناقص : چی چ  فعل الشَّرط: -2
في ، مبني عمى الضـٌ ، كالتاء: ضمير متصؿ، في محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط، المتحرؾ

ال محؿ لو مف ، سككفكميـ الجمع الميذكر: حرؼ مبني عمى ال، محؿ رفع اسـ)كاف(
  .(2)اإلعراب

 .(3) )فأخبروني بذلك(محذكؼ تقديره: جواب الشَّرط:  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

فمو أيضان تدبير ، ممؾه هلل  بي نت اآلية الكريمة أف  العالـ السُّفمي كالعالـ العمكم 
الذم يغيث مف يشاء كيحمي مف كىك ، ىك الذم بيده الممؾ كالتصريؼ كالتدبيرك ، شؤكنيما

 .(4)إف كنتـ مف أىؿ العمـ بذلؾ، كما لـ يشأ لـ يكف، كما شاء كاف، خالؼمانع كال يي فبل يي ، يشاء

                                                           

ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير1)  (.2/291)ج الص 
 (.6/539، دركيش )جانظر: إعراب القرآف كبيانو( 2)
 (.18/202، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
 (.18/89، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير4)
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كالتي تفيد الشٌؾ كعدـ اليقيف بكقكع فعؿ شرطيا كما يتبعو  كقد استعمؿ أداة الش رط)إٍف(: 
كمف لو تدبير ، ـ األرضي كالعالـ السماكمفإٍف كاف لدل المشركيف عمـه بالعال، مف جكاب شرطيا

كىك اإلخبار بما لدييـ مف ، عندىا يترتب كقكع جكاب شرطيا، كىك أمره مشككؾه فيو، شؤكنيما
 كىك مف باب إىانتيـ كتقرير جيميـ.، عمـ

    
 :قكلو  المسألة الخامسة:  [.89]المؤمنكف:چيئ  جب  حب    ىئحئ  مئچ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 (.ذا)إ كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

كنتم تعممون ىذا فأنَّى  ذا)إ وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2
 .(1) ُتْسحرون(

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ ، الفصيحة الفاء: :چجب  حب  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى السككف بمعنى ، أن ى: اسـ استفياـ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح مبني عمى

ـٍ ييسـى فاعمو، في محؿ نصب حاؿ، )كيؼ( كعبلمة رفعو ، مرفكع، تيٍسحركف: فعؿ مضارع ل
مبني عمى ، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ثبكت النكف ؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة

ممة )فأن ى تيٍسحركف( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ كج، في محؿ رفع نائب فاعؿ، السككف
 .(2)جكاب لشرطو غير جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كف   فبل ، أف المالؾ المدبر ىك اهلل ال غيرهبي نت اآلية الكريمة أف  المشركيف يعترفكف كيقرُّ
كالسماكات، ، تعالى خالؽ األرضبأف الم و فيترتب عمى عمميـ ، كال راٌد لقضائو، معٌقب لحكمو

 :ألكا كيؼ ييسحركف، أمسٍ أف يي يترتب عمى ىذا كيمو ، كلو التدبير كالتصريؼ، كأن و مالؾ الممؾ
ينخدعكف كيميمكف عف الحؽ الراكز في نفكسيـ إلى الباطؿ الذم ىك أكىاـ مخيمة، كليس حقائؽ 

دراؾ  .(3)ثابتة معمكمة لكؿ ذم فكر كعقؿ كا 

                                                           

 (.18/203، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
عراب كبيانو2)  (.6/287، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.10/5110)ج أبك زىرة، تفاسير( انظر: زىرة ال3)
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( التي تفيد إذاحيث أفصحت عف أداة الش رط )، حت عنو الفاءي الفصيحةي بيف ما أفصفيت 
كاف المشرككف يعممكف  ذافإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، اليقيف بكقكع فعؿ شرطياك  التحقؽ

عندىا يترتب جكاب ، كىك أمره كاقعه قطعان ، كأن و الخالؽ المنعـ الر ازؽ المدبِّر، بربكبية اهلل 
 كطاعتو. ستفياـ التكبيخي عمى المشركيف بكيفية انخداعيـ عف تكحيد اهلل كىك اال، شرطيا

    
 

  :قكلو المسألة السَّادسة: ٿ  ٿ  ٿ            ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

 [.91]المؤمنكف:چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 )لو(.تقديرىا:  البلـ الكاقعة في جكاب الش رطبداللة ، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 ) لو كان معو آلية(.تقديره: محذكؼ فعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك  ميؤكدة  : البلـ: رابطةچٿ        ٿ  ٿچ  جواب الشَّرط: -3
: فعؿ ما، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح : ، مبني عمى الفتح، ضو ذىبى كيؿي

، إلوو: مضاؼ إليو مجركر، كىك ميضاؼ، فاعؿ مرفكع، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة
؛ جكاب لشرطو غير بكالجممة الفعمية: ال محؿ ليا مف اإلعرا ، كعبلمة جره الكسرة الظاىرة

 جاـز
(1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ـٍ يتخٍذ كلدان سبحانو كتعالى عف ذلؾ عمكان كبيران في اآلية ا بي ف اهلل   كأن و ، لكريمة أن و ل
 ـٍ يكٍف معو إلوه آخر ـ  ، ل ٿ  ٿ  ٿ          چ  :نو أقاـ البرىاف عمى استحالة تعدد اآللية لقكلو إث

أم: النفرد كؿ كاحد مف اإللييف بمخمكقاتو،  ، [91]المؤمنكف:چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ
فيذا الككف البديع الميحكـ يجرم عمى نظاـ ، بيا، كلحرص عمى ممانعة اآلخر كمغالبتوكاستقؿ 
في أدنى تصرؼ، فيؿ  ، كال معارضةن كال تناقضان  كلف ترل فييا خمبلن ، كترتيب كاحد، كاحد

 .(2)تقدير إلييف ربيف؟ب، يتصكر أف يككف ذلؾ

                                                           

 (.7/421، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ1)
 (.5/351)ج الشنقيطي، ( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف2)
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الميقد رة)لىٍك( كالتي تفيد امتناع كقد أفصحت جممة جكاب الش رط الميقد ر عف أداة الش رط  
كىك: امتناع انفراد كيؿُّ كاحد مف اآللية ، فأفادت امتناع الجكاب، الجكاب المتناع الش رط

كىك: ، المتناع الش رط، كحرص كيؿِّ إلو عمى ممانعة اآلخر كمغالبتو، كاستقبللو بيا، بمخمكقاتو
 لعظيـ.كجكد أكثر مف إلوو كاحدو في ىذا الككف اامتناع 

    
  :قكلو المسألة السَّابعة:  ڃ  چ                  چ     چ  چ  ڇ  چ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 [.94 -93]المؤمنكف:چڌ     ڌ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

مبني عمى السككف عمى ، تتككف مف قسميف: )إٍف(: حرؼ شرطو جاـز  :چچ     چ  أداة الشَّرط: -1
ميمؿ إعرابان ال ك)ما(: حرؼ ، ال محؿ ليا مف اإلعراب، في ميـ )ما(النكف التي أيدغمت 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، معنى

في ، مبني عمى الفتح ؛ التصالو بنكف التككيد الثقيمة، فعؿ ميضارع :چچ  چ  فعل الشَّرط: -2
كنكف التككيد: ، ه: )أنت(كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقدير ، محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط

الفتح الميقد ر منع مف ظيكره اشتغاؿ المحؿ بحركة مناسبة الياء كىي حرؼ مبني عمى 
في ، مبني عمى السككف، كياء الميتكمـ: ضمير متصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الكسرة

 .(1)محؿ نصب مفعكؿ بو

حرؼ مبني عمى ، ش رطرابطة كاقعة في جكاب ال : الفاء:چڇ  ڍ  چ  جواب الشَّرط: -3
حرؼ مبني عمى ، ال: الـ التضرع كالدعاء بصيغة النيي، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

كعبلمة ، تىٍجعٍمًني: فعؿ ميضارع مجزكـ ب)ال( الناىية، ال محؿ لو مف اإلعراب، السككف
 كنكف الكقاية: حرؼ مبني، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(، السككف جزمو

، مبني عمى السككف، كياء المتكمـ: ضمير متصؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الكسر
كجممة )فبل تىٍجعٍمًني( في محؿ جـز جكاب لشرطو جازـو كميقترفو ، في محؿ نصب مفعكؿ بو

 .(2)بالفاء
 

                                                           

 (.7/3147، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.348، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر2)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

حؽ عمييـ ، كلـ يذعنكا ليا، يمتفتكا ليافمـ ، عمى المكذبيف أدلتو العظيمة اهلل لما أقاـ  
إف كاف ال أم: ، چڃ  چ   چ  چچ :أف يقكؿ   رسكلو   ككعدكا بنزكلو، كأرشد اهلل، العذاب

كاعصمني ، خرة فىبل تىٍجعىٍمًني قريبا ليـبد مف أف تريني ما تعدىـ مف العذاب في الدنيا أك في اآل
ة لمنقـ، كاحمني أيضا مف العذاب الذم ينزؿ بيـ، كارحمني، مما ابتميتيـ بو مف الذنكب المكجب

  .(1)العاصي كغيره -عند نزكليا-ألف العقكبة العامة تعـ 

 أٍف ييرمى  فإف أراد اهلل ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف 
كقد ال يراه،  ، ٍد يراه النبي قكىذا أمره ، العذاب األليـ الكاقع بالكيفار في الدنيا أك اآلخرة نبيو 

بأال يككف  كىك الدعاء كالتضرع إلى اهلل ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، فإٍف رأل عذابيـ
 بو المشرككف. تميى كطمب الرحمة كالعصمة مما ابي ، معيـ في العذاب

    
  :قكلو المسألة الثامنة:  [99]المؤمنكف:چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    چ. 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چہ   چ  أداة الشَّرط: -1
 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك منصكب بجكابو 

، مبني عمى الفتحچھ  ھ  ھ  چ  فعل الشَّرط: -2 ـي: مفعكؿ بو أى ، : جاءى: فعؿ ماضو دىىي حى
مبني ، كالياء: ضمير متصؿ، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى الد اؿ، ميقد ـ منصكب
ال ، كميـ الجمع الميذكر: حرؼ مبني عمى الضـٌ ، في محؿ جر ميضاؼ إليو، عمى الضـٌ 

: فاعؿ مرفكع، محؿ لو مف اإلعراب ية كالجممة الفعم، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، المكتي
 .(2)في محؿ جر بإضافة)إذا( إلييا

كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: ، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو چھ  چ  جواب الشَّرط: -3
  .(3)ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرط غير جاـز، كالجممة الفعمية، )ىك(

                                                           

 (.5/134)ج النيسابكرم، آف كرغائب الفرقاف( انظر: غرائب القر 1)
عرابو كبيانو2)  (.6/297، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/545، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

مف المفرطيف ، مف حضره المكتييخبر عف حاؿ  اهلل بي نت اآلية الكريمة أف   
كشاىد قبح أعمالو فيطمب الرجعة إلى الدنيا، ، إذا رأل مآلو، و يندـ في تمؾ الحاؿأن  ب، الظالميف

نما لعمؿ الطاعات كالصالحات فيما قص ر كفر ط في جانب ، ال لمتمتع بمذاتيا كاقتطاؼ شيكاتيا كا 
اهلل 

 . (1) د صاحبو إال الحسرة كالندامةكلكف الكبلـ ال ييفي، 

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
جاء المكت لكؿِّ مف كاف حالو التقصير كالتفريط مف أىؿ الذنكب  فإذا، مف جكاب شرطيا

يطمب كىك أف ، ع جكاب شرطياعندىا يترتب تحقؽ كقك ، كىذا أمره كاقعه بيـ  قطعان  ، كالمعاصي
الحات مف اهلل  لكف كالت ، العكدة كالرجعة إلى الدنيا ؛ ليستدرؾ ما فات مف الطاعات كالص 

 حيف مندـ.
    

 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.2/481)ج حافظ الديف الن سفي، ( انظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ1)
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 المطمب الرَّابع
 ( من سورة المؤمنون،115-111تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 
 كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا ثمافي جيمؿو شرطية، يات عمى ثماًف مسائؿتشتمؿي ىذه اآل

  :قكلو المسألة األولى:  چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   چ 

 [.101]المؤمنكف:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

مف اإلعراب،  ال محؿ لو، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: استئنافيةچې  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو،  منصكب ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف إذا:

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك بجكابو 

ـٍ ييسـى فاعموچې   ى  ى  چ  فعل الشَّرط: -2 : فعؿ ماضو ل كنائب ، مبني عمى الفتح، : نيًفخى
كر: جاره كمجركر متعمقاف ، تقديره:)ىك( عائده عمى النفخ الفاعؿ: محذكؼ بنعت في الصُّ

كالجممة الفعمية في محؿ ، في الصور( نفخًا كائناً  )ُنِفخَ تقديره:  لممفعكؿ الميطمؽ المحذكؼ
 .(1)جر بإضافة )إذا( إلييا

ي عمى حرؼ مبن، رابطة كاقعة في جكاب الش رط : الفاء:چائ  ائ  ەئ    چ  جواب الشَّرط: -3
( ال:، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح حرؼ مبني عمى ، الن افية لمجنس تعمؿ عمؿ)إف 

: اسـ )ال( مبني عمى الفتح، السككف، ال محؿ لو مف اإلعراب ، في محؿ نصب، أنسابى
: ظرؼ مكاف، تقديره: )كائنةه( كخبرىا محذكؼ كجكبان  كعبلمة نصبو الفتحة ، منصكب بىٍينىييـٍ

في محؿ جر ، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، كىك ميضاؼ النكف،الظاىرة عمى 
، ال محؿ لو مف اإلعراب، كميـ الجمع المذكر: حرؼ مبني عمى السككف، ميضاؼ إليو

كالجممة  ، بينيم( )فال أنساَب كائنةٌ بمحذكؼ خبر)ال( تقديره:  كالظرؼ كالميضاؼ ميتعمقاف
 .(2)لشرطو غير جاـز االسمية ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب

 

                                                           

 .(6/546، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
 (.7/428، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ2)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

مف المزعجات كالمقمقات، ، كما في ذلؾ اليكـ، عف أىكاؿ يكـ القيامة ييخبري المكلى  
و يصيبيـ ن  إف، لميقات يكـ معمكـ، فحشر الناس أجمعكف، كأنو إذا نفخ في الصكر نفخة البعث

كأنو ال ، فغير األنساب مف باب أكلى، ىي أقكل األسباب التي، مف اليكؿ ما ينسييـ أنسابيـ
فبل يدرم ىؿ ينجك نجاة ال شقاكة بعدىا؟ أك يشقى ، الشتغالو بنفسو، عف حالو أحدان  يسأؿ أحده 

 .(1)شقاكة ال سعادة بعدىا؟

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا 
ف ك حينيا ييحشري الناس أجمع، في الصكر نفخةى البعث نفخ إسرافيؿ  فإذا، شرطيا مف جكاب

عندىا يترتب تحقؽ ، كىذا أمره حاصؿه قطعان  ، لميقات يكـو عظيـ ييشاىدكف أىكاؿ يـك القيامة
؛ النشغاليـ بأنفسيـ مف شدة أىكاؿ يـك كىك أف ينسى الن اسي أنسابىيـ، كقكع جكاب شرطيا

 القيامة.
    

  :قكلو المسألة الثانية:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ 

 [.102]المؤمنكف:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائية: الفاء: اچۇئ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، مىف: اسـ شرطو جاـز

في محؿ جـز ؛ ألن و ، مبني عمى الفتح، : ثىقيمٍت: فعؿ ماضو چ ۆئ  ۆئ چ  فعل الشَّرط: -2
مكازينيوي: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، كتاء التأنيث: حرؼ مبني عمى السككف، فعؿ الش رط
مبني عمى ، كالياء: ضمير متصؿ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة عمى النكف، فاعؿ مرفكع

 في محؿ جر ميضاؼ إليو، الضـٌ 
(2). 

حرؼ مبني ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء: :چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  واب الشَّرط:ج -3
في محؿ رفع ، مبني عمى الكسر، أكالًء: اسـ اشارة، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

ـي: ضمير ، ال محؿ لو مف اإلعراب، ككاؼ الخطاب: حرؼ مبني عمى الفتح، ميبتدأ ىي
                                                           

 (.559)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
عرابو كبيانو2)  (.6/300، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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ال محؿ ، أك ىك ضمير فصؿ لمتأكيد، رفع ميبتدأ ثافو في محؿ ، منفصؿ،  مبني عمى الضـٌ 
الميفمحكف: خبر المبتدأ الثاني مرفكع، كعبلمة رفعو الكاك ؛ ألن و جمع ، لو مف اإلعراب

أك  كالجممة االسمية )ىـي المفمحكف(، في محؿ رفع خبر المبتدأ األكؿ )أكلئؾ(،، مذكر سالـ
كجممة)أكلئؾ ىـ المفمحكف(: في  مفصؿ،ىك خبر ألكلئؾ عمى اعتبار أف  الضمير ىـ ل

في محؿ رفع خبر ، محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقترنة بالفاء، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو
 المبتدأ )مىف(

(1). 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

چ  :حيث قاؿ ، أحكاؿ السُّعداء كاألشقياء عف في اآليات الكريمة ييخبري المكلى  

مف رجحت حسناتو عمى سيئاتو،  أم: ، [102]المؤمنكف:چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ۇئ  ۆئ
 .(2)نجكا مف النار، كأدخمكا الجنةك كلك بكاحدة، فأكلئؾ الذيف فازكا بالمطمكب، 

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي 
 س الصالحيف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل كترغيبان لمف عمؿ الصالحات كالطاعات مف الن ا

الذيف ييقبمكف عمى فعؿ الطاعات ، ب)مىف(، التي ييخاطب بيا عادةن العيقبلء مف الن اس
، كقد كعدىـ ربيـ كعدان حسنان ، كخكفان ككجبلن مف عقابو، كالصالحات؛ طمعان في مغفرتو كرضكانو
إذ إنيـ مف ، رتب تحقؽ كقكع جكاب الش رطعندىا يت، كىك أن و مىٍف رجحت حسناتو عمى سيئاتو

ن ة.، بنجاتيـ مف الن ار كأفمحكا عند اهلل ، الذيف فازكا بالمطمكب  كدخكليـ الجى
    

  :قكلو المسألة الثالثة:  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   چ

 [.103]المؤمنكف: چحئ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، لكاك: عاطفة: اچېئ   چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع مبتدأ.، مبني عمى السككف، اسـ شرطو جاـز مىٍف:

                                                           

 (.7/3152، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير2)  (.2/293)ج الص 
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في محؿ جـز ؛ ألن و ، مبني عمى الفتح، فعؿ ماضو  : خف ٍت:چىئ  ىئ  چ  فعل الشَّرط: -2
مكازينيوي: ، عرابال محؿ لو مف اإل، كتاء التأنيث: حرؼ مبني عمى السككف، فعؿ الش رط
كالياء: ضمير ، كىك ميضاؼ، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة عمى النكف، فاعؿ مرفكع

 في محؿ جر ميضاؼ إليو، مبني عمى الضـٌ ، متصؿ
(1). 

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء: : چىئ  ی  چ  جواب الشَّرط: -3
، في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى الكسر، سـ اشارةأكالًء: ا، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

، الذيف: اسـ مكصكؿ، ال محؿ لو مف اإلعراب، ككاؼ الخطاب: حرؼ مبني عمى الفتح
(، مبني عمى الفتح في محؿ جـز جكاب  ، (أيكلئؾى الذيفى كجممة )، في محؿ رفع خبر )أيكلئؾى

 ي محؿ رفع خبر المبتدأ )مىف(ف، لشرطو جاـز ميقترنة بالفاء، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ېئ   ىئ  ىئ  چ  :حيث قاؿ ، عف حاؿ أىؿ الشقاء كالبؤس ييخبري المكلى  

أم: مف زادت سيئاتو عمى ، [103]المؤمنكف:چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  
نفسيـ كتدنيسيا بالكفر األشقياء الذيف خسركا سعادتيـ األبدية بتضييع أفيـ ، حسناتو

 .(3)، كىـ مقيمكف في جينـ ال يخرجكف منيا أبدان كالمعاصي

، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي  
سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ  ، كتيديدان لمف ثىقيمت سيئاتو عمى حسناتو

، (، التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى ما أحم و اهلل ب)مىفٍ  اهلل 
رمكا ، سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  فقد حى

دىا يترتب عن، كىك رجحافي سيئات العبد عمى حسناتو، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، أنفيسىيـ خيران كثيران 
كسعادتيـ في الدنيا ، مف األشقياء الذيف خسركا أنفسيـ ككنوكىك ، تحقؽ كقكع جكاب الش رط

 كاآلخرة.
    

 

                                                           

 (.348، إبراىيـ )صالقرآف المييسر ( انظر: إعراب1)
 (.356)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
 (.18/106، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير3)
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  :قكلو المسألة الرَّابعة:  [.107]المؤمنكف:چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

إٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتححرؼ مبني ، : الفاء: تفريعيةچٹ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جازـو 

في ، بضمير الفاعميفمبني عمى السككف؛ التصالو ، فعؿ ماضو  :چٹ  چ  فعل الشَّرط: -2
؛ ألن و فعؿ الش رط  .(1)في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ك)نا(: ضمير، محؿ جـز

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء:: چٹ  ٹ  چ  ب الشَّرط:جوا -3
: حرؼ نصب كتككيد كنسخ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح ال محؿ ، فتحمبني عمى ال، إف 

في ، مبني عمى السككف، ك)نا( المتكمميف الميدغ ـ بالنكف: ضمير متصؿ، لو مف اإلعراب
(، ظالمكف: ( مرفكع محؿ نصب اسـ)إف  كعبلمة رفعو الكاك ؛ ألن و جمع ميذك ر ، خبر )إف 

سالـ، كجممة)فإن ا ظالمكف( في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز كميقترنة بالفاء
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

نيا في اآلية الكريمة أف  أىؿ الن ار يدعيكف ربيـ فييا فيقكلكف: ربنا أخرجنا م ذكر اهللي  
بعد أم: ، فإن ا ظالمكف، فإٍف عيدنا إلى ما ال ييرضيؾى مف الكيفر كالمعاصي  بعد إخراجنا منيا

كا ، العدكافك ذلؾ نككف قد تجاكزنا الحد  في الظمـ  ثـ تدرجكا مف اإًلقرار إلى  ،باإًلجراـفيـ أكالن أقرُّ
 .(3)الرغبة كالتضرع

لمكفار بأٍف  فإف قىد رى اهلل ، عدـ الجـز كاليقيفكقد استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد  
، أنيـ إلييا ال ييرجعكف فقٍد كتب اهلل ، كعكدتيـ إلى الدنيا أمره غيرى ممكف، يعكدكا إلى الدنيا

كىك تجاكزىـ ، يترتب كقكع جكاب الش رط، إٍف عادكا إلى الدنيا كارتكبكا المعاصي كالذنكب عندىا
 اف.لمحدِّ في الظمـ كالعيدك 

    

                                                           

ؿ لكتاب اهلل الميرت ؿ1)  (.7/432، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص 
 (.6/550، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 (.5/359)ج الشنقيطي، : أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف( انظر3)
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  :قكلو المسألة الخامسة:  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ

 [.109]المؤمنكف:چچ  چ  چ  ڇ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 .(1) (إيماننا فاغفر لنا تحقق)إْن  وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر كىك حرؼ مبني ، فصيحة الفاء: : چڃ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى ، اغفٍر: فعؿ دعاء كتكسؿ بصيغة الطمب، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح
ة في محؿ جـز جكاب كالجممة الفعمي، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(، السككف

لشرطو جاـز ميقد ر كميقترنة بالفاء
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

معكا بي ف  بي ف اهلل   في اآلية الكريمة أن و يكجد جماعة مف المؤمنيف الصالحيف جى
 ، ربكبيتوكالتكسؿ إليو ب، كالدعاء لربيـ بالمغفرة كالرحمة، الصالحة لؤلعماؿاإليماف المقتضي 

ما يدؿ عمى ، كمنتو عمييـ باإليماف، كاإلخبار بسعة رحمتو، كعمـك إحسانو، كفي ضمنو
 .(3)ؤىـالناس كفضبل فيؤالء ساداتي ، كخكفيـ كرجائيـ، كانكسارىـ لربيـ، خضكعيـ كخشكعيـ

)إٍف(  الميقد رة حيث أفصحت عف أداة الش رط، ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي  فيتبيف 
تحقؽ  فٍ فإ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطياالتي 

  يتحقؽ،كقٍد ال ، إيمانيـ يتحقؽكىك أمره غيري مجزكـ بو فقٍد ، ىذا اإليماف اهلل  إيمانيـ، كتقبؿ
 . كىك رجاءي الر حمة كالمغفرة مف اهلل ، عندىا يترتب جكاب شرطيا، إيمانيـ تحقؽفإٍف 

    
  :قكلو المسألة السَّادسة:  [.113]المؤمنكف:چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1
                                                           

 (.18/215، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.2/340)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.4/157)ج األندلسي، ( انظر: الميحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز3)
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 .(1) ()إْن ِشْئَت فاسأل العادِّين وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر كىك حرؼ مبني ، الفصيحة الفاء: : چڻ  چ  جواب الشَّرط: -3
ًرؾى بالكسر، اٍسأىًؿ: فعؿي أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح ؛  مبني عمى السككف كحي

 كالجممة الفعمية في محؿ، كالفاعؿ: ضمير مستتر كجكبان تقديره: )أنت(، اللتقاء الساكنيف
جـز جكاب لشرطو جاـز ميقد ر كميقترنة بالفاء
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أنيـ  ذكر ، كأنو ال رجعة إلى الدنيا بعده، إنكارى الكفاًر لمبعث بعدما بي ف اهلل  
دكف أف يككف القصد مجرد ، يـ في األرضبثً ألكف في النار سؤاؿ تقريع كتكبيخ عف مدة لى سٍ يي 
مىٍؾ ، سؤاؿال فأجابكا  المأمكر بسؤاليـ: كـ كانت مدة إقامتكـ في الدنيا؟حيث قاؿ اهلل أك المى

لعظـ ما ىـ فيو مف األىكاؿ  ؛نسكا مدة لبثيـ في الدنيا حيث، لىًبٍثنا يىٍكمان أىٍك بىٍعضى يىٍكـو قائميف: 
الحفظة الذيف يحصكف  فاسأؿ الحاسبيف، أك المبلئكةأم: ، فإٍف شٍئتى فاسأؿ العادِّيف، كالعذاب

 .(3)أعماؿ العباد كأعمارىـ

حيث أفصحت عف أداة الش رط الميقد رة )إٍف( ، بيف ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي فيت 
 اهلل  شاءى فإٍف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، التي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

ـٍ يكف، كاف ف لـ يشأ ل فإٍف شاءى أف يسأؿ كىك أعمـ ، أمره غيري مجزكـ بو افالمشيئة أك عىدمي، كا 
 ،كىك أٍف يسأؿ العادِّيف.، عندىا يترتب جكاب شرطيا 

    
  :قكلو المسألة السَّابعة:  چہ    ھ   ھ   ھ    ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ 

  [.114]المؤمنكف:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال ، مبني عمى السككف، شرطية غير جازمة، متناعحرؼ امتناعو ال :چہ    چ  أداة الشَّرط: -1
 محؿ لو مف اإلعراب.

                                                           

 (.18/218، صافي )جفي إعراب القرآف( انظر: الجدكؿ 1)
ؿ لكتاب اهلل الميرت ؿ2)  (.7/437، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص 
 (.7/305)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ3)
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ال ، مبني عمى الفتح، : أن كـ: حرؼ نصبو كتككيدو كنسخچھ   ھ   ھ چ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ نصب ، مبني عمى الضـٌ ، ككاؼ الخطاب: ضمير متصؿ، محؿ لو مف اإلعراب

) ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى السككف حرؼ مبني ،المذكر كالميـ: لمجمع، اسـ )أف 
: فعؿ ماضو ناقص تاء: الك ، مبني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع الميتحرؾ، كينتيـٍ

حرؼ  ،الميذكر الميـ: لمجمع، في محؿ رفع اسـ )كاف(، مبني عمى الضـٌ ، ضمير متصؿ
بلمة رفعو كع، تعممكف: فعؿ مضارع مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف

في ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿكالكاك، ثبكت النكف ؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة
كجممة )كينتـي تعممكف( في ، كجممة )تعممكف( في محؿ نصب خبر )كاف(، محؿ رفع فاعؿ

)  .(1) محؿ رفع خبر )أف 

 بِثُكْم(م قمَّة لَ تُ مْ عمِ )لَ دؿ  عميو ما سبؽ تقديره: ، محذكؼجواب الشَّرط:  -3
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

، يـ في األرضبثً تكبيخ عف مدة لى التقريع ك الفي النار سؤاؿ بعدما سيًئؿى المشرككف   
، عمى كؿ تقدير، كلك كنتـ يسيران  ما لبثتـ إال زمنان فقاؿ ليـ المىمىؾ: ، معدكدة كأجابكا بأن يا أياـه 

ـ، كلك صبرتـ عمى رضي ربكي بما يي  ـتي مٍ مً كعى رتـ الباقي عمى الفاني، مف العمـ آلث شيئان  تعممكف
 .(3)فزتـ كما فازكاطاعة اهلل كعبادتو كما فعؿ المؤمنكف لى 

كالتي تفيد امتناع الجكاب المتناع وقْد ُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط )َلْو(:   
قمة مككثيـ كلبثيـ في الحياة الدنيا إال زمنان ب ـ عممي كىك: امتناع، فأفادت امتناع الجكاب، الش رط
 مككثيـ في الدنيا. بما ييصمحيـ ميدةامتناع عمميـ كىك: ، المتناع الش رط، يسيران 

 
    

 
 

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/311، الدرة )ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.18/218، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
ابكني، صفكة التفاسير( انظر: 3)  (.2/294)ج الص 
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  :قكلو المسألة الثَّامنة:  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ

 [.117]المؤمنكف:چۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ     ۆئۆئ

 :: تحميل جممة الشَّرطأوالً 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائيةالكاك: ا :چې  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، مىٍف: اسـ شرطو جاـز

كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ ، : فعؿ ميضارع مجزكـ؛ ألن و فعؿ الش رطچې  چ  فعل الشَّرط: -2
 كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك( عائده عمى )مىٍف(، الكاككىك:  العمة

(1). 

حرؼ مبني ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط  :الفاء:چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  جواب الشَّرط: -3
كعبلمة ، مبتدأ مرفكع حسابيوي:، إن ما: كاف ة كمكفكفة، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، كىك مضاؼ، ى الباءرفعو الضم ة الظاىرة عم
كعبلمة نصبو الفتحة كىك متعمؽ ، عندى: ظرؼ مكاف منصكب، في محؿ جر مضاؼ إليو
ربًِّو: مضاؼ إليو ، كىك مضاؼ، )فإنَّما حسابُو كائٌن عند ربو(بمحذكؼ خبر تقديره: 

كالياء: ، كىك ميضاؼ، ظاىرة عمى الباءمجركر ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ كعبلمة جره الكسرة ال
)فإن ما حسابوي عند كجممة ، في محؿ جر مضاؼ إليو، كسرمبني عمى ال، ضمير متصؿ

في محؿ ، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو، في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز مقترنة بالفاء ربو(
رفع خبر المبتدأ)مىٍف(
 (2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ې  ې  ې  چ :فقاؿ ، في اآلية الكريمة عمى مف نسىبى إليو كلدان أك شريكان  رد  اهلل   

الذم ال يستحؽ   آخر مع اهلل كمف يعبد إليان  أٌم:، [117]المؤمنكف:چى  ى   ائ  
فجزاؤه محقؽ شديد عند ربو ، دكف أف يككف لو دليؿ عمى صحة معتقده كعبادتو، العبادة سكاه

مف  آخر فقد ادعى باطبلن  كبيخ كتقريع كتيديد بما ال يكصؼ، فمف ادعى إليان كذلؾ ت، كخالقو

                                                           

 (.349، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.357)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
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فإن و ال يفكز ، كمف اد عى غير اهلل إليان ، كما ال برىاف فيو ال يجكز إثباتو، حيث ال برىاف لو فيو
  .(1)بؿ مصيره إلى الجحيـ، بشيءو مف النعيـ

، الش رط عمى المعنى بيانان حيث أضافت جممة ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي  
سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف  ، اد عى إليان آخر غير اهلل كتيديدان لمف 
ب)مىٍف(، التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى ما أحم و  خاطبيـ اهلل 

المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  فقد  لكف  ، سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة، اهلل 
رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران   أف يد عي العبد كيعبيدى إليان غير اهلل كىك ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، حى

محقؽ شديد عند  جزاءهكىك أف  ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، بدكف دليؿو كال بيرىاف
 .  ربو كخالقو

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.560)ص الس عدم، ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
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 المبحث الثَّاني
 تحميل جممة الشَّرط في سورة النُّور وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

 

 بّين يدّي المبحث
 تعريف عام بسورة النُّور

 أواًل: اسم السورة:
كىك اسميا التكقيفي في المصاحؼ ككتب التفسير ، تيسم ى ىذه السكرة سكرة النُّكر 
اسـه آخر كال ييٍعرؼي ليا، كالسُّنة

كلتنكيرىا ، (2)ككجو تسميتيا ظاىر؛ لكثرة ًذكر النُّكر فييا، (1)
عف طريؽ بياف اآلداب كالفضائؿ كتشريع األحكاـ كالقكاعد؛ ، طريؽ الحياة االجتماعية لمن اس
 فبنكره ، [35]النُّكر:چ  ہ  ھ  ھ   ھچ :كىي قكلو ، كالشتماليا عمى اآلية الكريمة

الكف إلى صراط اهلل المستقيـ، رضأضاءت السماكات كاأل  .(3)كبنكره اىتدل الحيارل كالض 

 ثانيًا: ترتيبيا ونزوليا وعدد آياتيا:
كالسُّكرة الرابعةي كالعشركف في ترتيب المصحؼ ، ىي السُّكرة المائةي في ترتيب النُّزكؿ 
ف السُّكر المدني ة في كىي م، حيثي نزلت ىذه السُّكرة بعد سكرة الن صر كقبؿى سكرًة الحجٌ ، الشريؼ

، كأحكاـ معاشرًة الرجاؿ لمنساء، القرآف الكريـ ؛ الشتماليا عمى الكثير مف األحكاـ الشرعية
كىذه األمكر مف ، كأحكاـ الميبلعنة، كاألحكاـ المتعمقة بقذؼ المحصنات، كأحكاـ الًخٍمطىة كالزيارة

في عدد أىؿ مكة ف يف كستياثنتكيبمغي عدد آيات سكرة النُّكر ، (4)خصائص القرآف المدني
 .(5)ف آية في عدًد الباقيفيكست كأربعان ، كالمدينة

 ثالثًا: محورىا: 
كتكجييات ، فقد تناكلت أحكامان تشريعية، سكرة النُّكر مف السكر المدنية كما ذكرنا آنفان  

ا تناكلت كسائؿ كم، ألسرة التي ىي النكاة األكلى في المجتمعكا، عام ة تتعمؽ بالتربية المجتمعية
                                                           

 (.5)ص القاسـ، ( انظر: تأمبلت في تفسير سكرة النُّكر1)
 (.1/334)ج لمفيركز آبادم، ائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز( انظر: بص2)
 (.18/118، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير3)
 (.18/140)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير4)
 (.193)ص أبك عمرك الداني، ( انظر: البياف في عىدِّ آم القرآف5)
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كما كذكرت بعض الحدكد التي شيًرعت تطييران لممجتمع مف الفساد، كما ، الكقاية مف الجريمة
تناكلت السُّكرة اآلداب االجتماعية التي ينبغي أف يتمسؾ بيا المؤمنكف في حياتيـ الخاص ة 

، لى درجة الحدكدفي كسائميا إ التي تشتدفمحور السُّورة الرئيس ىو محور التربية ، كالعام ة
  .(1)كترقى إلى درجة الممسات الكجدانية الرقيقة

 أىم مقاصدىا: رابعًا:
كحكـ المعاف عند االتياـ ، كحد قذؼ المحصنات، افتيًتحت السُّكرة الكريمة ببياف حدِّ الزنى -1

مف أجؿ تطيير المجتمع مف االنحبلؿ كالفساد كاختبلط ، بالفاحشة أك لنفي نسب الكلد
، كبعدا عف ىدـ حرمة األعراض، كصكف األمة مف التردم في حمأة اإلباحية األنساب

 كالفكضى.
ػػػػػػ  لتبرئة أـ المؤمنيف عائشة ،ثـ ذكرت قصة اإلفؾ المبنية عمى سكء الظف كالتسرع باالتياـ -2

المغرضة التي تيدـ صرح  كمحاربة شيكع الفاحشة، كترديد اإلشاعات، رضي اهلل عنيا ػػػػػػ
 .األمة

كمف ، ثـ تحدثت السكرة عف باقة مف اآلداب االجتماعية في الحياة الخاصة كالعامة -3
ممتيا: االستئذاف بداء النِّساء زينتيف لغير المحاـر مما ، كحفظي الفركج، كغضُّ البصر، جي كا 

ـٍ يجٍد ، كتزكيج األيامى مف الرجاؿ كالنساء، يدؿُّ عمى تحريـ االختبلط كاالستعفاؼ لمف ل
كصكف ،  مف أجؿ تحقيؽ االستقامة عمى شريعة اهللالزكاج، ككؿُّ ىذه اآلداب  مؤكنةى 

 .األسرة المسممة

المساجد  كأىمية بيكت اهلل ، كأن و نكره كىدل، بي نت السكرة الكريمة مزية تشريع األحكاـ -4
الح، كتبلكة القرآف، مف الص بلة التي ييرفع فييا ذكري اهلل  كف ىـ عيم اري كأف  الرجاؿى الص 

 . بيكت اهلل 

نزاؿ في الككف  ككحدانيتو   تنبيو الناس إلى أدلة كجكد اهلل -5 مف تقميب الميؿ كالنيار كا 
كطيراف الطيكر، ، كخضكع جميع الكائنات الحية هلل ، المطر كخمؽ السمكات كاألرض

 . ككؿُّ ىذا دليؿ إبداع صنع الخالؽ ، كخمؽ الدكاب ذات األنكاع العجيبة

                                                           

 (.4/2486)ج قطب، ( انظر: في ًظبلؿ القرآف1)
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كصؼ مكاقؼ المنافقيف كالمؤمنيف الصادقيف مف حكـ اهلل ثيـ  انتقمت اآليات الكريمة إلى  -6
طاعة اآلخريف، كالرسكؿ لممؤمنيف الذيف يعممكف الصالحات  ككعده ، بإعراض األكليف كا 

 .في األرض كالتمكيف باالستخبلؼ

كحكـ رفع ، لممكالي كاألطفاؿعادت اآليات إلى بياف اآلداب الميتعمقة بأحكاـ االستئذاف  -7
كعف األقارب كاألصدقاء في األكؿ مف بيكت أقاربيـ ، الحرج عف ذكم األعذار في الجياد

، كتفكيضو باإلذف لمف شاء، عند االنصراؼ كاستئذاف المؤمنيف الرسكؿ ، ببل إذف
 .كتعظيـ مجمسو كمناداتو بأدب جـ كحياء كتبجيؿ يميؽ بو كبرسالتو

ًتمت اآليا -8 بما يضمره كؿ أحد كأف  اهلل عالـه ، لممؤمنيف ت الكريمة بكصؼ ما أعد هي اهلل خي
 . (1) كالجزاء بيده، كأف المرجع إليو

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           

 (.18/121، الزحيمي)جالتفسير المنير، (18/141)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير1)
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 المطمب األول
 ( من سورة النُّور، 11-1تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مؿو شرطية ثمافي يتخمميا ، مسائؿ بعً سى تشتمؿي ىذه اآليات عمى   كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، جي

  :قكلو المسألُة األولى:  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ   

  [.2]النُّكر:چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   

 أواًل: تحميل ُجممتي الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، ى جممتيف شرطيتيفتشتمؿي اآلية الكريمة عم

 .چڀ  ڀ  ڀ  چ  :قكلو ـــــ الُجممة األولى: 

 )إْن(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1
 .(1) (فاجمدوا زنيا)إْن  وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر  كىك حرؼ مبني ، فصيحة الفاء: :چڀ  چ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف؛ ألف  ، اجمدكا: فعؿ أمر، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح

في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿكالكاك، ميضارعوي مف األفعاؿ الخمسة
محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقد ر ميقترف كالجممة الفعمية في ، كاأللؼ: فارقة، فاعؿ
 .(2)بالفاء

 .چ ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  :قكلو ـــــ الُجممة الثانية: 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جاـزچڤ چ  أداة الشَّرط: -1

: فعؿ ماضو ناقصچ ڤ   ڤچ  فعل الشَّرط: -2 لو بضمير مبني عمى السككف ؛ التصا، : كينتيـٍ
في محؿ ، : ضمير متصؿ مبني عمى الضـٌ كالتاء، في محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط، الرفع

                                                           

 (.18/224، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.8/6، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ2)
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ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى السككف ،الميذك ر كالميـ: لمجمع، رفع اسـ )كاف(
كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ألن وي مف األفعاؿ ، اإلعراب، تيؤمنكف: فعؿ ميضارع مرفكع

كجممة ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿككالكا، الخمسة
 في محؿ نصب خبر )كاف( )تؤمنكف(:

(1). 

)إن ُكنُتم تؤمنون باهلل فال تأخذكم  : محذكؼ ؛ لداللة ما قبمو عميو تقديرهجواب الشرط:  -3
 رأفة(. ابيم

  ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

فكيؿُّ مف زنى ، كبياف أحكاميا، ما ذيًكرى مف اآليات البيناتصيؿ اآلية الكريمة بتف تٍ رعى شى   
مف الرجاؿ كالنساء، فأقيمكا عميو ىذا الحد. كىك أف يجمد، أم يضرب عمى جمده مائة جمدة، 

ـٍ ًبًيما ٍذكي  ، مف إقامة الحد عمييما، بو اهلل  أم رقة كرحمة فيما أمركـ عقكبة لما صنع كىال تىٍأخي
كأنكـ مبعكثكف لحشر القيامة ، إٍف كينتـ تيصدقكف باهلل ربكـ كباليكـ اآلخر، وعمى ما ألزمكـ ب
كًليشيٍد ىذا ، في أمره كنييو   فإنو ال يخالؼ اهلل، فإف مف كاف بذلؾ مصدقا، كلمثكاب كالعقاب

 .(2)باهلل كرسكلو مف أىؿ اإليمافً  أم: ليحضر جمدىما طائفةه ، العذاب

حيث أفصحت عف أداة ، ما أفصحت عنو الفاءي الفصيحةي  بيفيتففي الُجممة األولى:   
كما يتبعو مف جكاب ، الش رط الميقد رة )إٍف( التي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

، كقٍد ال تقع، الجريمة ابتداءن كىك أمره غيري مجزكـ بو فقٍد تقع ، الزانية كالزاني زنىفإٍف ، شرطيا
مائةى جمدة عقكبةن كىك أٍف ييٍجمد كيؿ  كاحدو منيما ، يترتب جكاب شرطيا عندىا، جريمةفإٍف كقعت ال

 ليما.
بكقكع فعؿ  استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيفوفي الجممة الثانية: 

كاإليماف قد ، تحقؽ اإليماف كاستقر في قمكب العبادفإف ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا
، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، فإٍف كقر اإليماف في القمكب، كقد ال يستقر، لقمكبيستقري في ا

ناة ميطمقان في ديف اهلل  أالكىك  ذى المؤمنيف الرأفة كالشفقة عمى الزُّ  . تأخي

 
    

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/321، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.7/310)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ2)
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 :قكلو  المسألة الثانية: [.7]النُّكر:چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  چ 

 ممة الشَّرط:أواًل: تحميل ج

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، :  حرؼ شرطو جاـزچې    چ  أداة الشَّرط: -1

؛ ، مبني عمى الفتح، : كىاف: فعؿ ماضو ناقصچې           ى  ى  چ  فعل الشَّرط: -2 في محؿ جـز
ف: جاره مف الكاذبي، ان تقديره: )ىك(كاسـ)كاف(: ضمير مستتر جكاز ، ألن و فعؿ الش رط

 من الكاذبين( معدوداً )إن كان ىو كمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر )كاف( تقديره: 
(1). 

 )إن كان من الكاذبين فمعنُة اهلِل عميو(.محذكؼ لداللة ما قبمو عميو تقديره: جواب الشَّرط:  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط: 

ـٍ يكف ليـ شيداءي إال أنفسيـ ، كاجيـ بالزنىبي نت اآلية الكريمة أف  الذيف يرمكف أز   كل
ادقيف كىاٍلخاًمسىةي  ،فيما رماىا بو مف الزنىأم: ، فشيادةي أحدىـ أربعي شيادات باهلًل إن و لمف الص 

مىٍيًو ًإٍف كافى ًمفى اٍلكاًذًبيفى  ةى لؤلربع المتقدمة أىف  لىٍعنى  إضافةن  ةأم كالشيادة الخامس فيما أم: ، الم ًو عى
 .(2)فيسقط عنو حد القذؼ، كيجب عمييا الحد كىك الرجـ، رماىا بو مف الزنى

كما يتبعو ، استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطياك   
في دعكاه كال  فقد يككف صادقان ، بالشيادة الخامسةشيد الزكج عمى نفسو  فإف ، مف جكاب شرطيا

 أٍف تىحؿ  عميو لعنةي كىك ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رطك ، ٍد يككف كاذبان كق، تمحقو المعنة
 . اهلل

    
 

 قكلو ثة: المسألة الثَّال:  [.9]النُّكر: چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  چ 

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، سككفمبني عمى ال، :  حرؼ شرطو جاـزچې    چ  أداة الشَّرط: -1

                                                           

 (.7/3168، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.7/332)ج القاسمي، ( انظر: محاسف التأكيؿ2)
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؛ ، مبني عمى الفتح، كىاف: فعؿ ماضو ناقص : چی  جئ       یچ  فعل الشَّرط: -2 في محؿ جـز
ادقيف: جاره ، كاسـ)كاف(: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، ألن و فعؿ الش رط مف الص 

 الصادقين(من  معدوداً )إن كان ىو كمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر )كاف( تقديره: 
(1). 

ادقين فغضُب اهلِل لداللة ما قبمو عميو تقديره:  ؛ محذكؼجواب الشَّرط:  -3 )إن كان من الصَّ
 عمييا(.

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

حيثي ييٍدفعي عف الزكجة المقذكفة حد  ، الزالت اآلية الكريمة تتحدثي عف حيكـ المبلعنة  
ثيـ  ، اأربع مرات إنو لمف الكاذبيف فيما رماىا بو مف الزن إذا حمفتٍ ، الزكجالزنا الذم ثبتى بشيادة 

كجيا صادقان في اتيامو كسخطو عمييا إف كاف ز    بأف  غضب اهللتحمؼي في المرة الخامسة 
 .(2)اليا بالزن

 كما يتبعو، كاستعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا  
 ، كقٍد يككف صادقان ، فقٍد يككف زكجيا كاذبان في دعكاه كال يمحقيا الغضب، مف جكاب شرطيا

 كمقتو كسكءى عقابو . حؿ  عمييا غىضب اهلل يكىك أٍف ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رطك 

 
    

 

  :قكلو المسألة الرَّابعة:  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  چ 
 [.10]النُّكر:

  : تحميل جممة الشَّرط:أوالً 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائ: الكاك: اچمئ  چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ ، مبني عمى السككف،  ميتضمفه معنى الشرط، غير جاـز، حرؼ امتناع لكجكد لىكال:

 لو مف اإلعراب.

                                                           

 (.350، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
ابكني ، ( انظر: صفكة التفاسير2)  (.2/299)ج الص 
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: ميبتدأ مرفكعچىئ  يئ  چ  فعل الشَّرط: -2 كخبر المبتدأ ، مة رفعو الضم ة الظاىرةكعبل، : فىٍضؿي
اهلًل: لفظ الجبللة ميضاؼ إليو ، ٌل كائٌن من اهلل عميكم()ولوال َفضْ محذكؼ كجكبان تقديره: 

 .(1)مجركر ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ كعبلمة جره الكسرة الظاىرة

يكم ورحمتو )ولوال فضُل اهلل عم؛ لداللة السياؽ عميو تقديره:محذكؼ جواب الشَّرط:  -3
 ليمكتم(.

  :كجكاب )لكال( :قال الزمخشريحيث ، ان جاء جكاب الش رط في اآلية الكريمة محذكفلطيفة "
؛  (2)"كريب  مسككتو عنو أبمغ مف منطكؽو بو، يدؿُّ تركو عمى أمرو عظيـ ال ييكتنوك  متركؾ،

ـٍ ييقدِّر الزمخشرم جكاب )لىكال( المحذكؼ.  لذلؾ ل
 ري لجممة الشَّرط:ثانيًا: األثر التفسي

  لما مر مف األحكاـ العظيمة المشتممة عمى التفضؿ مف اهللاآلية الكريمة تذييؿ 
إذ كضع  كالمنبئة بكماؿ حكمتو ، كالمؤذنة بأنو تكاب عمى مف تاب مف عباده، كالرحمة منو

متو فضمو كنعبو عباده مف مزيد  فمكال ما خص  اهلل ، مكضعو في مكضعيا كالرفؽ في الشدة
حسانو كرحمتو كلطفو كرأفتو مف تشريع ما بو فرج كمخرج مف الشدة كالضيؽ لكقعكا في الحرج ، كا 

كلكنو ستر عمييـ كأنقذىـ مف ، كلفضحيـ كعاجميـ بالعقكبة، كالمشقة في الكثير مف أمكرىـ
 .(3)كىك التكاب الذم يقبؿي التكبة عف عباده، مف كتب الرحمة عمى نفسو فيك ، الكرطة بالمعاف

) حيث ، التي تيفيد امتناع الجكاب لكجكد فعؿ شرطيا، فجممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍكالى
كىك أف  اهلل ، لكجكد فعؿ شرطيا، كاليبلؾ بالعباد كالحرج  كىك كقكع العذاب، امتنع جكاب شرطيا

 فامتنع جكابيا  ،ينشر فضمو كنعمتو كرحمتو عمى عباده شفقةن بيـ كتيسيران كرفعان لمحرج عنيـ
 لكجكد كتحقؽ فعؿ شرطيا.

    
 
 

                                                           

 (.6/566، دركيش )ج( انظر: إعراب القيرآف كبيانو1)
 (.3/217، )ج( الكش اؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ2)
 (.18/168)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير3)
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 قكلو : لخامسةالمسألة ا:  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

 [.14]النُّكر:چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائالكاك: ا :چک  چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ ، مبني عمى السككف،  ميتضمفه معنى الشرط، غير جاـز، رؼ امتناع لكجكدح لىكال:

 لو مف اإلعراب.

: ميبتدأ مرفكع :چک  ک  چ  فعل الشَّرط: -2   ، كىك ميضاؼ،كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة، فىٍضؿي
الجبللة اهلًل: لفظ ، كائٌن عميكم( )ولوال َفْضُل اهللِ كخبر المبتدأ محذكؼ كجكبان تقديره: 

ميضاؼ إليو مجركر ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ كعبلمة جره الكسرة الظاىرة
(1). 

حرؼ مبني عمى ، لمتأكيد : البلـ: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچڳ  چ  جواب الشَّرط: -3
: فعؿ ماضو ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح ـٍ ككاؼ الخطاب: ، مبني عمى الفتح، مىس كي

 ،المذك ر كالميـ: لمجمع، في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقد ـ، عمى الضـٌ  مبني، ضمير متصؿ
: فاعؿ مؤخ ر مرفكع، حرؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب كعبلمة رفعو ، عذابه

ـٍ ، كعبلمة رفعيا الضم ة الظاىرة، عظيـ: صفة مرفكعة، الضم ة الظاىرة كجممة )لمس كي
 .(2)جكاب لشرطو غير جاـز عذاب( ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بي نت اآلية الكريمة خطكرة الخكًض في حادثة اإلفؾ كالبيتاف عمى أيِـّ المؤمنيف عائشةى ػػػػػػ   
حيث ، عمى عباده كرحمتو بيـ في الدنيا كاآلخرة كائفه  رضي اهلل عنيا ػػػػػػ حيثي لكال فضؿي اهلل 

ـٍ ييعاجميـ بالعقكبةأميميـ  ال ألصابيـ كناليـ عذابه شديده أليـ؛ بسبب ما خاضكا بو في ، كل كا 
 .(3)حديث اإلفًؾ كاالفتراًء كالبيتاف

  ) حيث ، التي تيفيد امتناع الجكاب لكجكد فعؿ شرطيا، فجممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍكالى
، بلؾ بالعباد الذيف خاضكا في حادثة اإلفؾكىك كقكع العقكبة كالعذاب كالي، امتنع جكاب شرطيا

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/343، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/577، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير3)  (.2/301)ج الص 
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ينشر فضمو كنعمتو كرحمتو عمى عباده شفقةن بيـ كتيسيران  كىك أف  اهلل ، لكجكد فعؿ شرطيا
 فامتنع جكابيا لكجكد كتحقؽ فعؿ شرطيا.، كرفعان لمحرج عنيـ

      
 قكلو  :دسةالمسألة السَّا:  چ  ى  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې  ۅ  چ 

 [.17]النُّكر:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

  ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جاـزچې  چ  أداة الشَّرط: -1

: چې   ىچ  فعل الشَّرط: -2 مبني عمى السككف ؛ التصالو ، فعؿ ماضو ناقص : كيٍنتيـٍ
مبني ، كالتاء: ضمير متصؿ ،في محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط، بضمير الرفع المتحرؾ

ال ، حرؼ مبني عمى السككف ،الميذكر كالميـ: لمجمع، في محؿ رفع اسـ)كاف(، عمى الضـٌ 
كعبلمة نصبو الياء ؛ ألن وي جمع ، مؤمنيف: خبر)كاف( منصكب، محؿ لو مف اإلعراب

 .(1)مذكر سالـ

 مؤمنين فال تعودوا لمثمو أبدًا(. نُتمْ )إن كُ قبمو عميو تقديره: محذكؼ ؛ لداللة ما جواب الشَّرط: -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أم: لمثًؿ الخكض ، في اآلية الكريمة ًعبىادهي المؤمنيف مف العىكًد لمثموً  حذ ر اهللي   
أم: في ، عبادهي أٍف يقع منيـ ما ييشبو ىذا أبدان  كيىتكعدي ، كالحديث في اإلفؾ كاالفتراء

ـٍ بيذه المكاعظ كيع، المستقبؿ إف كنتـ مف أىؿ ، كيبل تعكدكا لمثؿ ىذا الفعؿ، كاإلنذاراتظكي
 .(2)الئتمار بأمره كاالنتياء عف نييوكا، اإليماف باهلل كشرعو كتعظيـ رسكلو 

كما يتبعو ، كاستعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا  
 فإٍف كقر اإليماف في القمكب، كقد ال يستقر، قد يستقري في القمكب اإليمافف، مف جكاب شرطيا

كىك أال يعكدى المؤمنكف لمثؿ ىذا الفعؿ أبدان مف اإلفًؾ ، ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رطكاستقر
 كاالفتراء.

 

                                                           

 (.351، إبراىيـ )صالقرآف المييسر ( انظر: إعراب1)
 (.18/182، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المينير2)
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 قكلو  :سَّابعةالمسألة ال:  چىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  چ 

  [.20]النُّكر:
 ممة الشَّرط:أواًل: تحميل ج

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائ: الكاك: اچمئ  چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ ، مبني عمى السككف،  ميتضمفه معنى الشرط، غير جاـز، حرؼ امتناع لكجكد لىكال:

 لو مف اإلعراب.

: ميبتدأ مرفكعچىئ  يئ  چ  فعل الشَّرط: -2   كىك ميضاؼ،، م ة الظاىرةكعبلمة رفعو الض، : فىٍضؿي
اهلًل: لفظ الجبللة ، كائٌن عميكم( )ولوال َفْضُل اهللِ كخبر المبتدأ محذكؼ كجكبان تقديره: 

ميضاؼ إليو مجركر ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ كعبلمة جره الكسرة الظاىرة
(1). 

 م ورحمتو ليمكتم(.)ولوال فضُل اهلل عميكمحذكؼ؛ لداللة السياؽ عميو تقديره:جواب الشَّرط:  -3

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ال لكاف ، كرحمتو عمى عباده اآلية الكريمة بيافه لفضؿ اهلل    أمر آخر، كالجكاب كا 
فتاب ، رحيـ بيـ، ؼ بعبادهك رؤ  : ليمكتـ أك لعذبكـ اهلل كاستأصمكـ، كلكنو تقديرهالمحذكؼ 

ر مف ى ما فيو الخير، كىدل إلى الطريؽ األقكـ، كحذ  كأرشد إل، عمى التائبيف مف ىذه القضية
كىك الطعف بعرض بيت ، االنحراؼ، كبٌيف خطر ىذا الفعؿ الشنيع طريؽمغٌبة االستمرار في 

 .(2)الحمد كالمنة مموً ف، النبكة

  ) حيث ، التي تيفيد امتناع الجكاب لكجكد فعؿ شرطيا، فجممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍكالى
كىك أف  اهلل ، لكجكد فعؿ شرطيا، كىك كقكع العقكبة كالعذاب كاليبلؾ بالعباد، نع جكاب شرطياامت
 فامتنع جكابيا ، ينشر فضمو كنعمتو كرحمتو عمى عباده شفقةن بيـ كتيسيران كرفعان لمحرج عنيـ

 لكجكد كتحقؽ فعؿ شرطيا.
 

    

                                                           

 (.7/3181، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.18/183، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المينير2)
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 المطمب الثَّاني
 ( من سورة النُّور، 85-11تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى ًستِّ مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا عشري جي

 :قكلو  المسألة األولى:  ڀ  ڀ       پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱچ

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ٿڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 [.21]النُّكر:چڄ  ڄ  ڃ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ

 أواًل: تحميل جممتي الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، تشتمؿي اآلية الكريمة عمى جممتيف شرطيتيف

 .چ ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :قكلو ـــــ الُجممُة األولى: 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتححرؼ مبني ، بتدائيةا : الكاك:چڀ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، مىف: اسـ شرطو جاـز

، كعبلمة جزمو السككف، مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رط، : فعؿ مضارعچڀ     چ  فعل الشَّرط: -2
 .عائده عمى )مىف( كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(

، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رطچ ٺ  ٺ چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو ، مبني عمى الفتح، إن وي: حرؼ نصب كتككيد كنسخ، ال محؿ لو مف اإلعراب

(، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، مف اإلعراب : ، في محؿ نصب اسـ )إف  يأمري
كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: ، ىرةكعبلمة رفعو الضم ة الظا، فعؿ ميضارع مرفكع

(، عائده عمى الشيطاف ػػػػػػ عميو المعنة ػػػػػػ )ىك( كجممة ، كالجممة الفعمية في محؿ رفع خبر )إف 
( كمىعمكلييا  الش رط  كجممتا فعؿً ، رفو بالفاءفي محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز كميقت )إف 

 كجكابو في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىف(
(1). 

                                                           

 (.8/24، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ1)
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 .چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ  : قكلو  ـــــ الُجممة الثانية:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائيةالكاك: ا  :چٿ  چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ ، مبني عمى السككف،  ميتضمفه معنى الشرط، غير جاـز، حرؼ امتناع لكجكد لىكال:

 لو مف اإلعراب.

: ميبتدأ مرفكعچىئ  يئ  چ  فعل الشَّرط: -2 ، كىك ميضاؼكعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة ، : فىٍضؿي
اهلًل: لفظ الجبللة ، )ولوال َفْضٌل كائٌن من اهلل عميكم(كخبر المبتدأ محذكؼ كجكبان تقديره: 

ميضاؼ إليو مجركر ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ كعبلمة جره الكسرة الظاىرة
(1). 

حرؼ نفي مبني عمى ، في جكاب الش رط: ما: رابطة كاقعة چٹ  ٹ  چ  ب الشَّرط:جوا -3
مبني عمى الفتحة الميقد رة منع مف ، زىكىى: فعؿ ماضو ، السككف، ال محؿ لو مف اإلعراب

)ما تقديره:  منكـ: جاره كمجركر ميتعمقاف بمحذكؼ حاؿ مف الفاعؿ )أحد(، ظيكرىا التعذر
، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف، مف: حرؼ جر، بدا(زكى أحٌد كائنًا منكم أ

 : كعبلمة رفعو الضم ة الميقد رة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بحركة ، فاعؿ مرفكعأحدو
 .(2)كجممة ) ما زكى ...( ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز، حرؼ الجر

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :عباده المؤمنيف مف اتباع كساكس الشيطاف فقاؿ  حذ ر اهلل  

كال تقتفكا آثاره ، ال تسمككا سبؿ الشيطاف كطرقو أم: ، [21]النُّكر:چ پ  پ  پ
صار كمف ات بع الشيطاف ، بإشاعتكـ الفحشاء في الذيف آمنكا بركايتكـ إياىا عم ف نقميا إليكـ

فمف اتبعو فإنو يترقى مف رتبة الضبلؿ كالفساد إلى رتبة ، بالفحشاء كالمنكرمقتدينا بو في األمر 
بأف كفقيـ لمتكبة التي تمحك ، عمى عباده كرحمتو بيـ كلكال فضؿ اهلل ، اإلضبلؿ كاإلفساد

ككانت عاقبتو ، أحده مف ذنبو ما داـ حي ان  رى فمكال ىذا الفضؿ ما طىيي ، كتغسؿ أدرانيا، الذنكب
  .(3)كالعذاب ـ بالعقكبةيباؿ. كلعاجمالنكاؿ كالك 

كتيديدان لمف ات بع خطكات ، أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ففي الجممة األولى: 
ب)مىٍف(، التي  سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ اهلل ، كسيبيًمو الشيطاف

                                                           

 (.352، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.7/3182، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 (.19/265)ج اليررم، ( انظر: تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف3)
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سالكيف بذلؾ طريؽ ، اهلل  طاعةبمكف عمى ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييق
رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران ، اليداية كاالستقامة فإذا ، لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  فقد حى
عندىا يترتب تحقؽ كقكع ، اتِّباع خطكات الشيطاف ككساكسو كطيرقوكىك ، تحقؽ فعؿ الش رط

فيككف مف الميفسديف الذيف ييًضمكفى العباد عف سبيؿ ، الغكايةأٍف تتحقؽ فيو كىك ، جكاب الش رط
 .اهلل 

( وفي الُجممة الثانية: التي تيفيد امتناع ، جاءت جممة الش رط الميصد رة بأداتيا)لىٍكالى
التزكية كالتطيير ألحدو  نفي امتناعكىك ، حيث امتنع جكاب شرطيا، الجكاب لكجكد فعؿ شرطيا

ينشر فضمو كنعمتو كرحمتو عمى عباده  كىك أف  اهلل ، كجكد فعؿ شرطيال  مف ذنكبو كسيئاتو،
، كنفي الن في جكابيا لكجكد كتحقؽ فعؿ شرطيا نفي فامتنع، شفقةن بيـ كتيسيران كرفعان لمحرج عنيـ

 كقعت التزكية كالتطيير ًلكجكد فضؿ اهلل كرحمتو.كالمعنى أن و ، إثبات
    

  :قكلو المسألة الثانية:  ڀ   ڀ    ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ

 [.28]النُّكر:چٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ

 أواًل: تحميل جممتي الشَّرط:

ممتيف شرطيت  كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، يفتشتمؿي ىذه اآلية الكريمة عمى جي

 .چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  :قكلو ـــــ الُجممة األولى: 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: استئنافيةچٱ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز

: حرؼ نفي كجـز كقمبچٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ ال ، مبني عمى السككف، : ل
(تىجدكا: فع، محؿ لو مف اإلعراب ـٍ كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛ ألن و ، ؿي مضارع مجزكـ ب)ل
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، مف األفعاؿ الخمسة

؛ ألن يا فعؿ الش رط، كاأللؼ: فارقة  ،فاعؿ فييا: جاره ، كالجممة الفعمية في محؿ جـز
كعبلمة نصبو الفتحة ، نصكبأحدان: مفعكؿ بو م، كمجركر متعمقاف بالفعؿ )تىجدكا(

 .(1)الظاىرة

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/362، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
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حرؼ مبني عمى ، الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رط :چپ  پ  چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، ال: حرؼ نيي كجـز، الفتح،  ال محؿ لو مف اإلعراب

ميكىا: فعؿ ميضارع مجزكـ ب)ال( الن اىية حذؼ النكف ؛ ألن و و كعبلمة جزم، اإلعراب، تدخي
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، مف األفعاؿ الخمسة

كاأللؼ: ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، فتحمبني عمى ال، : ضمير متصؿالياءك ، فاعؿ
كالجممة الفعمية في محؿ جـز ، ال محؿ لو مف اإلعراب، لمتأنيث حرؼ مبني عمى السككف

كميقترفو بالفاء جكاب لشرطو جاـز
(1). 

 .چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  :قكلو ـــــ الُجممة الثَّانية: 

ال محؿ لو مف اإلعراب، إٍف: ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: عاطفةچڀ   چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جاـز

: فعؿ چڀ  ٺ  ٺ  چ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ ييسـى فاعمو: ًقيؿى ـي: ، مبني عمى الفتح، ماضو ل لكي
) مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف  ، اٍرًجعيكا: فعؿ أمرو ، جاره كمجركر ميتعمقاف بالفعؿ )ًقيؿى

في ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، ميضارعو مف األفعاؿ الخمسة
( كجممة )ارجعكا( في محؿ رفع، كاأللؼ: فارقة، محؿ رفع فاعؿ  .(2) نائب فاعؿ لمفعؿ )ًقيؿى

حرؼ مبني عمى الفتح،  ، الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رط :چ ٺچ  جواب الشَّرط: -3
مبني عمى حذؼ النكف ؛ ألف  ميضارعو مف ، اٍرًجعيكا: فعؿ أمرو ، ال محؿ لو مف اإلعراب

، رفع فاعؿ في محؿ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، األفعاؿ الخمسة
كالجممة الفعمية في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز كميقترفو بالفاء، كاأللؼ: فارقة

(3). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

حيث ، غير بيكتيـ بغير استئذاف أف ال يدخمكا بيكتان ب، عباده المؤمنيف ييرشدي المكلى  
ـٍ يكف بالبيكت أحده فإف ، أمر باالستئذاف قبؿ الدخكؿ كالتسميـ بعده ، يأذف لكـ بالدخكؿ إلييا ل

كال يحؿُّ دخكليا إال بإذف ، ؛ ألف  البيكت حيرمةكىا حتى يسمح لكـ بالدخكؿمفاصبركا كال تدخ

                                                           

 (.2/349)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.6/589، دركيش )جإعراب القرآف كبيانو ( انظر:2)
 (.7/3189، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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ف لـ يؤذف لكـ كطمب منكـ الرجكع فارجعكا، أصحابيا الرجكع أطير كأكـر ف، كاحُّ مً كال تي ، كا 
 .(1)ار عمى األبكابكىك خير لكـ مف المجاج كاالنتظ، لنفكسكـ

استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ ففي الجممة األولى: 
فالبيكت كالمنازؿ قد يككف بيا ، فإف استأذنتـ لمدخكؿ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا

ـٍ يككنكا ببيكتيـ، أصحابيا كقٍد ال يككنكف كىك أال ، الش رطعندىا يترتب كقكع جكاب ، فإٍف ل
 تدخمكا ىذه البيكت بغير إذف أىميا كأصحابيا.

استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ وفي الجممة الثانية: 
فأىؿي البيت قٍد يأذنكا بالدخكؿ كقٍد ، فإف استأذنتـ لمدخكؿ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا
ـٍ ي  ،ال يأذنكا كىك أٍف ترجعكا عف ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، أذىنكا بدخكؿ البيتفإٍف ل

 فيك أطير لكـ كأكرـي لنفكسكـ.، البيكت راشديف
    

  :قكلو المسألة الثَّالثة:  ڎ     ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ

 [.30]النُّكر:چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈڎ  ڈ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 (.نْ )إبداللة جممة جكاب الش رط تقديرىا: ، ميقد رة :أداة الشَّرط -1

وا( تقلْ  نْ )إبداللة جممة جكاب الش رط تقديرىا: ، ميقد رةفعل الشَّرط:  -2 وا َيُغضُّ  .(2) ليم ُغضُّ

كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛ ألن و مف ، : فعؿ ميضارع مجزكـچڇ  چ جواب الشَّرط:  -3
، مبني عمى السككف، في محؿ رفع فاعؿ، ضمير متصؿ ككاك الجماعة:، األفعاؿ الخمسة
غير ميقترنة بالفاء؛ فبل محؿ ليا مف ، كجممة جكاب الش رط الميقد ر، كاأللؼ: فارقة

 .(3)اإلعراب

 

                                                           

ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير1)  (.2/306)ج الص 
 (.18/253، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.361)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف3)



554 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ع عباده المؤمنيف باالستئذاف عند دخكؿ البيكت؛ ألن و مظنة االطبل عندما أمر اهلل  
كعف ، المؤمنكف في اآلية الكريمة بغضِّ البصر ككفو عم ا حر ـ اهلل  أمر ، عمى العكرات

كحفظ الفركج مف ارتكاب الفكاحش كالزِّنى كالمكاط كغيره،  ، النظر إلى العكرات كالنساء األجنبيات
 .(1)رذائؿكأنقى لدينيـ مف الدنس كال، ففي غض البصر كحفظ الفرج خيره كطيره لقمكب المؤمنيف

حيث أفصحت جممة جكاب الش رط الميقد ر عف أداة ، كأثىري الجممة الش رطية كاضح جمي 
كما يتبعو مف جكاب ، الش رط الميقد رة )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

لمحرمات، المؤمنيف إلى غضِّ البصر كحفظ الفرج عف الكقكع في ا فإف أرشدى النبيُّ ، شرطيا
ادقكف كىك أٍف يستجيب المؤمنكف، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط هلل كرسكلو بكؼ ألمر ا الص 

كىك ، بحسب الظاىر منيـ البصر كحفظ الفرج، كقٍد ال يستجيب المؤمنكف الذيف خاطبيـ اهلل 
  مف إيماف كعدمو.أعمـ بحقيقة ما في قيمكبيـ 

    
  :قكلو المسألة الرَّابعة:  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ

  [.31]النُّكر:چ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 )إْن(.بداللة جممة جكاب الش رط تقديرىا: ، ميقد رةأداة الشَّرط:  -1
اغضضَن من  )إْن تقْل لينبداللة جممة جكاب الش رط تقديرىا: ، ميقد رةفعل الشَّرط:  -2

 .(2) أبصاركنَّ َيغُضضَن(

في ، فعؿ ميضارع مبني عمى السككف؛ التصالو بنكف النِّسكة :چگ  چ  جواب الشَّرط: -3
؛ ألن و  في ، الفتحمبني عمى ، : ضمير متصؿكنكف النِّسكة، جكاب لشرطو ميقد رمحؿ جـز
اء؛ فبل محؿ ليا مف غير ميقترنة بالف، كجممة جكاب الش رط الميقد ر، محؿ رفع فاعؿ

 .(3)اإلعراب

                                                           

 (.566)ص الس عدم، الكريـ الرحمف ( انظر: تيسير1)
 (.18/255، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 (.361)ص بارتجي، ( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف3)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

مف ، ف في اآلية السابقةيالمؤمنات في اآلية الكريمة بما أمر بو المؤمن أمرى اهلل   
كحفظ لمفركج عف ارتكاب ، كمف النظر إلى غير أزكاجيف   غضٍّ لمبصر عما حـر اهلل 

؛ ألن و مظنة  يكة أصبلن ر إلى الرجاؿ األجانب بشيكة كال بغير شفبل يجكز لممرأة النظ، الفكاحش
شيئان مف الزينة لؤلجانب حيف التحمي بيا إال ما  ييٍظًيرف كال، كالكقكع في الحراـ، ارتكاب المحظكر

كيرخيف أغطية الرؤكس عمى أعمى أجزاء كليسدلف  ، ظير منيا كالكجو كالكفيف بغير قصد
كىذا أمر إرشاد لستر بعض مكاضع الزينة الباطنة ، عناؽ كالصدكرالصدر لستر الشعكر كاأل

 .(1)عند النساء

حيث أفصحت جممة جكاب الش رط الميقد ر عف أداة ، كأثىري الجممة الش رطية كاضح جمي  
كما يتبعو مف جكاب ، الش رط الميقد رة )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

المؤمناًت إلى غضِّ البصر كحفظ الفرج عف الكقكع في المحرمات،  أرشدى النبيُّ فإف ، شرطيا
ادقات ستجيبى المؤمناتتكىك أٍف ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط ألمر اهلل كرسكلو بكؼ  الص 

، كقٍد ال تستجيب المؤمنات البلتي البصر كحفظ الفرج، كستر مكاضع الزينة الباطنة لدييف
 أعمـ بإيمانيٌف. كىك ، بحسب الظاىر منيفٌ  هلل خاطبييف  ا

 

    
 

  :قكلو المسألة الخامسة:  پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

  [.32]النُّكر:چٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 راب.ال محؿ لو مف اإلع، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جازـو چپ   چ  أداة الشَّرط: -1

كعبلمة جزمو ، : فعؿ ميضارع ناقص مجزكـ؛ ألن و فعؿ الش رطچڀ  ڀ  چ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ رفع اسـ ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، حذؼ النكف

 .(2)كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ، خبر )يككف( منصكبفيقراءى: ، )يككف(، كاأللؼ: فارقة
                                                           

 (.18/218، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير1)
 (.8/41ج) صالح، ( انظر: اإلعراب الميفص ؿ2)
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ـي: فعؿ ميضارع مجزكـ؛ ألن و جكاب الش رطچڀ  ڀ  چ  جواب الشَّرط: -3 كعبلمة جزمو ، : ييٍغًنًي
، كىاء الغيبة: ضمير متصؿ، حرؼ العمة ػػػػػػ كىي الياء ػػػػػػ كبقيت الكسرة دال ة عمييا حذؼ

كالميـ: لمجمع الميذكر حرؼ مبني عمى ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الكسر
اهللي: لفظ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، ـٌ منعان مف التقاء الساكنيفحيرِّؾ بالض كقدٍ السككف 

كالجممة الفعمية غير ، الجبللة فاعؿ مرفكع ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة
ميقترنة بالفاء؛ فبل محؿ ليا مف اإلعراب
(1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

عما ال يحؿ مما يفضي إلى السفاح أك الزنى المؤدم إلى اختبلط  بعد أف نيى اهلل   
 ،األنساب كغض البصر كحفظ الفركج، أعقبو ببياف طريؽ الحؿ كىك الزكاج الحافظ لؤلنساب

 ندبى الش ارعي  حيثي ، كحسف تربية األكالد ،كدكاـ األلفة ،كترابط األسرة ،كبقاء النكع اإلنساني
كمف ، الرجاؿ كالنساء األحرار كالحرائركتزكيج مف ال زكجى لو مف ، ة العكائؽاألكلياءى كالس ادة بإزال

كساعدكىـ عمى الزكاج  ،كقدرة عمى القياـ بحقكؽ الزكجية ،فيو صبلح مف غممانكـ كجكاريكـ
بالغنى  كقٍد كعىدى ، كتسييؿ الكسائؿ المؤدية إليو، كعدـ اإلعاقة مف التزكيج، باإلمداد بالماؿ
تنظركا إلى مشكمة الفقر، سكاء فقر الخاطب أك المخطكبة، ففي فضؿ اهلل ما  لممتزكج، فبل

يغنييـ، كاهلل غني ذك سعة، ال تنفد خزائنو، كال حد لقدرتو، عميـ بأحكاؿ خمقو، يبسط الرزؽ لمف 
 .(2)يشاء كيقدر عمى كفؽ الحكمة كالمصمحة

كما ، ليقيف بكقكع فعؿ شرطيااستعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاكقٍد   
فإٍف كانكا ، كقٍد يككنكا أغنياء ميسكرم الحاؿ، فقراء يككف األزكاجفقٍد ، يتبعو مف جكاب شرطيا

 .كسعو رزقو ، سىييغنييـ مف فضمو أٍف اهلل كىك ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، فقراء
    

  :قكلو المسألة السَّادسة:  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ   

چ  چ  ڇ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

ک    کڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         ک  ڍڇ  ڇ  ڇ

 [.33]النُّكر:چک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   
                                                           

عر 1)  (.6/378، الدرة)جابو كبيانو( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/171)ج العمادم، ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الحكيـ2)
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 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

مؿو شرطية  اآلتي: كبيانيا عمى الن حك، تشتمؿي ىذه اآلية الكريمة عمى ثبلًث جي

 .چ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  :قكلو  ـــــ الُجممة األولى: 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جاـزچڃ    چ  أداة الشَّرط: -1

مبني عمى السككف؛ التصالو بضمير الرفع المتحرؾ، ، : فعؿ ماضو چڃ  چ  فعل الشَّرط: -2
؛ ألن و فعؿ الش رط ، في رفع  فاعؿ، مبني عمى الضـٌ ، تاء: ضمير متصؿكال، في محؿ جـز

 .(1)ال محؿ لو مف اإلعراب، كالميـ: لمجمع الميذك ر حرؼ مبني عمى السككف

 .(2) )إن َعممُتْم فييم خيرًا فكاتبوىم(تقديره:  السياؽدؿ  عميو ، محذكؼجواب الشَّرط:  -3

 .چ ک    ڑ  ڑ   ڈ  ژ  ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ :قكلو ـــــ الُجممة الثَّانية: 

 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، : حرؼ شرطو جاـزچڃ    چ  أداة الشَّرط: -1

: فعؿ ماضو  :چڈ  ژ  چ  فعل الشَّرط: -2 مبني عمى السككف ؛ التصالو بنكف النِّسكة، ، أردفى
في محؿ ، ى الفتحمبني عم، كنكف النِّسكة: ضمير متصؿ، في محؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رط

نان: مفعكؿ بو منصكب، رفع فاعؿ   .(3)كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة، تحصُّ
نًا فال ُتكرِىوىنَّ عمى  )إْن أردنَ تقديره:  السياؽدؿ  عميو ، محذكؼجواب الشَّرط:  -3 تحصُّ

 .(4) الِبَغاِء(

 

 .چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   چ  :قكلو ـــــ الُجممة الثَّالثة: 

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، ابتدائية: الكاك: چک  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، مىف: اسـ شرطو جاـز

                                                           

 (.354، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.18/260، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القيرآف2)
 (.7/3199، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
 (.18/260، صافي )جالجدكؿ في إعراب القيرآف( انظر: 4)
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كعبلمة جزمو السككف، ، : فعؿ ميضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رطچک  چ  فعل الشَّرط: -2
، مبني عمى الضـٌ ، كىاء الغيبة: ضمير ميتصؿ، ه: )ىك(كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقدير 

ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى الفتح، : لجمع النِّسكةكالنكف ، في محؿ نصب مفعكؿ بو
  .(1)اإلعراب

، الفاء: رابطة كاقعة في جكاب الش رط :چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   چ  جواب الشَّرط: -3
: حرؼ نصبو كتككيد كنسخ، اإلعرابحرؼ مبني عمى الفتح،  ال محؿ لو مف  مبني ، إف 

( منصكب ػػػػػػ مع التعظيـ ػػػػػػ ، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتح اهللى: لفظ الجبللة اسـ )إف 
( المؤخر، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ، مف بعد: جاره كمجركر ميتعمقاف بخبر )إف 

: مضاؼ إليو مجركرإكراًىيً  كىاء ، كىك ميضاؼ، كسرة الظاىرة عمى الياءكعبلمة جره ال، ف 
لجمع  :كالنكف، في محؿ جر ميضاؼ إليو، مبني عمى الكسر، الغيبة: ضمير متصؿ

( مؤخر مرفكع، ال محؿ لو مف اإلعراب، عمى الفتححرؼ مبني ، النِّسكة : خبر )إف  ، غفكره
، أك رحيـ:، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة كعبلمة رفعيا ، صفة مرفكعة خبر ثاًف إلف 

ممتا ، في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز كميقترفو بالفاء كجممة)فإف  اهلل ..(، الضم ة الظاىرة كجي
فعؿ الش رط كجكابو في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىٍف(
 (2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري ِلُجمل الشَّرط:

بيف حاؿ العاجزيف عف تمؾ ، حاؿ القادريف عمى النكاح ككسائمو بعد أف  بيف المكلى   
   كلينتظر أف يغنيو اهلل، العٌفة كصكف النفس يفحيثي يجتيدي العاجز عف النكاح ، الكسائؿ
ليصيركا ، مكاتبة األرقاء يفكرغ بت  اآلية الكريمة ، ضمو حتى يصؿ إلى بغيتو مف النكاحمف ف

جمع  يف يمنيف عف السعثـ نيى المؤ ، كفى أمكاليـ يتزكجكف كما يشاءكف أنفسيـ يأحرارا ف
نا ، الماؿ بسبؿ الحراـ إف كٌف يردف التعفؼ كالتحصف، كذلؾ بإكراه الفتيات كاإلماء عمى الزِّ

فالكزر ، حيث بي نت اآلية أن ييف  إف أيٍكرىف عمى الزنا ،التماسا لعرض الدنيا مف ماؿ كزينة كرياش
مف بعد إكراىيف كالذنب عمى المكره  غفكر رحيـ ليففاهلل ، كاإلثـ عمى مف أكرىييف ال عمييفٌ 

 .(3)ليف

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/383، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/602، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 (.18/105)ج المراغي، ( انظر: تفسير المراغي3)
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استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ ففي الُجممة األولى: 
الخير في عبيدىـ كمماليكيـ كأن يـ أسيادي المماليؾ  يعمـ قدٍ ف، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا
ًمميكا الخير فييـ، غير ذلؾكقٍد يعممكا  ف عمى الكسب كاألداءك قادر  عندىا يترتب كقكع ، فإٍف عى

 يقكـى أسيادىـ بميكاتبتيـ عمى أداء ماؿو ميعيف فيصبحكا بعدىا أحراران.كىك أٍف ، جكاب الش رط
استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ وفي الُجممة الثَّانية: 

ييردفى التعفؼ كالتحصف بالحبلؿ  قدٍ  فإف الفتيات كاأليامى، رطياكما يتبعو مف جكاب ش، شرطيا
ف، كقٍد ال ييردف ذلؾ الطيب كالزكاج كىك أال ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، فإٍف أردفى التحصُّ

، كفي إمائو فصاحب المركءة ال يرضى بفجكر، ف  عمى ميمارسة الًبغاء كالفاحشةىي أسيادى  ف  يييكرى
ادؽي الغيكر عمى فيجكًر كًسفاًح اإلماءكيؿِّ األحك  ـي الص  ـى األكبر ، اؿ ال يرضى المسم لكف  اإلث

 كرغبة األسياد في غير ذلؾ.، كالميصيبة العيظمى إٍف كانت رغبة اإلماًء في التحصُّف

كتيديدان لمف أكره فتياتو ، أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان وفي الجممة الثَّالثة: 
ب)مىٍف(،  الذيف خاطبيـ اهلل  فىييـي سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ  ، ة الًبغاء كالفاحشةعمى ممارس

سالكيف بذلؾ طريؽ ، التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى طاعة اهلل 
رمكا أنفيسى ، اليداية كاالستقامة فإذا ، يـ خيران كثيران لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  فقد حى
نا لمكسب المادم، تحقؽ فعؿ الش رط عندىا يترتب تحقؽ كقكع ، كىك القياـ بإكراه فتياتو عمى الزِّ

كالكزر عمى الميًكره ليف  ال ، غفكره رحيـ ليف  مف بعد إكراىيف كىك أف  اهلل ، جكاب الش رط
.  عمييف 
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 المطمب الثَّالث
 ( من سورة النُّور، 81-88رط في اآليات)تحميل جممة الشَّ 

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى ًستِّ مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا سىٍبعي  جي

  :قكلو المسألة األولى:  ے  ے  ۓ         ۓ    ھہ  ھ  ھ   ھ  ہچ

﮻   ﮼    ﮷﮴ ﮵  ﮶   ﮳﮲ ﮺    ﮹   ﯁       ﮸  ﯀    ﮿   ﮾   ﮽ 

  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ                            

 [.35]النُّكر:چۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    ۈۇ  ۇ  ۆ     ۆ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چ                چ  :قكلو 

لك: ، ف اإلعرابال محؿ لو م، حرؼ مبني عمى الفتح، الكاك: حالية :چ   چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، شرطية غير جازمة، حرؼ امتناعو المتناع

: حرؼ نفي كجـز كقمبچ      چ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ ال محؿ ، مبني عمى السككف، : ل
(، لو مف اإلعراب ـٍ كالياء: ، كعبلمة جزمو السككف، تىٍمسىسوي: فعؿ ميضارع مجزكـ ب)ل

: فاعؿ مرفكع، في محؿ نصب مفعكؿ بو ميقد ـ، مبني عمى الضـٌ ، صؿضمير مت ، ناره
 .(1) كالجممة الفعمية في محؿ نصب حاؿ،   كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة

 )لو لْم َتْمسْسُو نار يكاد زيتيا ُيضيء(.تقديره:  السياؽدؿ  عميو ، محذكؼ جواب الشَّرط: -3

 رط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّ 

 يىذه السكرة آيات مبينات لكؿ ما يحتاج إليو الناس ف يأنو أنزؿ ف بعد أف ذكر  
في اآلية  فبي  ، معاشيـ كمعادىـ مف الشرائع كاألحكاـ كاآلداب كاألخبلؽ يصبلح أحكاليـ ف

كات كاألرض بما بث فييما مف اآليات الككنية كاآليات التي أنزليا عمى اأنو نكر السم الكريمة

                                                           

 (.2/353)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
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أال كىي نكر المشكاة فييا ، كىدل بيا مف شاء مف عباده، كمف أدلتو التي بثيا في اآلفاؽ، ورسم
بزيت شجرة حيث ىذا النُّكر في قنديؿ مف الزجاج الصافي الذم ركيت فتيمتو ، سراج ضخـ

بنفسو دكف أف تمسو  يءضيي كأنو كمف شد ًة صفاء زيتيا كبريقو كلمعانو ، زيتكنة كثيرة المنافع
، فإذا مستو النار رل كأف لو شعاعان يي  عدو مف بي  رئير، ألف الزيت إذا كاف خالصا صافيا ثـ النا

 فإذا جاءه ازداد نكران ، كذلؾ قمب المؤمف يعمؿ باليدل قبؿ أف يأتيو العمـ، عمى ضكء ءن ازداد ضك 
 .(1)عمى نكر كىدل عمى ىدل

تي تفيد امتناع الجكاب المتناع كالوقْد ُصدِّرت الُجممة الشَّرطية بأداة الشَّرط )َلْو(: 
، بنفسو مف شد ًة بريقو كلمعانو كىك: امتناع إضاءة الزيت، فأفادت امتناع الجكاب، الش رط

 الن ار أف تمس  ىذا الزيت.كىك: امتناع ، المتناع الش رط
    

  :قكلو المسألة الثَّانية:  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  چ

 چژ  ژ  ڑ    ڈڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ
 [.39]النُّكر:

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :قكلو  

خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چڇ    چ  أداة الشَّرط: -1
 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، زمةكىك أداة شرط غير جا، ميتعمؽه بوك منصكب بجكابو 

كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره ، مبني عمى الفتح، : فعؿ ماضو چڇ  چ  فعل الشَّرط: -2
كجممة)جاءهي( ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، )ىك(

  .(2)في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا

ال محؿ لو ، مبني عمى السككف، حرؼ نفي كجـز كقمب :چڇ  ڍ  ڍ   چ  جواب الشَّرط: -3
(، مف اإلعراب ـٍ كالفاعؿ: ضمير ، كعبلمة جزمو السككف، يجٍده: فعؿ ميضارع مجزكـ ب)ل

في محؿ نصب ، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، مستتر جكازان تقديره: )ىك(

                                                           

 (.18/108)ج المراغي، : تفسير المراغي( انظر1)
 (.8/54، صالح )ج( انظر: اإلعراب المفص ؿ2)
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كالجممة ، حة الظاىرةكعبلمة نصبو الفت، شيئان: مفعكؿ بو ثافو منصكب، أكؿ مفعكؿ بو
  .(1)الفعمية ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كبسببو يتمسككف ،  كأنيـ في الدنيا يككنكف في نكر اهلل، بعد بياف حاؿ المؤمنيف 
أتبع ذلؾ ببياف حاؿ ، كفي اآلخرة يفكزكف بالنعيـ المقيـ كالثكاب العظيـ، بالعمؿ الصالح

ضرب مثبلن لحاؿ الكُّفار في الدنيا  فاهلل ، الكافريف، فإنيـ يككنكف في اآلخرة في أشد الخسراف
الحة ، كاآلخرة التي يعمميا الكفار شبيية بسراب يراه اإلنساف العطشاف في حيث إف  األعماؿ الص 

رجاه. كأعماليـ الصالحة: مثؿ فبلة أك منبسط مف األرض، فيحسبو ماء، فيأتيو، فبل يجد ما 
قامة المشاريع الخيرية ، فيحسبكف أف  ىذه األعماؿ تينجييـ صمة األرحاـ كاإلحساف إلى الفقراء كا 

  .(2) مف عذاب اهلًل 

كما يتبعو ، كقد استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا
كحاؿ الرجؿ ، مثؿ بأعماؿ الكفار كالتي تشبو السرابال حيث ضرب اهلل ، مف جكاب شرطيا

 ، فيرل الماء مف بعيد حتى إذا جاء إليو مسرعان ليشرب ، كىك ظمآف الذم يمشي في الصحراء
أال يجٍد شيئان مف الماء، كىك ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كىذا أمره حاصؿه قطعان 
 ، كىكذا أعماؿ الكيفار تذىبي ىباءن منثكران.ماءكقد ظف  أن و ، حيث ال يجٍد إال السراب

    
  :قكلو المسألة الثَّالثة:  ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ڱڳ  ڱ

  [.40]النُّكر:چے   ے   ۓ     

 الشَّرط: تيأواًل: تحميل جمم

ممتيف شرطيتيفتشت  كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، مؿي اآلية الكريمة عمى جي

  .چ ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀچ  :قكلو ـــــ الُجممة األولى: 

                                                           

 (.7/3206، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.18/258، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير2)
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خافض لشرطو،  ، متضمِّفه معنى الشرط، ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف :چڻ    چ  أداة الشَّرط: -1
 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، ر جازمةكىك أداة شرط غي، ميتعمؽه بوك منصكب بجكابو 

: فعؿ ماضو چڻ  ڻ   چ  فعل الشَّرط: -2 كالفاعؿ: ضمير مستتر ، مبني عمى الفتح، : أخرجى
كالياء: ، كىك ميضاؼ، كعبلمة نصبو الفتحة، يىدىهي: مفعكؿ بو منصكب، جكازان تقديره: )ىك(

أخرجى يىدىهي( في محؿ كجممة)، في محؿ جر ميضاؼ إليو، مبني عمى الضـٌ ، ضمير متصؿ
  .(1)بإضافة )إذا( إليياجر 

: حرؼ نفي كجـز كقمبچ ڻ      ۀ  ۀچ  جواب الشَّرط: -3 ـٍ ال محؿ لو ، مبني عمى السككف، : ل
(، مف اإلعراب ـٍ ًذفت  كعبلمة جزمو السككف، يكٍد: فعؿ ميضارع ناقص مجزكـ ب)ل كحي

، ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك( كاسميا:، األلؼ مف الفعؿ)يكاد( ؛ اللتقاء الساكنيف
كالفاعؿ: ، كعبلمة رفعو الضم ة الميقد رة منع مف ظيكرىا التعذر، يراىا: فعؿ ميضارع مرفكع

في محؿ ، مبني عمى الفتح، كالياء: ضمير متصؿ، ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(
ـٍ يكٍد ، ك كالجممة الفعمية )يراىا( في محؿ نصب خبر )يكاد(، نصب مفعكؿ بو جممة )ل

 .(2)يراىا( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز

 .چہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     چ :قكلو  ـــــ الُجممة الثانية:

مىٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، بتدائية: الكاك: اچہ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، السككفمبني عمى ، اسـ شرطو جازـو 

:چ   ہ   ہ  ھچ  فعل الشَّرط: -2 ـٍ ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، حرؼ نفي كجـز كقمب : ل
(، اإلعراب ـٍ ًرؾى بالكسر؛  كقٍد  ،كعبلمة جزمو السككف، يجعؿ: فعؿ مضارع مجزـك ب)ل حي

يـ ػػػػػػ كعبلمة رفعو الضم ة اللتقاء الساكنيف، اهللي: لفظ الجبللة فاعؿ مرفكع ػػػػػػ مع التعظ
ممة في محؿ جـز ؛ ألن يا فعؿ الش رط ، الظاىرة  .(3)كالجي

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط : الفاء:چھ  ے   ے   ۓ     چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو مف ، حرؼ مبني عمى السككف، ما: نافية، الفتح،  ال محؿ لو مف اإلعراب

مف: ، ) فما نوٌر كائٌن لو(لىوي: جاره كمجركر ميتعمقاف بمحذكؼ خبر ميقد ـ تقديره:  ،اإلعراب
                                                           

 (.355، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
عرابو كبيانو2)  (.6/404الدرة)ج ،( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/618، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
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: ميبتدأ ميؤخر، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف، لتككيد الن فيحرؼ جر   نكرو
، اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر مرفكع كعبلمة رفعو الضم ة الميقد رة منع مف ظييكرىا

ممتا فعؿ الش رط ، ...( في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز كميقترفو بالفاءكجممة ) فما  كجي
كجكابو في محؿ رفع خبر الميبتدأ )مىٍف(
 (1). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

كظمماتو متكاثفة فمثىمييـ ، في اآلية الكريمة المثؿ الث اني لضبلؿ الكيفار ضرب اهلل   
كمف ، ذلؾ البحر كيعمكه مكجه متبلطـه بعضو فكؽ بعضكيغطي ، رؾ قعرهدفي بحرو عميؽو ال يي 
لدرجة أف  اإلنساف إذا ، متكاثفة متراكمة بعضيا فكؽ بعضفيي ظيممات ، فكقو سحابه كثيؼ

ـٍ ييقارب رؤيتياأخرج يده في ىذه الظيممات  فإف ظممة البحر، كظممة المكج، كظممة السحاب قد ، ل
فكذلؾ شأف الكافر يتخبط في  ،ية أقرب شيء إليو مف شدة الظممةتكاثفت حتى حجبت عنو رؤ 

أبد  لـ ييتدً  ،كينكر قمبو بنكر اإلسبلـ ،لـ ييده اهلل لئليمافكمف ، ظممات الكفر كالضبلؿ
 .(2)الدىر

استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ ففي الُجممة األولى: 
، أخرجى اإلنساف يده في ىذه الظممات الشديدة الحالكة فإذا، كاب شرطيامف جكما يتبعو ، شرطيا
عندىا يترتب تحقؽ ، كىذا أمره كاقعه قطعان ، كظممة السحاب، كظممة المكج، ظممة البحر كىي

كىي أقرب شيءو ، ال يتمكف اإلنساف مف رؤية يده مف ًشٌدة الظيممةكىك أ، كقكع جكاب شرطيا
 إليو.

ـٍ ييدًه اهلل ، أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ة: وفي الُجممة الثاني كتيديدان لمف ل
 ـٍ يينكر بصيرتو بنكر اإلسبلـ، إلى طريؽ اإليماف سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس  ، كل

ب)مىٍف(، التي ييخاطب بيا عادةن العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى  الذيف خاطبيـ اهلل 
لكف  المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  ، سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة، هلل طاعة ا

رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران  ـٍ يييدى ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، فقد حى ـٍ يينكر ، إلى اإليماف كىك أن و مف ل كل
بنكر اإليماف يتدم كىك أال ي، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، قمبو بنكر اإلسبلـ

 كاإلسبلـ أبدان.                     
   

                                                           

 (.2/354)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير2)  (.2/314)ج الص 
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  :قكلو المسألة الرَّابعة:  چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 [.48]النُّكر:
 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 ،ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، : الكاك: استئنافيةچں  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو،  منصكب بجكابو ، متضمِّفه معنى الشرط، إذا: ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك 

ـٍ ييسـى فاعموچں  چ  فعل الشَّرط: -2 ة الميقد رة عمى األلؼ مبني عمى الضم  ، : فعؿ ماضو ل
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، لجماعة، كالكاك: ضمير متصؿ؛ التصالو بكاك االمحذكفة

 .(1)كجممة )ديعيكا( في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا، كاأللؼ: فارقة، نائب فاعؿ

حرؼ ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط، : إذا: الفجائيةچۀ  ہ  ہ  ہ  چ جواب الشَّرط:  -3
كعبلمة رفعو الضم ة ، ميبتدأ مرفكع فريؽه:، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف

، )فريٌق كائٌن منيم (مٍنييـ: جاره كمجركر ميتعمقاف بمحذكؼ صفة ؿ)فريؽ( تقديره: ، الظاىرة
كجممة )إذا ، كعبلمة رفعو الكاك؛ ألن و جمع مذكر سالـ، ميعرضكف: خبر الميبتدأ مرفكع

 فريؽه..( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كلكنيـ ، كىـ المنافقكف اعترفكا بالديف بألسنتيـ ،قكمان  بعد بياف أدلة التكحيد، ذـٌ اهلل   
استنكفكا   حكـ رسكلوك إذا دعكا إلى حكـ اهلل  أف  المنافقيف  بي ف اهلل  حيثي ، لـ يقبمكه بقمكبيـ

كـ اهلل ،  رسكؿكأعرضكا عف الحضكر إلى مجمس ال   .(3)استكباران كغركران  كعف قبكؿ حي

كما يتبعو ، أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا كقٍد اٍستيعممت  
كـ اهلل  فإذا، مف جكاب شرطيا كـ رسكلو ، ديًعي  المنافقكف إلى حي لى حي كىذا أمره كاقعه  ،  كا 

أك  إعراضيـ عف القبكؿ بحكـ اهلل كىك ، كقكع جكاب شرطيا عندىا يترتب تحقؽ، قطعان 
 ؛ استكباران كغركران.الحضكر إلى مجمس رسكؿ اهلل 

    
                                                           

  (.8/65، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ1)
 (.364)ص بارتجي، ف( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآ2)
 (.122/ 18)ج أحمد بف مصطفى المراغي، ( انظر: تفسير المراغي3)
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  :قكلو المسألة الخامسة:  [.49]النُّكر:چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  چ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، إٍف: ، عمى الفتححرؼ مبني ، : الكاك: عاطفةچھ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جازـو 

كعبلمة ، فعؿ ميضارع ناقص مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رط : يىكيف:چھ  ھ  ھ    چ  فعل الشَّرط: -2
ًذفت الكاك ؛ اللتقاء الساكنيف، جزمو السككف اف بمحذكؼ خبر لىييـي: جاره كمجركر ميتعمق، كحي
كعبلمة رفعو الضم ة ، الحؽُّ: اسـ )يكيٍف( مؤخر مرفكع، )يُكْن الحقُّ كائنًا ليم(ميقد ـ تقديره: 

  .(1)الظاىرة

كعبلمة جزمو حذؼ ، فعؿ ميضارع مجزكـ ؛ ألن و جكاب الش رط :چے     چ  جواب الشَّرط: -3
في ، مبني عمى السككف، ر متصؿككاك الجماعة: ضمي، النكف؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة

كالجممة الفعمية غير ميقترنة بالفاء؛ فبل محؿ ليا مف ، كاأللؼ: فارقة، محؿ رفع فاعؿ
  .(2)اإلعراب

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

أعرضكا  إذا ديعكا إلى حكـ اهلل في اآلية السابقة أف المينافقيفى  بي ف اهلل  عندما  
 أف  الحؽ  إذا كاف بجانب المنافقيف جاءكا إلى رسكؿ اهلل  كر في اآلية الكريمةذ، كاستكبركا

 المكلى نٌبو : " صاحب التفسير الكبيرقال ، يحكـ بالحؽِّ  و لعمميـ أن   ؛طائعيف منقاديف
اإًلعراض  عفعمى أنيـ إنما يعرضكف متى عرفكا أف الحؽ لغيرىـ؛ أما إذا عرفكه ألنفسيـ عدلكا 

 .(3)"كا ببذؿ الرضاكأذعن

كما ، استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطياقٍد ك   
الحؽُّ مف نصيب كقٍد يككف عمييـ، فإف كاف ، فقٍد يككف الحؽُّ ليـ، يتبعو مف جكاب شرطيا

طائعيف مينقاديف؛  كىك أٍف يأتكا إلى رسكؿ اهلل ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، المينافقيف
 لعمميـ أن و يحكـي بالحؽ.

    
                                                           

 (.7/3217، ياقكت )ج( انظر: إعراب القيرآف الكريـ1)
 (.356، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القيرآف المييسر2)
 (.24/410، الرازم )جمفاتيح الغيبالتفسير الكبير أك ( 3)
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  :قكلو المسألة السَّادسة:  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئچ 

  [.52]النُّكر: چمئ       

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائ: الكاك: اچىئ   چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، جازـو  شرطو مىٍف: اسـ 

كعبلمة جزمو السككف الذم ، : فعؿ ميضارع مجزكـ ؛ ألن و فعؿ الش رطچىئ  چ  فعل الشَّرط: -2
ًرؾى بالكسر ؛ اللتقاء الساكنيف كالفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(، عائده ، حي

عمى)مىٍف(
(1).  

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء: :چمئ     جئ  حئ  چ  جواب الشَّرط: -3
، في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى الكسر، أكالًء: اسـ اشارة، الفتح،  ال محؿ لو مف اإلعراب

ـي: ضمير منفصؿ،  ، ال محؿ لو مف اإلعراب، ككاؼ الخطاب: حرؼ مبني عمى الفتح ىي
الفائزكف: خبر المبتدأ الثاني مرفكع، كعبلمة ، في محؿ رفع ميبتدأ ثافو ، مبني عمى الضـٌ 

كالجممة االسمية )ىـي الفائزكف(، في محؿ رفع خبر ، رفعو الكاك؛ ألن و جمع مذكر سالـ
المبتدأ األكؿ )أكلئؾ(، كجممة)أكلئؾ ىـ الفائزكف(: في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقترنة 

 ر المبتدأ )مىف(في محؿ رفع خب، بالفاء، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو
(2). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كبقائيـ عمى النفاؽ كنفي اإليماف الحؽ، ذكر ، كفعميـ قكؿ المنافقيفعف بعد الحكاية   
كما يجب أف  ،ما ىك شأف أىؿ اإليماف في الطاعة كاالمتثاؿ، كصفات المؤمف الكامؿ اهلل 

 ،في كؿ فعؿو كعمؿ   كأمر رسكلو   يطع أمر اهللمف أن و  حيث بي ف ، يسمكو المؤمنكف
ىـ السعداء فأكلئؾ ، ط مف الذنكب، كيمتثؿ أكامره كيجتنب زكاجرهلما فر    اهلل مف يخشى ك 

 .(3)رضكانوكف مف عذاب اهلل الفائزكف بالناج

                                                           

ع1)  (.6/419، الدرة)جرابو كبيانو( انظر: تفسير القيرآف كا 
 (.6/638، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
ابكني، ( انظر: صفكة التفاسير3)  (.2/316)ج الص 
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، حيث أضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان ، كأثر الجممة الشرطية كاضحه جمي  
ب)مىف(،  بان لمف أطاع اهللى كرسكلو مف الن اس الصالحيف المؤمنيف الذيف خاطبيـ اهلل كترغي

الذيف ييقبمكف عمى فعؿ الطاعات كالصالحات؛ طمعان ، التي ييخاطب بيا عادةن العيقبلء مف الن اس
ٍف أطاع كىك أن و مى ، كقد كعدىـ ربيـ كعدان حسنان ، كخكفان ككجبلن مف عقابو، في مغفرتو كرضكانو

إذ إنيـ مف الذيف فازكا ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط، اهللى كرسكلو في كيؿِّ فعؿو كعمؿ
ن ة.، بنجاتيـ مف الن ار كأفمحكا عند اهلل ، بالمطمكب  كدخكليـ الجى
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 المطمب الرَّابع
 ( من سورة النُّور، 05-88تحميل جممة الشَّرط في اآليات)

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 

مؿو شرطية، تشتمؿي ىذه اآليات عمى سىبًع مسائؿ  كبيانيا عمى الن حك اآلتي:، يتخمميا ًتسعي  جي

  :قكلو المسألة األولى:  يتخت   مت   ىت  حتجب  حب  خب  مب  ىب  يب   جت  يئچ  

 [.53]النُّكر:چيث      حج  مج  جح  مح    ىثجث  مث

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

كتقديره: )كاهلل لئف(، كىك حرؼ مبني عمى ، البلـ: الميكطِّئة لمقسـ :چىب  چ  أداة الشَّرط: -1
ال محؿ لو مف ، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جاـز، ال محؿ لو مف اإلعراب، الفتح

 اإلعراب.

في ، مبني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع، : فعؿ ماضو چيب   چ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ ، مبني عمى الفتح، كتاء المخاطب: ضمير متصؿ، ؿ جـز ؛ ألن و فعؿ الش رطمح

كالميـ: ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، رفع فاعؿ
  .(1)ال محؿ لو مف اإلعراب، لمجمع الميذك ر حرؼ مبني عمى السككف

البلـ: رابطة مؤكدة كاقعة في  :چ جتچ ، ـسد  مسٍد جكاب القس، محذكؼ جواب الشَّرط: -3
: فعؿ مضارع ، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، جكاب القسـ ف  يىٍخريجي

كال كىك مف األفعاؿ الخمسة ، مرفكع كعبلمة رفعو ثيبكت النكف المحذكفة؛ لتكالي األمثاؿ
ؿى ينبني ال كالفاصؿ ىنا كاك ، كيد فاصؿنكف التك  بينو كبيفى  فعؿ الميضارع ىنا؛ ألن و فىصى
، في محؿ رفع فاعؿ، ككاك الجماعة المحذكفة اللتقائيا ساكنة مع نكف التككيد، الجماعة
(: جكاب ، حرؼ مبني عمى الفتح، ال محؿ لو مف اإلعراب لمتككيد كالنكف: كجممة)ليىٍخريجيف 
لجكاب لمف سبؽ كقٍد سد  مسد جكاب الش رط ؛ ألف  ا، ال محؿ ليا مف اإلعراب، القسـ
 . (2)فكاف الجكاب لو، كقد سبؽى القسـ، منيما

                                                           

 (.2/358)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.8/70، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ2)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كمف في ، في الجياد مف المنافقيف عف حالة المتخمفيف عف الرسكؿ  ييخبر المكلى  
 أمرتنا لمخركج لمجياد معؾ لخرجنا، كقالكا: لك، قمكبيـ مرض كضعؼ إيماف أنيـ يقسمكف باهلل

   كال إلى أعذاركـ، فإف اهلل أيمانكـال نحتاج إلى  ، أم: چ خت   مت   ىتچ  :فرد  اهلل عمييـ بقكلو
قد نبأنا مف أخباركـ، كطاعتكـ معركفة، ال تخفى عمينا، قد كنا نعرؼ منكـ التثاقؿ كالكسؿ مف 

نما ينتظر بكـ كيخاؼ عميكـ حمكؿ بأس اهلل ، غير عذر، فبل كجو لعذركـ كقسمكـ كنقمتو، كا 
فيجازيكـ عمييا أتـ الجزاء، ىذه حاليـ في  ، چيث      حج  مج  جح  مح  چ كليذا تكعدىـ بقكلو: 

 .(1)كعميكـ اتِّباعوي  فكظيفتو أف يأمركـ كينياكـ، نفس األمر، كأما الرسكؿ 

ككثرة أعذارىـ في ، بياف تخاذًؿ المنافقيف كتكاسميـكأثر الجممة الش رطية متمثؿه في  
كقد استعمؿ قسمان ميقد ران قبؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز ، كالقعكد عف الجيادالتخمؼ 
، مشككؾه فيو أمره  كاستجابتيـ ألمره ، في الخركج كالقتاؿ باستجابتيـ ألمر النبي كاليقيف 

 . لنبي أٍف يخرجى المنافقكف لمجياد مع اكىك ، مىشككؾه فيو أيضان كعميو فإف  جكاب الش رط 
    

  :قكلو المسألة الثَّانية:  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

  [.54]النُّكر:چٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ

 أواًل: تحميل ُجممتي الشَّرط:

ممتيف شرطيتيف  كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، تشتمؿي اآلية الكريمة عمى جي

 [.54]النُّكر:چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ  :قكلو ى: ـــــ الُجممة األول

ال محؿ لو مف اإلعراب، ، حرؼ مبني عمى الفتح، : الفاء: استئنافيةچپ  چ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، إٍف: حرؼ شرطو جازـو 

فعؿ مضارع مجزكـ ؛ ، اختصاران : أصميا )تىتكلكا( حيذؼى حرؼ التاء چپ  چ  فعل الشَّرط: -2
ككاك الجماعة: ، ؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة كعبلمة جزمو حذؼ النكف، ألن و فعؿ الش رط
 .(2)كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير متصؿ

                                                           

 (.572)ص الس عدم ،( انظر: تيسير الكريـ الرحمف1)
 (.7/3222، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
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مى حرؼ مبني ع، رابطة كاقعة في جكاب الش رط : الفاء:چپ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  جواب الشَّرط: -3
عميو: جاره كمجركر ميتعمقاف ، إن ما: كاف ة كمكفكفة، الفتح،  ال محؿ لو مف اإلعراب

مبني عمى ، ما: اسـ مكصكؿ، )فإنَّما كائٌن عميو ما ُحِمل(بمحذكؼ خبر ميقد ـ تقديره: 
:، في محؿ رفع ميبتدأ مؤخر، السككف مِّؿى ـٍ ييسـى فاعمو حي ، مبني عمى الفتح، فعؿ ماضو ل
( صمة المكصكؿ، لفاعؿ: ضمير مستتر جكازان تقديره: )ىك(كنائب ا مِّؿى ال محؿ ، كجممة )حي

كجممة )فإن ما...( في محؿ ، )ىك( نائب الفاعؿ الرابط الصمة كضمير، ليا مف اإلعراب
جـز جكاب لشرطو جاـز ميقترنة بالفاء
(1). 

 .چ ٺ  ٿ  ٿچ :قكلو  ـــــ الُجممة الثانية:

إٍف: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، الكاك: عاطفة حرؼ مبني عمى الفتح :چ  ٺچ  أداة الشَّرط: -1
 ال محؿ لو مف اإلعراب.، مبني عمى السككف، حرؼ شرطو جازـو 

كعبلمة جزمو حذؼ ، فعؿ مضارع مجزكـ؛ ألن و فعؿ الش رط :چٿ  چ  فعل الشَّرط: -2
في محؿ رفع ، ى السككفمبني عم، : ضمير متصؿكالكاك، النكف؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة

 .(2)في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الضـٌ ، كالياء: ضمير متصؿ، فاعؿ

كعبلمة جزمو حذؼ ، الش رط جكابفعؿ مضارع مجزـك ؛ ألن و  : چ ٿچ  جواب الشَّرط: -3
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿكالكاك، النكف؛ ألن و مف األفعاؿ الخمسة

كجممة )تيتدكا( غير ميقترنة بالفاء؛ فبل محؿ ليا مف اإلعراب، لؼ: فارقةكاأل، فاعؿ
(3). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

حيث أمرىـ بطاعة ، كالترىيب لممنافقيف، انطكت اآلية الكريمة عمى الترغيب لممؤمنيف  
كالتمسؾ ، ستجابة ألمرهكاال كأمرىـ بطاعة الرسكؿ ، كذلؾ بإخبلص النية كترؾ النفاؽ، اهلل 
كعميكـ ما ، فعمى الرسكؿ ما كيًمؼى بو مف تبميغ الرسالة، فإف تكلكا كأعرضكا عف طاعتو، بيديو

أمره فقد اىتديتـ إلى طريؽ السعادة فإٍف أطعتـ ، كيمفتـ بو مف السمع كالطاعة كاتباع أمره 

                                                           

 (.357، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
عرابو كبيانو2)  (.6/423)ج ، الدرة( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.6/642، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
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يو إف خالفتـ كعصيتـ مرر عالتبميغ الكاضح لؤلمة، كال ضإال  فميس عمى الرسكؿ ، كالفبلح
 .(1)فإنو قد بم غ الرسالة كأدل األمانة

استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ ففي الجممة األولى: 
كذلؾ  كقٍد ال ييعرضكا، عف الحؽ فقٍد ييعرضى المينافقكف، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا

ما  كىك أٍف عمى الرسكؿ ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، فإف أعرضكا، حسب المصمحة
 .كعمييـ ما كيمفكا بو مف السمع كالطاعة، كيًمؼ بو مف أداء الرسالة

استعمؿ أداة الش رط )إٍف( كالتي تفيد عدـ الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ وفي الجممة الثانية: 
، يتبعكفال ك  ييٍعرضكف كقدٍ ، فقكفى كيتبعكففقٍد ييطيعى المينا، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، شرطيا

كىك أٍف ييتدكا إلى طريؽ السعادة ، عندىا يترتب كقكع جكاب الش رط، فإف اتبعكا الرسكؿ كأطاعكه
 كالفبلح كالفكز في الدنيا كاآلخرة.

    
  :قكلو المسألة الثَّالثة:  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ

چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 [.55]النُّكر:چگ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  :قكلو  

ال محؿ لو مف اإلعراب، مىٍف: ، حرؼ مبني عمى الفتح، يةبتدائا : الكاك:چڑ  چ  أداة الشَّرط: -1
 في محؿ رفع ميبتدأ.، مبني عمى السككف، جازـو  اسـ شرطو 

كالفاعؿ: ، في محؿ جـز فعؿ الش رطمبني عمى الفتح ، : فعؿ ماضو چک  چ  فعل الشَّرط: -2
 ازان تقديره: )ىك( عائده عمى )مف(.ضمير مستتر جك 

حرؼ مبني عمى ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط : الفاء:چک  گ  گ  چ  جواب الشَّرط: -3
، في محؿ رفع ميبتدأ، مبني عمى الكسر، أكالًء: اسـ اشارة، فتح،  ال محؿ لو مف اإلعرابال

                                                           

ابكني ،( انظر: صفكة التفاسير1)  (.2/318)ج الص 
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ـي: ضمير منفصؿ،  ، ال محؿ لو مف اإلعراب، ككاؼ الخطاب: حرؼ مبني عمى الفتح ىي
الفاسقكف: خبر المبتدأ الثاني مرفكع، كعبلمة ، في محؿ رفع ميبتدأ ثافو ، مبني عمى الضـٌ 
كالجممة االسمية )ىـي الفاسقكف(، في محؿ رفع خبر ، و جمع مذكر سالـرفعو الكاك ؛ ألن  

المبتدأ األكؿ )أكلئؾ(، كجممة)أكلئؾ ىـ الفاسقكف(: في محؿ جـز جكاب لشرطو جاـز ميقترنة 
 في محؿ رفع خبر المبتدأ )مىف(، بالفاء، كجممتا فعؿ الش رط كجكابو

(1). 
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

بتمكيف المؤمنيف  كعد اهلل بي نت اآلية الكريمة ، بعد الكبلـ عف الطاعة كثمرتيا  
ظيار دينيـ عمى الديف كمو، كتبديميـ  الطائعيف في خبلفة األرض، كتأييدىـ بالنصر كاإلعزاز، كا 

فمف ، عدكان  مف بعد خكفيـ مف العدك أمنا، فيعبدكف اهلل آمنيف ال يشرككف بو شيئا كال يخافكف
فأكلئؾ ىـ الكاممكف في فسقيـ حيث كفركا تمؾ النعمة ، ككفر بنعمة اإليماف كالتمكيف رتد  ا

 .(2)العظيمة

جاحدان آالءه كًنعمو،      كتيديدان لمف كفرى باهلل ، كأضافت جممة الش رط عمى المعنى بيانان   
التي ييخاطب بيا عادةن  ب)مىٍف(، سالكان طريؽ الغكاية كالًشقاؽ مف الن اس الذيف خاطبيـ اهلل 

لكف  ، سالكيف بذلؾ طريؽ اليداية كاالستقامة، العقبلء مف الن اس الذيف ييقبمكف عمى طاعة اهلل 
رمكا أنفيسىيـ خيران كثيران  كىك ، فإذا تحقؽ فعؿ الش رط، المصيبة الكبرل إذا فقدكا ىذه الميزة،  فقد حى

ـى اهلل أٍف يكفرى العبد باهلل  كىك أٍف ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب الش رط،  عميومينكران ًنعى
 يككف مف الفاسقيف الكامميف في طغيانيـ كجحكدىـ.
    

  :قكلو المسألة الرَّابعة:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  چ

 [.59]النُّكر:چٿ   ٿ   ٿ    ٿڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

  .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  : قكلو

 

                                                           

 (.2/359)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 (.18/285، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير2)
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، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، استئنافية : الكاك:چٱ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو،  منصكب بجكابو ، متضمِّفه معنى الشرط، إذا: ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك 

: فاعؿ مرفكع، ، مبني عمى الفتح، : بىمىغى: فعؿ ماضو چٻ  ٻ  چ  فعل الشَّرط: -2 األطفاؿي
 كالجممة الفعمية في محؿ جر بإضافة )إذا( إلييا.، كعبلمة رفعو الضم ة الظاىرة

حرؼ مبني عمى الفتح،  ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء:  :چپ  چ  جواب الشَّرط: -3
ال محؿ لو ، سككفيستأذنكا: البلـ: الـ األمر حرؼ مبني عمى الل، إلعرابال محؿ لو مف ا

كعبلمة جزمو حذؼ النكف ؛ ألن وي مف ، يستأذنكا: فعؿ ميضارع مجزـك ب)البلـ(، مف اإلعراب
كاأللؼ: ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿكالكاك، األفعاؿ الخمسة

 .(1)ؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـزكالجممة الفعمية ال مح، فارقة
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

كالمتعمقة باستئذاف ، بعض األحكاـ الشرعيةالس ابقة  الكريمة اتبي نت اآلي بعد أفٍ   
 ىينا انتقؿ لمحديث، كالتخفيؼ عف العجائز بإلقاء الثياب الظاىرة، األقارب بعضيـ عمى بعض

كـ ا ـى كالرشدى إحيثي ، ئذاف البالغيف األحرارستعف حي م فيجب عمييـ أف ، ف  األطفاؿ إذا بمغكا الحي
الذيف سبقكىـ مف كلد  األجانب كاألقارب، كما استأذف الكبار ًمثؿى يستأذنكا عمى كؿ حاؿ، 

 . (2)الرجؿ كأقاربو

مف كما يتبعو ، كاستعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا
عندىا يترتب تحقؽ ، كىذا أمره كاقعه قطعان ، بمغ األطفاؿ ًسف  الرشد كالبمكغ فإذا، جكاب شرطيا

 االستئذاف. فياألجانب كاألقارب كما يفعؿي الًكبار  ًمثؿى كىك أف يستأذنكا ، كقكع جكاب شرطيا

 
    

 

                                                           

 (.8/80، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ1)
 (.18/296)ج ابف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير2)
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 :قكلو  المسألة الخامسة:  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ

 [.61]النُّكر:چ ې  ى

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، استئنافية :فاءال :چٴۇ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو، منصكب بجكابو ، متضمِّفه معنى الشرط، إذا: ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف

 كىك مضاؼ.، مى السككفمبني ع، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك 
مبني عمى السككف ؛ التصالو بضمير الرفع المتحرؾ،  ، : فعؿ ماضو چۋ چ  فعل الشَّرط: -2

كالميـ: لمجمع الميذكر حرؼ ، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى الضـٌ ، كالتاء: ضمير متصؿ
( في محؿ جر بإضافة )إذا كالجممة الفعمية، ال محؿ لو مف اإلعراب، مبني عمى السككف

 .(1)إلييا

حرؼ مبني عمى الفتح،  ال ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء: :چۅ  چ  فعل الشَّرط: -3
ًمميكا: فعؿ أمرو ، محؿ لو مف اإلعراب ألف  ميضارعو مف األفعاؿ  مبني عمى حذؼ النكف؛، سى

 ،كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، : ضمير ميتصؿكالكاك، الخمسة
 .(2)كالجممة الفعمية ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

حكـ دخكؿ المماليؾ كالصبياف إلى البيكت في غير العكرات الثبلث  بعد أف ذكر اهلل   
إذا عمـ  حكـ األكؿ مف البيكت المذككرة في اآلية مف غير إذف صريحذكر ىنا ، دكف استئذاف
بعد أف ذكر ، حيف دخكؿ البيت، لعباده المؤمنيف ما ينبغي رعايتو حيث شرع ، رضا أصحابيا
كا بالسبلـ عمى أىميا الذيف ىـ منكـ أفابد ،مف ىذه البيكت لتأكمكا دخمتـ بيتان فإذا ، الرخصة فيو

ية ثابتة بأمر اهلل، تحكسممكا عمييـ ، فكأنكـ حيف تسممكف عمييـ تسممكف عمى أنفسكـ، كقرابة دينان 
مشركعة مف لدنو، يرجى منيا زيادة الخير كالثكاب، كيطيب بيا قمب المستمع ألف معنى التحية 

 . (3)كالتسميـ طمب السبلمة كالحياة لممسٌمـ عميو

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/439، الدرة)ج( انظر: تفير القرآف كا 
 (.8/80، صالح )ج( انظر: اإلعراب الميفص ؿ2)
 (.19/439)ج اليررم، ( انظر: تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف3)
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مف كما يتبعو ، كاستعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا  
كىذا أمره حاصؿه ، كمكا كيستأنسكاأاد المؤمنكف أف يدخمكا بيتان مف البيكت ليأر  فإذا، جكاب شرطيا

 كىك أف ييسممكا عمى أىًؿ البيكت بتحية مباركةو ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، قطعان 
 . مف عند اهلل  كائنةو  طيبةو 

    
  :قكلو المسألة السَّادسة:  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ

  ڤٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ

 [62النكر: ] چچ  

 أواًل: تحميل جممتي الشَّرط:

 كبيانيما عمى الن حك اآلتي:، تشتمؿي اآلية الكريمة عمى جممتيف شرطيتيف

 .چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  پ  پ  پ   ڀچ  :قكلو ـــــ الُجممة األولى: 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، استئنافية : الكاك:چپ  چ  أداة الشَّرط: -1
منصكب بجكابو  خافض لشرطو،، متضمِّفه معنى الشرط، إذا: ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك 

، مبني عمى الضـٌ؛ التصالو بكاك الجماعة، فعؿ ماضو ناقص :چپ  چ  ل الشَّرط:فع -2
معو: ، كاأللؼ: فارقة، في محؿ رفع اسـ )كاف(، مبني عمى السككف، كالكاك: ضمير متصؿ

كجممة )كانكا( ، )كانوا موجودين معو(جاره كمجركر ميتعمقاف بمحذكؼ خبر )كاف( تقديره: 
 .(1))إذا( إلييا مع خبرىا في محؿ جر بإضافة

: حرؼ نفي كجـز كقمبچڀ  ٺ    چ  جواب الشَّرط: -3 ـٍ ال محؿ لو ، مبني عمى السككف، : ل
(، مف اإلعراب ـٍ كعبلمة جزمو حذؼ النكف ؛ ألن و مف ، يذىبكا: فعؿ ميضارع مجزكـ ب)ل

                                                           

 (.7/3237، ياقكت )ج( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
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، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ككاك الجماعة: ضمير متصؿ، األفعاؿ الخمسة
 .(1)ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ جكاب لشرطو غير جاـز كالجممة الفعمية ، لؼ: فارقةكاأل

 

 .چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  :قكلو ـــــ الجممة الثَّانية: 

، ال محؿ لو مف اإلعراب، حرؼ مبني عمى الفتح، استئنافية : الفاء: چڤ  چ  أداة الشَّرط: -1
خافض لشرطو، منصكب بجكابو ، متضمِّفه معنى الشرط، إذا: ظرؼ لما ييستقبؿ مف الزماف

 كىك مضاؼ.، مبني عمى السككف، كىك أداة شرط غير جازمة، ميتعمؽه بوك 

كالكاك: ، مبني عمى الضـٌ؛ التصالو بكاك الجماعة، فعؿ ماضو  :چڤ   چ  فعل الشَّرط: -2
، ر متصؿككاؼ المخاطب: ضمي، في محؿ رفع فاعؿ، مبني عمى السككف، ضمير ميتصؿ

( في محؿ جر بإضافة ، في محؿ نصب مفعكؿ بو، مبني عمى الفتح كجممة )اٍستىأذنيكؾى
  .(2) )إذا( إلييا

حرؼ مبني عمى الفتح، ال ، رابطة كاقعة في جكاب الش رط الفاء: :چڦ  چ  جواب الشَّرط: -3
كجكبان  كالفاعؿ: ضمير مستتر، مبني عمى السككف، ائذف: فعؿ أمرو ، محؿ لو مف اإلعراب

)  .(3)ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو غير جاـز كالجممة الفعمية ، تقديره: )أنتى
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشَّرط:

باالستئذاف حيف الخركج، ال سيما إذا  أمر اهلل ، بعد األمر باالستئذاف عند الدخكؿ  
، د أك جماعة أك تشاكر في أمر ميـمف صبلة جمعة أك عي كانكا في أمر جامع مع الرسكؿ 

قكا بكجكد اهلل ككحدانيتو كصحة رسالة رسكلو مف الذيف صد   ،الكاممكف في اإليماففالمؤمنكف 
ذا كانكا معو ، فيأذف لـ ينصرفكا عف المجمس حتى يستأذنكا رسكؿ اهلل ، عمى أمرو ميـ عنده، كا 

يمة، فأذف لمف تشاء منيـ عمى كفؽ منيـ في بعض ما يطرأ لو مف م فإذا استأذنؾ أحده ، ليـ
كاطمب مف اهلل أف يغفر ليـ ما قد يصدر عنيـ مف زالت أك ىفكات، إف اهلل ، الحكمة كالمصمحة

 .(4)غفكر لذنكب عباده التائبيف، رحيـ بيـ فبل يعاقبيـ بعد التكبة

                                                           

 (.359، إبراىيـ )ص( انظر: إعراب القرآف المييسر1)
 (.6/660، دركيش )ج( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 (.2/362)ج أحمد الد عاس كآخركف، ( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
 (.18/314، الزحيمي)ج( انظر: التفسير المنير4)
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فعؿ  استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكعففي الجممة األولى: 
مف  كاف المؤمنكف عمى أمر جامعو مع النبي  فإذا، مف جكاب شرطياكما يتبعو ، شرطيا

عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب ، كىذا أمره حاصؿه قطعان ، صبلة أك جماعة أك تشاكرو في الجياد
 فيأذف ليـ.، حتى يستأذنكه، كال يذىبكا عنو، كىك أال ينصرفكا عف رسكؿ اهلل ، شرطيا

استعمؿ أداة الش رط )إذا( التي تيفيد التحقؽ كاليقيف بكقكع فعؿ مة الثانية: وفي الجم
 ، استأذفى أحدي أصحابو ًلمىا يطرأي لو مف أمرو كشأف فإذا، مف جكاب شرطياكما يتبعو ، شرطيا

عمى  أٍف يأذفى لو النبيُّ كىك ، عندىا يترتب تحقؽ كقكع جكاب شرطيا، كىذا أمره حاصؿه قطعان 
 كمة كالمصمحة.كفؽ الح

    
  :قكلو المسألة السَّابعة:  ڌ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍچ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ    ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ

 [63النكر: ] چگ  ڳ      ڳ  ڳ  

 أواًل: تحميل جممة الشَّرط:

 .چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  چ  :قكلو 

 )إذا(. كتقديرىا:، بداللة الفاء الفصيحة، ميقد رة أداة الشَّرط: -1

 .(1) ()إذا عمَم اهلل أفعالكم فميحذر وتقديره:، دل ت عميو الفاء الفصيحة، ميقد رفعل الشَّرط:  -2

كاقعة في جكاب لشرطو ميقد ر كىك ، فصيحة الفاء: : چڑ  ک    ک     چ جواب الشَّرط:  -3
حرؼ مبني ، ًليحذىًر: البلـ: الـ األمر، لو مف اإلعرابال محؿ ، حرؼ مبني عمى الفتح

، فعؿ ميضارع مجزـك ب)الـ األمر(يحذًر: ، ال محؿ لو مف اإلعراب، سككفعمى ال
: اسـ مكصكؿ، حيرِّؾ بالكسر؛ اللتقاء الساكنيف كقدٍ كعبلمة جزمو السككف  مبني ، الذيفى

كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ، كعييخالفكف: فعؿ مضارع مرف، في محؿ رفع فاعؿ، عمى الفتح
في محؿ رفع ، مبني عمى السككف، : ضمير متصؿكالكاك ، ألن و مف األفعاؿ الخمسة

مة كضمير، ؛ صمة المكصكؿ كجممة )ييخالفكف( ال محؿ ليا مف اإلعراب، فاعؿ  الصِّ

                                                           

 (.18/300، صافي )ج( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)



545 

ر غير كجممة )فىميحذًر..( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ جكاب لشرطو ميقد  ، الر ابط: كاك الجماعة
 .(1)جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشَّرط:

ىـ مف كرعاية األدب في مخاطبتو، كحذر  بتعظيـ النبي عباده المؤمنيف  أمر اهلل  
أكلئؾ الذيف ينسمكف مف المسجد في الخطبة أك مف حيث حذ ر ، مخالفة أمره كسنتو كشريعتو

ر بعضيـ ببعض أك بشيء آخر، ستئذاف، يتستبعد اآلخر، دكف ا خفية، كاحدان  مجمس النبي 
ثيـ  حذ ر الذيف يخالفكف شريعة الرسكؿ في السماء، ال تخفى عميو خافية في األرض كال    فاهلل
  كىك سبيمو كمنياجو كطريقتو كسنتو ، عف أمره كطاعتو كاكخرج كا، كصدُّ كظاىران  باطنان

ـي المنافقكف، كشريعتو ببلء كامتحاف في الدنيا مف كفر أك نفاؽ، أك أف يتعرضكا لمحنة أك ، كىي
 .(2)يصيبيـ عذاب مؤلـ في اآلخرة

( ذاحيث أفصحت عف أداة الش رط الميقد رة )إ، يحةي فيتبيف ما أفصحت عنو الفاءي الفص 
أفعاؿى  يعمـ فاهللي ، كما يتبعو مف جكاب شرطيا، التي تفيد الجـز كاليقيف بكقكع فعؿ شرطيا

عندىا ، منيـ ببل شؾكىك أمره حاصؿه ، كما يكيدكف بو لئلسبلـ كأىمو، بطنكنوالمنافقيف كما يي 
كعذابو؛ بسبب كفرىـ كنفاقيـ  أٍف يحذر المنافقكف مف بطش اهلل كىك ، يترتب جكاب شرطيا
 في السر كالعمف. ، كفيو إشارة إلى كجكب مراقبة اهلل كصدِّىـ عف ديف اهلل 

    
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عرابو كبيانو1)  (.6/444، الدرة)ج( انظر: تفسير القرآف كا 
 (.4/116)ج البيضاكم ،( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ2)
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 الخاتمة
كتحبب إلييـ بما أسداه مف ، هلل الذم نصىبى لعباده اآليات الدال ة عمى كحدانيتو الحمدي  

، كعمى آلو كصحبو كالص بلة كالسبلـ عمى نبينا محمد ، بفضمو كنعمتو تتـ الصالحات، نعمو
 كسمـ تسميمان كثيران.، كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف

 أم ا بعد ،،

كمداكمة ، مف إعماؿو لمفكرً ، ي ركابي القيرآف كعمكموفيذا الختاـ بعد سيرو ميمكف ف 
ىذه  فممو الفضؿي كالًمن ةي في األكلى كاآلخرة الذم كفقني عمى إتماـ، كميقارعة الض جر، الس ير
ألخرج منو بالمؤلؤ ، كلو الشكر الذم جعمني في ىذا المقاـ خادمان لكتابو ميتدبران آلياتو، الدراسة

ممةي الش رًط بينة ، اف أثر جممة الش رط عمى المعنى التفسيرممف خبلؿ بي، كالمرجاف فأضحٍت جي
  ،كالنفسي ميذنبةه عميمة، ؛ فاليمةي كميمةكال أنسب لنفسي الكماؿ كالتماـ ، قريبة لمفكر كالن ظر ،األثر

 كالبضاعةي ميزجاةه قميمة.

مىصى الباحثي إلى أىـ النتائج   كىي عمى ، كالتكصياتكمف ًخبلؿ مسيرة البحث الكريمة خى
 الن حك اآلتي:

 أواًل: أىم النتائج:
ـي  -1 ، خصكصان بعمـً التفسير غايةى االرتباط كالن حك كاإلعراب، العربيًة عمكمان  المغةً  يرتبطي عم

 فالن حك كاإلعراب لو دكره كبيره في فيـ معاني القرآف الكريـ.
 ر حكلو مكاضيعي تمؾ السُّكرة.كيؿُّ سكرةو مف سكر القيرآف ليا محكره رئيس تدك  -2

كنظـه رصيفه مف نيظيكـً ، أسمكبه بميغه مف أساليبو كفي، القيرآف الكريـ مميءه بجمؿ الش رط -3
إبراز ببلغة حيثي تيسيـي إسيامان كبيران في ، كذلؾ ألثره البالغ عمى معاني اآليات، تراكيبو
 كالتعرؼ عمى معانيو كمقاصده. القرآف

كمف ذلؾ حذؼي ، يحسفي معو المعنى، ممة الش رط ال يككف إال لحكمةو بميغةالحذؼي في جي  -4
كال يككف ذلؾ إال في كبلـو ، كىك ما تىدؿُّ عميو الفاءي الفصيحة، كفعؿ الش رط، أداة الش رط

أك غير ذلؾ ؛ لتذىب النفس في ، أك الترغيب، فصيح، كقٍد ييحذؼي جكابي الش رط لئليجاز
 .تقديره كيؿ  مذىب
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، (إذا)ك( إفٍ )فيناؾى فرؽه دقيؽه بيفى ، استعماؿي كيؿِّ أداةو مف أدكات الش رط بما يميؽي بالسياؽ -5
 كىكذا...، (لىكال)ك( لىكٍ )، ك(ما)ك (مىفٍ )ك

ستًا وستيَن ومائَة ُجممٍة تضم نت ، سبٍع وأربعيَن ومائَة مسألةاشتممٍت سيكري الدِّراسة عمى  -6
 شرطيٍة.

، ىي أيُـّ أدكات الش رط ؛ كذلؾ لعراقتيا في االستعماؿ الش رطي( إفٍ )ًث أف  ظيرى لمباح -7
مِّنت معنى الش رط، بخبلؼ سائًر األدكات وفيما يمي إحصاٌء ُيْظيُر استعماَل ، التي ضي

 ّت:أدوات الشَّرط الُمختمفة في سوِر الدراسة الس

 

 عدد ورودىا عمميا أداة الشرط م

 39 جازمة إنْ  1

 36 جازمة ْن)الُمقدَّرة(إ 2

 25 غير جازمة إذا 3

 17 غير جازمة إذا)الُمقدَّرة( 4

 26 جازمة َمنْ  5

 11 غير جازمة َلو 6

 1 غير جازمة َلو)الُمقدَّرة( 7

 6 غير جازمة َلوال 8

 1 جازمة أينما 9

 3 غير جازمة َلمَّا 10

 2 غير جازمة ُكمَّما 11
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ات الباحث في الجانب التحميمي لآليات القرآنية في ضكء قكاعد تـ كبحمد اهلل صقؿ قيدر  -8
 المغة العربية.

ـ  إدراؾ أف  خكض الجانب التطبيقي مف األىمية بمكاف لتثبيت الجانب النظرم -9 ًلييصبحى ، ت
 حقيقةن كاقعة كشجرة أصمييا ثابته كفرعيا في السماء تيؤتي أيكيمييىا كؿ  حيفو بإذف ربِّيا.

 

 

 : أىمُّ التوصيات:ثانياً 
أٍف تضعى خيطةن لمرقيِّ بطمبة ، صرًح العمـً كالعيمماء، لمجامعة اإلسبلمية الغراءكصيتي  -1

كذلؾ بقراءة كيتب التفسير التي ، التفسير كعمكـ القرآف في عمـ الن حك القيرآني كببلغتو
 تيعني بعمـ إعراًب القرآف الكريـ كببلغتو.

ـى العربية عنايةن ، كالتفسير خصكصان ، ـً الش رعي عمكمان طمبة العم الباحثي  ييكصي -2 أٍف ييكلكا عم
 بمسافو عربيو ميبيف.، كيبرل، فالقيرآف نزؿى عمى قمب الن بي األميف

في قسـ التفسير كعمـك  –الماجستير كالدكتكراه  –كما يكصي الباحث طىمىبىةى الدراسات العيميا  -3
 رً كيب القيرآف كنظمو؛ ًلما ليا مف األثر العظيـ في تدبُّ أٍف يتعمقكا في دراسة ترا، القرآف

 كبلـ الحكيـ العميـ.

 

  چجب  حب  خب  مب  حئ  مئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ 

افات:  [.182-180]الص 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



544 

 المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم 
محمد  أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف ،اؼ العشرةإتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطر  .1

السعكدية،  ،1تحقيؽ: مركز خدمة السنة كالسيرة، ط بف أحمد بف حجر العسقبلني،
 ـ1994،الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ مجمع

عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ اإلتقاف في عمكـ القرآف،  .2
 ق.1394ئة المصرية العامة لمكتاب، إبراىيـ،)د.ط(، مصر، اليي

كـ، محمد بف محمد بف داكد الصنياجي، أبك عبد اهلل، طاآلجركمية .3 رُّ ، 1، ابف آجي
 ـ.1998)د.ـ(، دار الصميعي، 

، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب .4
محمد، مراجعة:  حياف أثير الديف األندلسي، تحقيؽ كشرح كدراسة: رجب عثماف

 ـ. 1998 -ىػ  1418، القاىرة، مكتبة الخانجي، 1رمضاف عبد التكاب، ط

 ق.1424، القاىرة، دار السبلـ، 6سعيد حٌكل، ط األساس في التفسير، .5

، أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم المعركؼ بابف السراج، األصكؿ في النحك .6
 ؤسسة الرسالة، لبناف، )د.ت(.تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي، )د.ط(. بيركت، م

محمد األميف الشنقيطي،)د.ط(، بيركت، دار  أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، .7
 ق.1415الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

، عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ، أبك اعتراض الش رط عمى الش رط .8
، األردف، دار عمار، 1عبد الفتاح الحمكز، ط محمد، جماؿ الديف، ابف ىشاـ، تحقيؽ:

 ـ. 1986

 ـ.2009، )د.ـ(، دار النفائس، 4محمد الطيب إبراىيـ، ط إعراب القرآف الكريـ الميسر، .9

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم إعراب القرآف الكريـ .10 ، أبك جعفر الن ح 
 ىػ. 1421، بيركت، دار الكتب العممية، 1النحكم ط
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سماعيؿ محمكد إعراب القرآف الكريـ .11 ، أحمد عبيد الدعاس، كأحمد محمد حميداف، كا 
 ىػ 1425، دمشؽ، دار المنير كدار الفارابي، 1القاسـ، ط

، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1، محمد سميماف ياقكت، طإعراب القرآف الكريـ .12
 ـ.1995

، دمشؽ، دار 4الدركيش، ط، محيي الديف بف أحمد مصطفى إعراب القرآف كبيانو .13
 ىػ.1415اإلرشاد لمشئكف الجامعية،

، القاىرة، دار 1، بيجت عبد الكاحد صالح، طاإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ .14
 ـ.1993الفكر، 

 ، بيركت، دار الكتاب المبناني.1، سميح عاطؼ الزيف، طاإلعراب في القرآف الكريـ .15

، 15عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي، ط، خير الديف بف محمكد بف محمد بف األعبلـ .16
 ـ.2002)د.ـ(، دار العمـ لممبلييف، 

، محمد بف عبد اهلل، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد اهلل، جماؿ ألفية ابف مالؾ .17
 ، دمشؽ، دار التعاكف، )د.ت(.1الديف، ط

تحقيؽ: جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي،  إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، .18
 ـ.1982، بيركت، دار الفكر العربي، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ .19
، بيركت، دار إحياء 1الشيرازم البيضاكم، تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، ط

 ق. 1418التراث العربي، 

، المدينة المنكرة، 5جابر بف مكسى الجزائرم، ط العمي الكبير، أيسر التفاسير لكبلـ .20
 ق.1424مكتبة العمكـ كالحكـ، 

، أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي، تحقيؽ: د. بحر العمكـ .21
 محمكد مطرجي، )د.ط(، بيركت، دار الفكر، )د.ت(.
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سؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف ، أبك حياف محمد بف يك البحر المحيط في التفسير .22
أثير الديف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، )د.ط(، بيركت، دار الفكر، 

 ىػ.1420

أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي،  البرىاف في عمكـ القرآف، .23
البابى ، بيركت، دار إحياء الكتب العربية عيسى 1تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

 ـ. 1957الحمبي كشركائو، 

، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز .24
الفيركزآبادل، تحقيؽ: محمد عمي النجار،)د.ط(، القاىرة، المجمس األعمى لمشئكف 

 ـ. 1996اإلسبلمية، 

بكر، جبلؿ الديف ، عبد الرحمف بف أبي بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة .25
 ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، لبناف، المكتبة العصرية، )د.ت(.1السيكطي. ط

، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني، البياف في عٌد آم القرآف .26
 ـ.1994، الككيت، مركز المخطكطات كالتراث، 1تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد، ط

، أبك المحاسف المفضؿ بف البصرييف كالككفييف كغيرىـ تاريخ العمماء النحكييف مف .27
، القاىرة، ىجر 2محمد بف مسعر التنكخي المعرم، تحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمك، ط

 ـ.1992لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، 

، دمشؽ، مكتبة الفبلح، 1، سعيد بف محمد بف أحمد األفغاني، طتاريخ الن حك العربي .28
 )د.ت(.

، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم، بغداد تاريخ .29
 ق.1417، بيركت، دار الكتب العممية، 1تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، ط

، القاىرة، دار الطباعة 1محمد أحمد يكسؼ القاسـ، طتأمبلت في تفسير سكرة النكر،  .30
 ـ.1979المحمدية، 

البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم، تحقيؽ:  ، أبكالتبياف في إعراب القرآف .31
 عمي محمد البجاكم، )د.ط(، )د.ـ(، عيسى البابي الحمبي كشركاه، )د.ت(.
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 التحرير كالتنكير)تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد(، .32
)د.ط(، تكنس،  الدار محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي، 

 .1984التكنسية لمنشر، 

، دمشؽ، 1، محمد محيي الديف عبد الحميد، طالتحفة السنية شرح المقدمة اآلجركمية .33
 ـ.1994دار الفيحاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

، طالتراكيب اإلسنادية .34 ، مصر، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، 1، عمي أبك المكاـر
 ـ.2007

مي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، تحقيؽ: جماعة مف العمماء بإشراؼ ، عالتعريفات .35
 .1983، لبناف، دار الكتب العممية، 1الناشر، ط

، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، تحقيؽ: جماعة مف العمماء بإشراؼ التعريفات .36
 .1983، لبناف، دار الكتب العممية، 1الناشر، ط

أبك السعكد العمادم  السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، إرشاد العقؿ=  تفسير أبي السعكد .37
 محمد بف محمد بف مصطفى، )د.ط(، بيركت، دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.

عرابو كبيانو .38 ، دمشؽ، دار ابف كثير، 1، محمد عمى طو الدرة، طتفسير القرآف كا 
 ـ. 2009

بف أحمد بف أبي بكر بف ، أبك عبد اهلل محمد تفسير القرطبي =الجامع ألحكاـ القرآف .39
براىيـ أطفيش،  فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ. 1964، القاىرة، دار الكتب المصرية،2ط

، مصر، شركة مكتبة كمطبعة 1، أحمد بف مصطفى المراغي، طتفسير المراغي .40
 ـ. 1946مصطفى البابى الحمبي كأكالده،

 ، دمشؽ، دار الفكر المعاصر،2ىبة بف مصطفى الزحيمي، ط، ك التفسير المنير .41
 ىػ.1418
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، األردف، دار النفائس،  1، صبلح الخالدم، طالتفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ .42
1997 . 

، السعكدية، مجمع الممؾ فيد لطباعة 2، نخبة مف أساتذة التفسير، طالتفسير الميسر .43
 ـ. 2009المصحؼ الشريؼ، 

، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف = مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ تفسير النسفي .44
، بيركت، دار الكمـ 1محمكد حافظ الديف النسفي، تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم، ط

 ـ. 1998الطيب، بيركت، 

، محمد األميف بف عبد اهلل األرمي تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف .45
ي، إشراؼ كمراجعة: الدكتكر ىاشـ محمد عمي بف حسيف ميدم، العمكم اليررم الشافع

 ـ.2001، بيركت، دار طكؽ النجاة1ط

، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ .46
بف عبد اهلل بف عمٌي المرادم المصرم المالكي، شرح كتحقيؽ: عبد الرحمف عمي 

 ـ.2008ر الفكر العربي، ، القاىرة،  دا1سميماف، ط

، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف .47
، )د.ـ(، مؤسسة الرسالة، 1السعدم، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، ط

 ـ.2000

، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جامع البياف في تأكيؿ القرآف .48
 ـ.2000،)د.ـ(، مؤسسة الرسالة، 1لطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، طجعفر ا

، بيركت، المكتبة 28، مصطفى بف محمد سميـ الغبليينى، طجامع الدركس العربية .49
 ـ. 1993العصرية، 

، دمشؽ، دار 4، محمكد بف عبد الرحيـ صافي، طالجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ .50
 ىػ.1418الرشيد، 
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، عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي، إلقراءجماؿ القراء ككماؿ ا .51
، بيركت، 1أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم، تحقيؽ: مركاف العطي ة، محسف خرابة، ط

 ـ.1997دار المأمكف لمتراث، 

، أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، جميرة المغة .52
 ـ.1987ـ لممبلييف، ، بيركت، دار العم1ط

، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف الجنى الداني في حركؼ المعاني .53
، 1عمٌي المرادم المصرم المالكي، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، محمد نديـ فاضؿ، ط

 ـ. 1992بيركت، دار الكتب العممية، 

، شياب الديف ، أحمد بف محمد بف محمد البجائي األه الحدكد في عمـ الن حك .54 ب ذمه
، المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، 1األندلسي، تحقيؽ: نجاة حسف نكلي، ط

 ـ.2001

، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف حمية األكلياء كطبقات األصفياء .55
 ـ. 1974، بيركت، دار الكتاب العربي، 1مكسى بف ميراف األصبياني، ط

، القاىرة، الييئة المصرية العامة 4تح عثماف بف جني المكصمي، طأبك الف الخصائص، .56
 ـ.  1994لمكتاب، 

، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف .57
، 2عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي، تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، ط

 دمشؽ، دار القمـ،  )د.ت(. 

، 12، فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي،  طت في عمكـ القرآف الكريـدراسا .58
 ـ2003)د.ـ(، )د.ف(، 

، دمشؽ، دار المسمـ 1، عبداهلل بف صالح الفكزاف، طدليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ .59
 لمنشر كالتكزيع، )د.ت(.

المقدسي  ، مرعي بف يكسؼ بف أبى بكر بف أحمد الكرمىدليؿ الطالبيف لكبلـ النحكييف .60
 ـ. 2009، الككيت، إدارة المخطكطات كالمكتبات اإلسبلمية، 2الحنبمى، ط
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، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني .61
، بيركت، دار الكتب 1الحسيني األلكسي، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، ط

 ق.1415العممية،

بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة، )د.ط(، ، محمد زىرة التفاسير .62
 )د.ـ(، دار الفكر العربي، )د.ت(.

، ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، تحقيؽ: شعيب سنف ابف ماجو .63
بد الٌمطيؼ حرز اهلل، ط ، 1األرنؤكط، كعادؿ مرشد، كمحم د كامؿ قره بممي، كعى

 ـ. 2009ية، السعكدية، دار الرسالة العالم

، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز سير أعبلـ النببلء .64
 ـ.2006القاىرة،  -الذىبي، )د.ط(، القاىرة، دار الحديث

، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .65
 ـ.1986، بيركت، دار ابف كثير، 1، طالحنبمي، أبك الفبلح، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط

، عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيؿ .66
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 ـ.1990، مصر، ىجر لمطباعة، 1تحقيؽ عبدالرحمف السيد، كمحمد بدكم المختكف، ط
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،عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب .72
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 ق.1383)د.ف(، 
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 ـ.2011

، القاىرة، دار الصابكني لمطباعة كالنشر 1، محمد عمي الصابكني، طصفكة التفاسير .75
 ـ.1997كالتكزيع، 
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 ـ.1987، الرياض، مكتبة المعارؼ 1ط

، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي، مصنؼ ابف أبي شيبة .106
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بد الرحمف بف أبي بكر، ، عالمطالع السعيدة شرح السيكطي عمى ألفيتو المسماة بالفريدة .107
كجبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: طاىر سيميماف حمكدة، القاىرة، الدار الجامعية لمطباعة 

 كالنشر كالتكزيع، )د.ت(.

، األردف، دار الفكر لمطباعة كالنشر 1، فاضؿ صالح السامرائي، طمعاني النحك .108
 ـ. 2000كالتكزيع،  

، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف ديبمعجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األ .109
، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، 1عبد اهلل الركمي الحمكم، تحقيؽ: إحساف عباس، ط

 ـ.1993
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، دمشؽ، دار 2، عمي الحمد، كيكسؼ الزعبي، طالمعجـ الكافي في أدكات الن حك العربي .110
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 ، دمشؽ، دار الفكر.6ط
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، 1، األشمكني، تحقيؽ : محي الديف عبدالحميد، طمنيج السالؾ عمى ألفية ابف مالؾ .121
 ـ.1955بيركت، دار الكتاب العربي، 
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 

 يات الدراسة النظريةفيرس آ -1
 

 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية ـ
 الفاتحة

 21 7 چ  ڦ  ڦ  ڦچ   .5

 البقرة
 31 144 چ  ﮳ۓ ﮲   ھ  ے  ے        ۓچ   .5
 31 148 چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ   .5

 28 191 چ  ڤٹ  ٹ  ٹچ   .4

 29 197 چ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ   .4

 32 223 چ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ   .4

 36 271 چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ   .4

 آل عمران
 34 6 چ  کڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          ک  ڈچ   .4

 36 31 چ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّچ   .4

 النساء

 33 56 چ  ڳک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ   .55

 31 78 چ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ   .55

55.  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ 

 چ  ڻ  ڻ
172 36 
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 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية ـ
 المائدة

55.  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

  چ  ٿ  ٿ
32 36 

 36 67 چ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ   .54

 األنعام

 36 17 چ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی    جئچ   .54

54.  
ىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  چ 

 چ جب  حب  خب    مب  ىب  يب  جت  حت
35 39 

 39 151 چ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ   .54

54.  
ې     ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 چ ې  ې      ې  ى  ى  ائ
157 39 

 األعراف

54.  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 چڄ  
132 29 

55.  
 ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ېچ 

 چ  ىې  
143 28 

 األنفال

55.  
 ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ 

 چ  ىئ  
68 32 

 التوبة

 16 3 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ   .55
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 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية ـ
 29 7 چ  ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ   .55

 ىود

54.  
ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  چ 

 چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۅۋ  ۋ
34 41 

 39 57 چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈچ   .54

 يوسف

54.  

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ 

 چ  ے    ے  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
26 36 

 36 77 چ ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ   .54

 الحجر
 33 29 چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ   .54

 اإلسراء
 30 110 چ  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کچ   .54

 طو

 19 27  چ     ۅ  ۉ  ۉ   ېچ   .55

 النور

 33 12 چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ   .55

55.  
 چ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤچ 
 

21 32 ،233 

 القصص
 29 71ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  چ   .55
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 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية ـ
 چٿ  ٿ    ٿڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

 العنكبوت
 33 65 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  چ   .54

 الروم
 33 25 چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  چ   .54

 37 36 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎچ   .54

 سبأ
 29 12 چ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅچ   .54

 الزمر
 120، 32 4 چ  ﮵ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ چ   .54

 الزخرف
 29 81 چ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گچ   .54

 دمحم
 24 18 چ  ىئجئ  حئ  مئ  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یچ   .45

 42 36 چ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵ چ   .45

 الحشر

 40 12 چ  ک  ک  گ  گچ   .45
 النازعات

 31 42 چ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ   .45
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 فيرس آيات الدراسة التطبيقية -2

فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 ُسوَرُة مريم

 47 5 چ ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  .1

چژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  چ  .2  18 48 

 49 25 چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ  .3

 50 26 چ ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  .4

 52 31 چ ...گ  گ  گ  گ  ڳچ  .5

 53 35 چ ...ۉ  ۉۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  .6

 54 36 چۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ  .7

 55 43 چ ...ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  .8

 56 46 چ ...ھ   ھ ہ  ہ  ہ  ہ چ  .9

 58 49   چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ چ  .10

 59 58 چ ...ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  .11

 61 59 چ ...ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھچ  .12

 62 65 چ ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ  .13

 63 66 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ  .14
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 64 73 چ ...ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہچ  .15

 66 75 چ ...ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  چ  .16

 68 84 چک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  چ  .17

 ُسوَرُة طو

 73 7 چڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  چ  .18

 74 11 چې  ې  ى  ى   چ  .19

 75 12 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ  .20

 76 13 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  .21

 77 14 چ ...پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺچ  .22

 78 16 چ ...ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  .23

 80 22 چ ...ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀچ  .24

 19 27 چ ...ۅ  ۉ  ۉ   ېچ  .25

 82 39 چ ...پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ  .26

 85، 83 49 چىب  يب  جت  حت     چ  .27

 84 51 چحخ  مخ      جس   مح  جخ چ  .28

 86 58 چ ...ڳ  ڳ         ڳچ  .29
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 87 64 چ ...ىئ   ی  ی  ی  یچ  .30

 88 69 چ ...ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  .31

 89 72 چ ...ۆ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  .32

 91، 90 74 چ ...ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  یچ  .33

 91 75 چ ...حب  خب   مب  ىب   يب  جت چ .34

 93 81 چ ...ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  .35

 95 90 چ ...ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦچ  .36

 96 95 چہ  ھ  ھ  ھ  چ  .37

 97 97 چ ...ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  .38

 98 100 چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ  .39

 99 105 چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ  .40

 101 112 چ ...ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  چ  .41

 102 117 چ ...چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  .42

 103 123 چ ...ۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅچ  .43

 106 124 چ ...ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئچ  .44

 107 129 چ ...چ  چ          ڇ  ڇ    ڇچ  .45
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

، 108، 71 130 چ ...ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑچ  .46
109 

 109 134 چ ...ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  .47

 ُسوَرُة األنبياء

 115 5 چ ...ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ  .48

 116 7 چ ...ڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻچ  .49

 118 12 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  .50

 119 17 چ ...ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژچ  .51

 121 22 چ ...ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  چ  .52

 122 25 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  .53

 124 29 چ ...ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژچ  .54

 125 34 چ ...وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئچ  .55

 126 36 چ ...ٱ  ٻ  ٻ    ٻ چ  .56

 128 37 چ ...ٿ ٿ  ٿ ٹچ .57

 129 38 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ    ڄ  ڄ  چ  .58

 130 39 چ ...ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  .59
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 131 46 چ ...ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  .60

 132 47 چ ...ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦچ  .61

 134 61 چڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  .62

 135 63 چ ...چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ  .63

 136 68 چ ...ے  ے  ۓ  ۓچ  .64

 137 80 چ ...ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  .65

 139 92 چ ...ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  .66

 140 94 چ ...ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  .67

 141 96 چ ...ڌ   ڎ  ڎڍ  ڌ    چ  .68

 143 99 چ ...ے  ے  ۓ ۓ ﮲  ﮳ چ  .69

 144 108 چ ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  چ  .70

 145 109 چ ...ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ  .71

 ُسوَرُة الحجّ 

 150 4 چ ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ    .72

 151 5 چ ...ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گچ   .73

 154 11 چ ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ   .74
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 156 15 چ ...ىب  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مبچ  .75

 157 18 چ ...  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃچ  .76

 159 22 چ ...ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ  .77

 160 25 چ ...ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  .78

 161، 147 27 چ ...ڈ  ژ  ژ  ڑ ڎ  ڈ چ  .79

 163 28 چ ...ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  .80

 164 30 چ ...ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆچ  .81

 165 31 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  .82

 167 32 چ ...ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ  .83

 168 34 چ ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  .84

 169 35 چ ...گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱچ  .85

 170 36 چ ...ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھچ  .86

 173 40 چ ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿچ  .87

 174 41 چ ...ڌ  ڌڎڎ ڈڈ  ژچ  .88

 175 42 چ ...ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  .89

 177 52 چ ...ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     کچ  .90
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 180، 179 67 چ ...چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇچ  .91

 180 68 چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  .92

 181 72 چ ...ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ  .93

 182 73 چ ...ٻ     ٻ  ٻ ٱ چ  .94

 185 78 چ ...ہ  ہ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  .95

 ُسوَرُة المؤمنون

 190 7 چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  .96

 191 24 چ ...ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  .97

 192 25 چ ...ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ  .98

 193 27 چ ...ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   چ  .99

 195 28 چ ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پچ  .100

 196 34 چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  .101

 198 44 چ ...ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ  ڀچ  .102

 199 54 چۉ  ې  ې   ې  ې  چ  .103

 200 64 چڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   چ  .104

 201 71 چ ...ۉ  ې  ې  ې  ېچ  .105
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 203 75 چ ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱچ  .106

 204 77 چ ...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  .107

 205 84 چۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  چ  .108

 206 88 چ ...ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  .109

 207 89 چيئ  جب  حب    ىئحئ  مئچ  .110

 208 91 چ ...پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  .111

 209 93 چ ڃچ    چ  چ  چ  ڇچ  .112

 210 99 چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    چ  .113

 212 101 چ ...ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئچ  .114

 213 102 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  .115

 215، 214 103 چ ...ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ  .116

 216 107 چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  .117

 217 109 چ ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  .118

 217 113 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ  .119

 218 114 چہ    ھ   ھ  ھ    ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ  .120
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 220، 220 117 چ ...ائ  ائ  ەئ  ەئ  ې  ې  ې  ى  ى   چ  .121

 ُسوَرُة النُّور

 225 2 چ ...ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺچ  .122

 227 7 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  چ  .123

 227 9 چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  چ  .124

 228 10 چمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  چ  .125

 230 14 چ ...ک  ک  ک  گ  گ   چ  .126

 231 17 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    ى  چ  .127

 232 20 چ ...ک  ک  ک  گ  گ   چ  .128

، 233، 32 21 چ ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱچ  .129
234 

 235 28 چ ...ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ٱ  ٻ چ  .130

 237 30 چ ...ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  .131

 238 31 چ ...ک  ک    گ  گ  گچ  .132

 239 32 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  .133

 240 33 چ ...ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  .134
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فَحةُ  َرقُم اآلَيةِ  َطرُف اآلَيةِ  م  الصَّ

 244، 222 35 چ ...ہ  ھ  ھ   ھ  ہچ  .135

 245 39 چ ...ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چچ  .136

 246 40 چ ...ک    ک   ک  ک  گچ  .137

 249 48 چ ...ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ ۀچ  .138

 250 49 چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  چ  .139

 251 52 چ ...ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ  .140

 253 53 چ ...جب  حب  خب  مب    يئچ  .141

 254 54 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  .142

 256 55 چ ...ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄچ  .143

 257 59 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  .144

 259 61 چ ...ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  .145

 260 62   چ ...ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  .146

 262 63    چ ...چ  چ  ڇ  ڇ ڇچ  .147
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 النبوية الشريفة : فيرس األحاديثثانياً 
 

فَحةُ  الُحكمُ  الرَّاِوي ُف الَحِديثِ َطرَ  م  الصَّ

 ابف حجر العسقبلني أرشدكا أخاكـ ؛ فإن و ...  .1
صحيح 
 16 اإلسناد

 113 صحيح البخارم       بني إسرائيؿ كالكيؼ كطو ...  .2

 ماجة ابف الثيب تيعرب عف ...   .3
صحيح 
 13 لغيره

 1 صحيح البخارم خيركـ مف تعمـ القرآف  .4

صحيح  اإلماـ أحمد أف  النجاشي قاؿ لجعفر بف أبي طالب  .5
 45 اإلسناد

 ابف أبي شيبة ...ألف أقرأ اآلية بإعراب أحبُّ إلي    .6
إسناده 
 15 صحيح

 الترمذم  مف ال يشكر الناس  .7
حسف 
  خ صحيح
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 : فيرس األعالمثالثاً 
 

فَحةُ  الَعَممُ   م  الصَّ

 14 .أبكعبداهلل محمد بف محمد بف داككد الصنياجي ابن آجروم :  .1

 13 .بك الفتح عثماف بف جني المكصميأ ابن جني:  .2

 19 .أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ابن ُدريد :  .3

 12 أبك الحسيف أحمد بف فارس القزكيني الرازم. ابن فارس:  .4

 38 .محمد بف عبداهلل بف مالؾ الطائي الحيانيابن مالك:   .5

 35 .أبك محمد، عبداهلل بف يكسؼ بف أحمدابن ىشام:   .6

 22 .عبداهلل بف الحسيفأبو البقاء العكبري:   .7

 19 .محمد بف يكسؼ بف عمي بف حيافأبو حيان األندلسي :   .8

9.  
الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ الراغب األصفياني: 

 18 .األصفياني

 40 محمد بف الحسف الرضي اإلستراباذي:   .10

اج:   .11  21 .أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرمالزَّجَّ

 22 .محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الخكارزميالزمخشري:   .12

13.  
شياب الديف أبك العباس أحمد بف يكسؼ بف السمين الحمبي: 

 22 .محمد

 35 .عمر بف عثماف بف قنبر الفارسيِسيبويو:   .14

 17 .أبك الفضؿ عبدالرحمف بف أبي بكر السيوطي :  .15

 21 .أبك العباس محمد بف يزيد الثماليالُمبرد:   .16
 


