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 ق ال تعالى:

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ
 [ٕٙٔ]األنعام: 

 

 

  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

  چ ...   ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ

[ٚ:الزمر]





 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ    چ 

 [ٕٗ]محمد: 



 ث 

 داءـــــــاإله
 

:الرسالة ىذه أىدم
نبيكشاىدكشييد.أعظـًمحمدبفعبداهللسيداألكليفكاآلخريفإلىسيدمكحبيبقمبي -
الذمانتظرخركجيمفالسجفعمىأحرمفالجمر،كغيَّبىو-رحمواهلل-إلىركحكالدمالحبيب -

قبؿشيكر.الم كتي
التيدميتقدماىاأثناءزيارتيفيسجكفالعدكالصييكني-حفظيااهلل-إلىدمكعأميالحبيبة -

عمىمدارخمسةعشرعامان.
كؿبكصمةالتؤشر-رحمواهلل-إلىركحمعمميالشييدالدكتكر/فتحيالشقاقي - الذمعممنيأفَّ

نحكالقدسفإنيامشبكىة.
الشصيرمإلىركح - ييد الخكاجة محمكد اهلل-القائد مفعناد-رحمو الذمعاشحياتورمحان

الصخر.
.العظيـمفأىؿالقرآفإليزكجتيكأبنائياألحبة/محمد،كديمة،كبتكؿ،جعميـاهلل -
إلىإخكانيكأخكاتياألحبة. -
إلىأركاحشيداءشعبناالذيفارتقكافيمعارؾالكاجبالمقدس. -
فمنيـمفقضىنحبوكمنيـالعدكالصييكنييفرافقكنيرحمةالتحدمفيسجكفذإلىأصدقائيال -

خبلصان كا  معان، التيعشناىا العذاباتكاألشكاؽ لذكرل إخبلصان تبديبلن.. بدلكا كما ينتظر مف
...نايرإلىالبحرالتيلـكلفتفارقلذكرلالكطفالمحررمفالن

 إلييـجميعانأىدمىذهالرسالة.




 /حثالبا
 معين محمد رمضان يوسف



 ج 

 شكر وت دير
 فإنني،(ٔ))َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اهلل(  محمد انطبلقانمفحديثخيراألناـنبينا

فيو طيبان كثيران حمدان - -اهلل  أحمد الرسالة بإتماـ عمي مفَّ أفٍ مباركان بيذهخرجت حتى ىذه
 لىفياألكلىكاآلخرة.فموالحمدسبحانوكتعا الصكرة،

 تكـر الذم الموح حمدان الس م عبد /الفاضؿالدكتكراألستاذ إلى الجزيؿ بالشكر كأتقدـ
 جيدان يأؿي لـ - اهلل حفظو– أنو مكضكعيا،كما إلى أرشدني التي الرسالة ىذه عمى بقبكلولئلشراؼ

عمى الرسالة ىذه خرجت حتى كثيران منيا أفدت التي كالنصائح كالمبلحظات التكجييات فيإسداء
ىذاالكجو،فأدعكاهللتعالىأفيجزيوأفضؿالجزاء،كأفينفعبواإلسبلـكالمسمميف،كينفعبو

أىؿالعمـكالباحثيف،إنوعمىكؿشيءقدير.
 مناقشة تفضبلبقبكؿ المذيف المناقشة، لجنة عضكمٌ الفاضميف، لؤلستاذيف شكرم عظيـ كأقدـ
:كىما حيسنناكجماالن، تزيدىا التي المبلحظات إلبداء ىذهالرسالة،

حفظواهلل.-محمكدالعامكدم:األستاذالدكتكرفضيمة
حفظواهلل.-عبدالكريـالدىشاف الدكتكر: فضيمة

كمبلحظاتو مف لي قدَّماه ما عمى كأشكرىما الرسالة، ىذه مناقشة بقىبكؿ تفضَّبل فيالمذ  انتفعتي نصائحى
.بعمميما نفعي أف رىيالقد المكلىالعميَّسائبلن بيا،
 ليـ الذيف القرآف كعمكـ التفسير قسـ الديف، أصكؿ كمية في أساتذتي إلى كذلؾ شكرم كأقدـ عميَّ
.كالتكجيو التدريس فضؿ

التيشجعتنيعمىإكماؿدراستيالجامعيةكالعميابعدتحررمإلىعائمتيالكريمةكماأقدـشكرم
ؿماكاجينيمفصعابكمشقات.مفاألسر،برغـك

المكلى العميا، الدراسة إتماـ فرصة لي أتاحت التي بغزة، اإلسبلمية الجامعة أشكر اكم سائبلن
--خيران عمييا القائميف يجزم أف.

 في ساىـ مف ككؿ معركفان، إليٌ أسدلككساعدنيكشجعني يكأعانن نصحني مف كؿ أشكر كأخيران
.النكر إلى ىذاالبحث إخراج


 /الباحث

 معين محمد رمضان يوسف


                                                           

سنف(ُ حديثرقـّّٗ/ْ –إليؾ أحسف لمف الشكر في جاء ما باب – كالصمة البر كتاب – الترمذم ( ،-
،كقاؿاأللباني:صحيح.بيذااإلسنادصحيح حديث ىذا عيسى: أبك ،قاؿُْٓٗ



 ح 

 الم دم 
 

نفسناكمفأكنستيديوكنستغفرهكنتكبإليو،كنعكذباهللمفشركرهكنستعينو،دهلل،نحمالحمدىإفَّ
فالإلوإالاهلل،أاهللفبلمضؿلو،كمفيضمؿفبلىادملو،كأشيدسيئاتأعمالنا،مفييدً

عبدهكرسكلو،صمكاتاهللالبرالرحيـكالمبلئكةالمقربيفأفمحمدانشريؾلوكأشيدكحدهال
بفعبداهللكالنبييفكالصديقيفكالشيداءكالصالحيفعمىسيداألكليفكاآلخريفحبيبنامحمد

ماـالمتقيفكعمىآلوالطيبيفالطاىريفكأصحابوأجمعيف. عبدؾكرسكلؾخاتـالنبييفكا 
 أما بعد:

غمؽ،ألفالقرآفرسالةحيةحتىقياـالساعة،كميمةفييأالقرآفاليمكففإفبابتفسير
قبمكفعمىالقرآفحتىقياـالساعة،يتمكنوكيتدبركنو،كيفسركنومستمرة،كاليزاؿالمسممكفيي

.(ُ)كيتحرككفبوكيعيشكففيظبللوكيؤكلكنوكيطبقكنو،
عماؿالنظرفيوفيككتابتفكركالكلقددعانااهللسبحانوكتعالىإلىالتدبر فيالقرآفالكريـكا 

عجازمعان أنزؿكلقد، [ِْ]محمد: چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ :فقاؿسبحانوىدايةكا 
لـيدرؾأسرارىذافٍكليذافإفمى،سبحانوكتعالىىذاالكتابالعزيزبمسافعربيمبيفاهلل

مفنعمةكسيبقىمحركمان،عففيـكتدبرالقرآفالمسافالعربيالمبيفالمعجزفسيبقىمحجكبان
فيقاؿاهلل،(ِ)نعمةترفعالعمركتباركوكتزكيو،نعمةكبرليفي،الحياةفيظبلؿالقرآف

مناىج،[ِ]يكسؼ: چھے  ہھھھچ :محكـالتنزيؿ التفسيركمعمكـأفَّ
التفسيرمناىجكؿعميوبنىييميالمنيجالرئيسالذكلكفيبقىالتفسيرالتحميم،متعددةكمختمفة

كيسخركفىذه،جيدكفكيتقنكفممكةالتفسيرالتحميميكنحفبحاجةاليكـإلىعمماءيي،األخرل
الممكةفيخدمةأىؿالتفسيركطبلبىذاالعمـالعظيـكخاصةفيالجامعاتكالكمياتكالمعاىد

نً عة،يالرف ةالمنزل بيذه الكريـ القرآف الشرعيةكاإلسبلمية،كلماكاف  عنايةن اإلسبلمية األمة بو تٍيعى
 فيك بيديو، كاستقامكا معناه، كفيمكا لفظو، فحفظكا ىذا؛ يكمنا إلى دالنبيمحملدف مف كبيرةن
.األذىاف ًبوً كتيٍشغىؿي بواألعمار، تيٍفنىى ما أحؽ 

بأشرؼيختص  ألنَّو العمكـ؛ تمؾ أشرؼ مف التفسير عمـ كاف المعمكـ، شرؼ مف العمـ شرؼ كألفَّ
فَّ،الكريـ القرآف كىك أالكتاب،  المعجزة العالميف، رب  كبلـي المتنافسكف فيو يتنافسي ما خيرى كا 

ـى القرآفى فإفَّ كلذلؾ اليداية، كمنبرالتشريع، مصدر الخالدة، المغة كىي أال لغةو بأفصح نزؿ الكري
.العربية

                                                           

.ٓص–لدمصبلحالخا–(انظر:التفسيرالمكضكعيبيفالنظريةكالتطبيؽ(ُ
 .ُُ/ُ–سيدقطب-(انظر:فيظبلؿالقرآف(ِ



 خ 

 ثـ تعالىأكالن، اهلل بفضؿ العزيز كتابو لخدمة كيبحثكف يدرسكف ممف أككف بأف عميَّ اهلل مىفَّ كلقد
بحثي كقد ،الموح حمدان الس م عبد /الدكتور األستاذ الفاضؿ كمشرفي أستاذم بمكافقة  ىذا مثَّؿى
أثرىا عمى المعنى التفسيري بيان )تحميل جمم  الشرط و بعنكاف،عمميةو رسائؿى مشركع مف حمقة
 سورتي المائدة واألنعام.       حيثكانترسالتيفيدراس  تطبي ي  عمى سور ال ر ن كميا( -
كذلؾباستقرائيا،خبلؿتناكؿالجممةالشرطية مف التفسير، عمـ ثنايا في خؿأد أف أحببت كقد

آنفا فيالسكرالمذككرة الشرط،كبيافمكاضعيا مفأداة كبيافأركانيا تحميميا كفعؿ،كمفثـ
.معبيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرملآليات،كجكابوالذمقديككفمحذكفان،الشرط

العمؿخالصان كأف طاعتو، إلى ييكفقن أف أسأؿ كاهلل كأفيعممنيما،لكجيوالكريـيجعؿىذا
.إنوكليذلؾكالقادرعميو،كينفعنيبماعممني،ينفعني
:: أىمي  الموضوعأوالً 
 أىميا: أذكر كثيرة اعتبارات خبلؿ مف المكضكع ىذا أىمية تنبع
 .الكريـ القرآف كىك أال البسيطة، عمى كتاب بأشرؼ الدراسة ىذه مكضكع تعمؽ.ُ
ف ،مستقؿ بشكؿ العرض حيث مف المكضكع ىذا حداثة .ِ  كأصكلو العمـ ىذا جذكر كانت كا 

عرابالقر كتب في مكجكدة  ن.التفسيركا 
.بيافأىميةالجممةالشرطيةفيتأثيرىاعمىالمعنىالتفسيرملآليات.ّ
  المغكمكالببلغي.القرآني اإلعجاز يبيف المكضكع ىذا.ْ
 إعطاءالباحثأكالدارسقدرةفائقةكممكةمتميزةفيالتفسيرالتحميمي..ٓ



:: أسباب اختيار الموضوعثانياً 
 .كخاصتو اهلل أىؿ ىـ الذيف،القرآف ؿأى مف نككف أف رجاء .ُ
كمكافقة .ِ عمى الموح حمدان الس م عبد/الدكتور األستاذ الفاضؿ كمشرفي أستاذم تشجيع

.الكتابةفيىذاالمكضكع
 ،العممية قيمتو تظير،المكضكع ىذا حكؿ محكمة عممية دراسة إلى اإلسبلمية المكتبة افتقار .ّ

 .خاصة العمـ كطبلب عامة المسممكف بيا كينتفع
 .المغكم القرآني اإلعجاز مف جانبىذاال كبياف إظيار في الرغبة .ْ
خاصةكأني، ليذاالمكضكع دراستي خبلؿ مف عميَّ ستعكد التي الكبيرة كالثمرة العظيمة الفائدة .٘

ئةفكانتنتيجةاالستقراءىيماقمتباستقراءمكاضعجممةالشرطفيسكرتيالمائدةكاالنعاـ،
كسبعيفجممةنشرطيةن ممايكحيبأىميةالمكضكعكتكفر،كثمانيعشرةمسألةناحتكتعمىمائةو

   القدرالكافيلرسالةماجستير.



 د 

التفسيرالتحميميالذميؤىؿكادران .ٔ يككففيخدمةمتميزانأكاديمياناالنتقاؿالمبدعإلىعالـ
نحكالقمةالسامقة.بيذاالعمـالعظيـالرتقاءكافيالجامعاتكالكمياتالشرعية،التفسيرأقساـ

 

:: أىداف الدراس  ثالثاً 
 :أىميا أذكر ة،متعدد كغايات كثيرة أىدافنا الدراسة ليذه إف
 .العزيز كتابو لخدمة عظيـ أجر مف كتعالى سبحانو اهلل كعدنا ما .تحصيؿُ
الشرطِ جممة عمى الكقكؼ سككاستقراء،. مف كاألنعاـمكاضعيا المائدة .رتي
..تحميؿجممةالشرطكبيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرملآلياتّ
 .إليو تفتقر جديدان مكضكعان تتناكؿ حكمةم عممية بدراسة اإلسبلمية المكتبة .إثراءْ
 التي،كالتكصيات النتائج خبلؿ مف كذلؾ،الشرعي العمـ كطمبة الدارسيف أماـ جديدة آفاؽ .فتحٓ

.الخاتمة الباحثفي بياخرج
ثراء ،السابقيف العمماء جيكد .استكماؿٕ  ىذهالدراسة كأف خاصة ،جديد ىك ما بكؿ المكضكع كا 
  .كالتفسير اإلعراب كتب في كجذكرىا أصكليا ليا
.الكقكؼعمىاإلعجازالمغكمكالبيانيفيسكرتيالمائدةكاألنعاـ.ٛ
 

:ات الساب  : الدراسرابعاً 
 بجميع تحيط محكمةن، عمميةن رسالةن أجدٍ لـ المكضكع، ىذا في كتب فيما كاالطبلع البحث بعد

 الدراسةضمف ىذه جاءت كقد متخصصةو، تطبيقيةو عمميةو دراسةو إطار في المكضكع ىذا جكانب
،قرآنية لمكسكعة سمسمة الحمقة  ينتميلقسـمفالمشركعالذمالرابعةحيثمثمترسالتيىذه
/ عبد الدكتكر األستاذ بإشراؼ كىك اإلسبلمية، بالجامعة الديف أصكؿ بكمية القرآف كعمـك التفسير

 كىككباعتمادكمباركةقسـالتفسيركعمكـالقرآففيكميةأصكؿالديف،،الس م حمدان الموح
)دراسةتطبيقيةعمىدراسةكتحميؿجممةالشرطكبيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرم يتناكؿ مشركع

.(كموسكرالقرآفالكريـ
:كقدكردتبعضالمؤلفاتكالرسائؿالعمميةذاتالصمةبالمكضكعمنيا

محمدحسف:لمباحث،دكتكراهكىيرسالة(كالمنطؽالشرطيفيالقرآفالكريـأدكاتالشرط).ُ
(.ُُٗٗ)الجامعةالمميةاإلسبلمية،اليند،الجراح

محمدسالـمحمد:لمباحث(دراسةتحميميةتفسيريةأصكلية:رطفيالقرآفالكريـتفسيرالش).ِ
)كميةأصكؿالديف،جامعةاألزىر،القاىرة(.

أساليب).ّ فيالقرآفالكريـ دكتكرا(الشرطكالقسـ العزيز:لمباحث،هرسالة بفعبد أحمد
)جامعةاألزىر،القاىرة(.المييب

 فالكريـ(لمدكتكرمحمدعبدالخالؽعضيمة،دارالحديث،القاىرة..)دراساتألسمكبالقرآْ



 ذ 

تتناكؿتحميؿجممةالشرطكتكضحأثرىا لـ الدراساتكغيرىا أفىذه كجديربالذكرىنا
.بؿيغمبعميياالجانبالمغكمالتخصصي،كماىكمكضكعدراستنا،عمىالمعنىالتفسيرم

 

:: حدود الدراس خامساً 
.جممةالشرط .ُ
جكابالشرط(.،فعؿالشرط،ةالشرط)أدا.أركافجممةالشرطِ
..تحميؿجممةالشرطّ
 ..بيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرمٗ
 

:: منيج الباحث سادساً 
 عمى ىذا فياعتمدت كال االستقرائي المنيجً البحث التحميمي ًمف مكضكعي،ك  خبلؿً كذلؾى

:الجكانًباآلتيةً
كىكعبارةعفالفصؿالتمييدم::لمدراس  : الجانب النظريأوالً 

النحكتناكلتحيث إليعمـ التحميمي التفسير كحاجة كاإلعرابكأىميتو، النحك تعريؼعمـ فيو
المفسرىذاكموفيالمبحثاألكؿ،أماالمبحثالثانيضكابطكقفتعمىكاإلعراب،ثـ إعرابيةتمـز
الشرطكأدكاتيا،الشرطلغةكاصطبلحانففيوتعريؼ بناءجممة ثـ ، عفبعضالقضاياالحديثثـ

.الشرطيةاألخرل


:لمدراس  الجانب التطبي ي ثانيا:
آخر،كيشتمؿكؿفصؿعمىصبلنكتمثؿسكرةاألنعاـفتمثؿسكرةالمائدةفصبلن:كيشمؿفصميف

،يتـمفخبلؿىذهالمطالبمبحثيف،ككؿمبحثفيوعدةمطالب،ككؿمطمبيمثؿربعانتكطئةك
 :يميما

استقراءمكاضعجممةالشرط. .ُ
ترتبالماإلجماليكالتحميميإبرازأركافجممةالشرطكتحميميا،كمفثـصياغةالمعنىالتفسيرم .ِ

معإفكقعحذؼ،أكمفأداتياكفعؿشرطياعمىذلؾالتحميؿ،كتقديرماحذؼمفجكابيا
 كذلؾفيسكرتيالدراسة.ذكرالصكرالببلغيةإفكجدت،


          إجراءات البحث                                                                                                   :سابعاً 

يقكـأسمكبالباحثعمىمايمي:
 عاصـ. عف حفص بركاية مشكمة البحث مدار القرآنية اآلية كتابة .1
 ،كذلؾفيالمتفتخفيفانعفالحاشية.اآلية كرقـ السكرة اسـ بذكر سكرىا إلى بيا ستشيدالمي اآليات زكيعى .2



 ر 

 جدحذؼ.تحديدجممةالشرط،كبيافأركانيا،كتقديرالمحذكؼمنياإفكي .3
صياغةالمعنىالتفسيرمبناءعمىإبرازأركافجممةالشرطكتحميميا،كذلؾبالرجكعالىكتبالتفسير .4

عرابالقرآف  ،معإظياراإلعجازالمغكمكالببلغيفياآليةالقرآنية.كا 
كالمستكحاة تخدـ التي كاآلثار النبكية باألحاديث االستدالؿ .5  مظانيا، إلى كعزكىا ،المعانيالمستنبطة

 ماأمكف. الصحيحيف غير مفاألحاديث عمى العمماء حكـ كنقؿ كأصكلو، التخريج ضكابطحسب كذلؾ
 المعاجـكتب خبلؿ مف كذلؾ الحاشية، في بياف إلى تحتاج التي الغريبة المفردات معاني تكضيح .6

 .المغكية
 .البحث في ذكرىـ الكارد المشيكريف غير األعبلـ ترجمة .7
 ذكرمع كالصفحة، كالجزء، كالمؤلؼ، الكتاب، اسـ بذكرءنامبتد تفصيؿ دكف الحاشية في المراجع إثبات .8

 ،كذلؾتخفيفانعفالحاشية.كالمراجع المصادر فيرس في التكثيؽ تفاصيؿ كامؿ
 .كالتكثيؽ النقؿ في العممية األمانة مراعاة .9

.البحث عممية لتسييؿ كذلؾ بالبحث، الخاصة البلزمة الفيارس إعداد .11
 : خط  الدراس                                                                                                               اً ثامن

ن، وخاتم ، وذلك عمى تح ي ا لألىداف الساب  ، ف د اشتممت الخط  عمى م دم ، وتمييد، وفصمي
 :تيالنحو اآل
 :ليةالتا العناصر عمى كتشتمؿ :الم دم 

.أىميةالمكضكع:أكالن
.أسباباختيارالمكضكع:ثانيان
.أىداؼالدراسة:ثالثان
.الدراساتالسابقة:رابعان
.حدكدالدراسة:سانخام

.منيجالباحث:سادسان
سابعان:إجراءاتالبحث.

.خطةالدراسة:ثامنان


 للدراسة الجانب النظري

 الفصل التمييدي
 بين يدي الدراس  

 مبحثين:  ويشتمل عمى
                          التعريف بعمم النحو وازعراب وبيان أىميتو:                                                                                     :المبحث األول



 ز 

التعريؼبعمـالنحككاإلعراب.أكالن:
 عمـالنحككاإلعراب. أىميةثانيان:
.مفسرإليوعبلقةالتفسيرالتحميميبعمـاإلعرابكحاجةالثالثان:
المفسر.رابعان:  ضكابطإعرابيةتمـز

                                                                الجمم  الشرطي  وأركانيا                                                                                                       :المبحث الثاني
.تعريؼالشرطلغةكاصطبلحانأكالن:
.بناءجممةالشرطكأدكاتياثانيان:
.الشرطعمىالعطؼ ثالثان:
.الجكابعمىالعطؼ رابعان:

.الشرطجكابمفاإلبداؿ خامسان:
(.لـ)عمىالفاءتدخؿكىؿبالفاءالجكاباقتراف سادسان:
: .األداةمعالشرطحذؼ سابعان
.الشرطبجكاحذؼحكمة ثامنان:

 لمدراس  الجانب التطبي ي
 ويشتمل عمى فصمين: 

 الفصل األول 
تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 

   :مبحثين توطئ  و ويشتمل عمى
                                                                                                               التوطئ : بين يدي سورة المائدة. -

( وبيان أثرىا عمى ٓ٘- ٔتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  ): المبحث األول
                                                            المعنى التفسيري                                                        

 
 

 مطالب:  ةوفٌه أربع
:المطمب األول

،كبيافأثرىا.(ُُ-ُمفاآلية)تحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدة
:الثانيالمطمب

كبيافأثرىا.  ،(ِٔ-ُِتحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدةمفاآلية)





س 
 


:ثالثاللمطمبا

                                                  كبيافأثرىا. ،(َْ-ِٕتحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدةمفاآلية)
:الرابعالمطمب

فأثرىا.كبيا،(َٓ-ُْمفاآلية)تحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدة
                                                            

 : المبحث الثاني
وبيان أثرىا عمى المعنى  ،(ٕٓٔ- ٔ٘ي  )تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآل

                                                 التفسيري                                                            


 مطالب: ةوفٌه أربع

:األولالمطمب
كبيافأثرىا.(ٔٔ-ُٓتحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدةمفاآلية)

:الثانيالمطمب
كبيافأثرىا.(ُٖ-ٕٔتحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدةمفاآلية)

:الثالثالمطمب
كبيافأثرىا.(ٜٙ- ٕٛتحميؿجممةالشرطفيسكرةالمائدةمفاآلية)

:الرابعمبطالم
 كبيافأثرىا.(َُِ-ٕٗالشرطفيسكرةالمائدةمفاآلية)تحميؿجممة


 الفصل الثبنً

 تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 
   :مبحثينتوطئ  و  ويشتمل عمى 

 األنعاـ.التوطئ : بين يدي سورة  -
( وبيان أثرىا عمى ٜٗ- ٔتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  ) المبحث األول:
   .المعنى التفسيري 

                                                                                                              
 مطالب:  ةوفٌه أربع

:المطمب األول
.وبيان أثرىا(ّٓ-ُتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)
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:لثانيالمطمب ا
.وبيان أثرىا (ٖٓ-ّٔتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)

 

:الثالثالمطمب
.وبيان أثرىا  (ّٕ-ٗٓتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)


 :الرابعالمطمب

.وبيان أثرىا(ْٗ-ْٕتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)
 

 ( وبيان أثرىا ٘ٙٔ- ٜ٘تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  ) :المبحث الثاني
  .عمى المعنى التفسيري 

 :مطالب  وفيو أربع
:المطمب األول

.وبيان أثرىا(َُُ-ٓٗمةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)تحميؿجم
:الثانيالمطمب

                                                            .وبيان أثرىا(ُِٔ-ُُُتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)
:الثالثالمطمب
.وبيان أثرىا(ٓٗٔ- ٕٚٔتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)
:الرابعالمطمب

.وبيان أثرىا(ُٓٔ-ُُْتحميؿجممةالشرطفيسكرةاألنعاـمفاآلية)
                                                                                                                       :الخاتم 

.كتشتمؿعمىأىـالنتائجكالتكصياتالتيتكصؿإليياالباحث
 :العام  الفيارس

.المصحؼ في ترتيبيا حسب القرآنية اآليات فيرس:أوالً 
.كاآلثار النبكية األحاديث فيرس:ثانياً 
ليـ. المترجـ األعبلـ فيرس:ثالثاً 
.كالمراجع المصادر فيرس:رابعاً 

.المكضكعات فيرس:خامساً 
 العربي ، و خر بالم   ازنجميزي .*ممخص الرسال  بالم   
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فكافغيرذلؾفمف كفيالختاـ،ىذاجيدبشرم،فإفأحسنتفمفاهللعزكجؿ،كا 
نفسي،كمفالشيطاف،كاهللالميكًفؽ.

                                                             /الباحث                                                                 
معين محمد رمضان يوسف
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 اجلبنب النظري للدراسة
 الفصل التمييدي
 بين يدي الدراس 

 
 :مبحثان وفيو

 التعريؼبعمـالنحككاإلعرابكبيافأىميتو.:المبحث األول -

 الجممةالشرطيةكأركانيا.:المبحث الثاني -

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ِ- 

 
 

 المبحث األول

 عراب وبيان أىميتوالتعريف بعمم النحو واز
 
 

 وفيو أربع ن اط:
 :التعريف بعمم النحو وازعراب. أواًل 
 :أىمي  عمم النحو وازعراب. ثانيًا 
 :ع ق  التفسير التحميمي بعمم ازعراب وحاج  المفسر إليو. ثالثًا 
 :ضوابط إعرابي  تمزم المفسر رابعًا 



 -ّ- 

:التعريف بعمم النحو وازعرابأكالن:
:حوالتعريف بعمم الن -ُ

لغةنكاصطبلحان.كلمتعريؼبعمـالنحكالبدمفالكقكؼأكالنعمىتعريؼالنحك
،كنحكتنحكه،كالحاءكالكاككممةتدؿعمىقصد")نحك(النكف:(ُ)قاؿابففارس:النحو ل  ً  -أ

،ـعمىحسبماكافالعربتتكمـبوكلذلؾسمينحكالكبلـ،ألنويقصدأصكؿالكبلـفيتكم
مفالعربكيقاؿإفبن قـك ينحك: البعداءغيراألقارب،، القـك قيؿ: فقد أىؿالمنحاة كأما

:الطَّريؽي،كالًجيةي:"كجاءفيالقامكسالمحيط،(ِ)انتحىفبلفلفبلف:قصدهكعرضلو" ،النٍَّحكي
 ًبيًَّة، العىرى نىٍحكي كمنو: كاٍسمان، ظىٍرفان يككفي كالقىٍصدي، ، كٌّ كنيحي أٍنحاءه : ،جمعو كعيتيؿٍّ ، كٌّ نيحي ٍمعيوي: كجى

دىه قىصى كيىٍنحاهي: كهي يىٍنحي نىحاهي كديًليَّةو، كدىٍلكو الكرم،(ّ)"كنيًحيَّةه، يطمؽ"بقكلو:(ْ)يكعرفو لغة: النحك
.(ٓ)عمى:القصدكالمقداركالجيةكالمثؿكالنكعكالبعض"

:اآلتييظيرلنالغةن،كبعداالطبلععمىبعضتعريفاتعمماءالمغةلمفظة)النحك(
كالنكع،كالمثؿ،المقدار،كالجية،كالطريؽ،القصد،ىي:عمىعدةمعانيمجيءمادةنحك-ُ

.كالبعض
كربطالمعنىتدؿعمىقصد،ألنوذكرأفكممةنحكنميؿإلىترجيحتعريؼابففارس،-ِ

صكؿالكبلـعمىأفالنحكسميبنحكالكبلـألنويقصدأالمغكمبالمعنىاالصطبلحيفذكر
كىذاالمعنىالذمذكرهابففارسىكالمعنىاألقربإلىالمعنىكافالعربتتكمـبو،حسبما

االصطبلحيلعمـالنحككماسنرلالحقان.

                                                           

شتى،(ُ عمـك في إمامان كاف المغكم؛ الرازم حبيب بف محمد بف زكرياء بف فارس بف أحمد الحسيف أبك )
كثيران،كلوكتابحمية المغةفإنوأتقنيا،كألؼكتابوالمجمؿفيالمغة،كىكعمىاختصارهجمعشيئان كخصكصان

انظر:.)ػىّٓٗسنةكلورسائؿأنيقة،كمسائؿفيالمغة،تكفيالفقياء، الركاة كفيات،َُّ/ُ-القفطي-إنباه
 .(َُّ/ُٕ-الذىبي-سيرأعبلـالنببلء،ُُٖ/ُ-ابفخمكاف–األعياف

 .َّْ/ٓ-(مقاييسالمغة(ِ
 .ُّّٕص–(القامكسالمحيط(ّ
كربفيكسؼبفاحمدالكرمي،المقدسي،الحنبمي،محدث،بيبأبيبكربفأحمدبفأ(مرعيبفيكسؼبف(ْ

بفمسطيف،كانتقؿإلىالقدس،ثـإلىالقاىرة،فكافاحدأكابرعمماءالحنابمةأفقيو،مؤرخ، ديب،كلدفيطكركـر
-ابفالغزم–ديكافاإلسبلـ،ُِٖ/ُِ-بفرضاعمر–معجـالمؤلفيفانظر:.)قَُّّكتكفيبياسنةفييا،

ْ/ُُُ). 
.ُِص–الكرمي–(دليؿالطالبيفلكبلـالنحكييف(ٓ



 -ْ- 

النحو اصط حاً -ب العربفيتصرفومفإعراب:(ُ)ين قاؿابفجً: "ىكانتحاءسمتكبلـ
ليمحؽمفليس،كاإلضافةكالنسبكالتركيبكغيرذلؾكسيركغيرهكالتثنيةكالجمعكالتحقيركالت

فشذبعضيـعنيا فلـيكفمنيـ،كا  مفأىؿالمغةالعربيةبأىميافيالفصاحة،فينطؽبياكا 
.(ِ)بوإليو"دَّري

"النحك:ىكعمـبقكانيفيعرؼبياأحكاؿالتراكيبالعربيةمفاإلعرابكالبناء:(ّ)كقاؿالجرجاني
ا،كقيؿ:النحك:عمـيعرؼبوأحكاؿالكمـمفحيثاإلعبلؿ،كقيؿ:عمـبأصكؿيعرؼكغيرىم

كعرفوالكرميبقكلو:"عمـبأصكؿيعرؼمنياأحكاؿأكاخرالكمـ،(ْ)بياصحةالكبلـكفساده"
.(ٓ)إعرابانكبناءن"

 :تيلتعريفات الساب   نخمص إلى اآلمن ا
فاعتبرا،كالجرجانيحككعمـاإلعرابمثؿ:ابفجني،فىرؽبعضعمماءالمغةبيفعمـالن-ُ

ألفتراكيبالمغةالعربيةأكسعكأشمؿكىذامانرجحوىنا،،أفعمـالنحكيشمؿاإلعرابكغيره
اإلعراب، كؿمف مف جزء إال اإلعراب جني،كما ابف تعريؼ في جميان يبدك كىذا ككذلؾ،

التعريؼاألكؿالذمذكرهالجرجاني.
فيككىذايظيرفيتعريفولمنحك،أمثاؿالكرميأفالنحكىكاإلعراب،البعضاآلخر،يرل-ِ

كفيىذاإغفاؿلجكانبأخرليشتمؿكبناءن،قصرعمـالنحكعمىأحكاؿأكاخرالكمـإعرابانقد
كاهللأعمـ.،عميياعمـالنحك

أىميةعمـالنحكبالنسبةألىؿالمغةالعربية،-ّ كىذاىيلغةالقرآفالكريـ،كالتييظيرلنا
كأىؿالتفسيرخاصةكماسنرلالحقانإفبالنسبةألىؿالقرآفالكريـ،بنىعميوأىميةعمـالنحكيي

شاءاهللتعالى.

                                                           

المكصمي(ُ بفجني الفتحعثماف أبك صاحبالتصانيؼ،،( العربية، الفارسيدىران،إماـ عمي أبا عدةلـز لو
تكفيتصانيؼمنيا: كغيرىا، الخصائص، الممع، الصناعة، سر :انظرق.)ِّٗسنة الركاة -القفطي–إنباه

ياقكت–معجـاألدباء،ُٕ/ُٕ-الذىبي-سيرأعبلـالنببلء،ِْٔ/ّ-ابفخمكاف–فياتاألعيافك،ّّٓ/ِ
 .(ُٖٓٓ/ْ-الحمكم

 .ّٓ/ُ–(الخصائص(ِ
مفكبارالعمماءبالعربية،(ّ فيمسكؼ، المعركؼبالشريؼالجرجاني: بفعمي، مفتصانيفو(عميبفمحمد

لمتف التنقيح عمىشرح حاشية األالكثيرة: عمىتفسيرتازانيفي حاشية الييئة، في النصيرية التذكرة شرح صكؿ،
–األعبلـ،ُٔٗ/ِ-السيكطي-بغيةالكعاة انظر:).قُْٖ،كقيؿسنةقُٖٔتكفيبشيرازسنةالبيضاكم،

 .(ُِٔ/ٕ-عمربفرضا–معجـالمؤلفيف،ٕ/ٓ-الزركمي
 َِْص-(التعريفات(ْ
 .ُِص-النحكييف(دليؿالطالبيفلكبلـ(ٓ



 -ٓ- 

 :التعريف بعمم ازعراب.ِ
 :ازعراب ل  ً -أ

كاآلخرالنشاط)عرب(العيفكالراءكالباءأصكؿثبلثة:أحدىااإلبانةكاإلفصاح،قاؿابففارس:"
ربالرجؿعفنفسو،إذابيففاألكؿقكليـ:أع،كطيبالنفس،كالثالثفسادفيجسـأكعضك

كليس...،(ٔ)(عنيا لسانيا، والبكر تستأمر في نفسيا الثيب يعرب):قاؿرسكؿاهلل،كأكضح
عرابالكبلـأيضان يفالمعانيفيبمفىذاالقياس،ألفباإلعرابيفرؽىذامفإعرابالكبلـ،كا 

فأمااألمةالتيالفاعؿكالمفعكؿكالنفيكالتعجبكاالستفياـ،كسائرأبكابىذاالنحكمفالعمـ،
ىذاالقياسألفلسانياأعرباأللسنة،كبيانيا،بفميسببعيدأفيككفسميتعربانسمىالعرتي

ۀ    چفس،قاؿاهللالنكاألصؿاآلخر:المرأةالعركب:الضحاكةالطيبةأجكدالبياف،...

 واألصل أزواجهن، إلى المتحببات هن: التفسير أهل قال ،[ّٕ-ّٔ]الكاقعة:چ  *ہ  ہ   *ہ  

 .(ِ)أمفاسدة"عركب،امرأةكيقاؿمفذلؾ:،عربا   تعرب فسدت، إذا معدته، عربت: قولهم الثالث
القامكسالمحيط في اإلًكجاء : كاإًلٍعرابي )ع:" كاإًلٍفصاحي الشيًء(بانىةي الزبيدم،(ّ)"ف :"(ْ)كقاؿ

اإًلبى ىيك ًإنَّمىا النٍَّحكي ىيكى الًَّذم كاألىٍلفىاظكاإًلٍعرىابي المعىاًني عىف ـي،انىةي األىغت ًلسىانيوكأىٍعرىبى كىعىريبى
ـ  ًبيٌبالضَّ عىرى ارى كبىةن،أىمصى ،ان،عيري حى :أىٍفصى ًميًرؾ،أىماكيقىاؿ:أىٍعًربعىمَّكتىعىرَّبكاٍستىٍعرىبى ًفيضى
"أىًبٍف، ـ:أىٍعرىبى باٍلكبلى ؿًإذىاأىفصحى .(ٓ)كًمٍفىىذىاييقىاؿلمرَّجي

:تيالمعنىالمغكملئلعرابىكاآلكخبلصةالقكؿفي
كالفساد،كاإليضاحكالنشاط،كاإلفصاح،اإلبانة،جاءتمادةاإلعرابعمىعدةمعانيىي:-ُ

كطيبالنفس.

                                                           

مسنده(ُ في أحمد أخرجو صمتيا"-( رضاىا كالبكر نفسيا، عف تعرب الثيب -بمفظ:" الشامييف -مسند
إسنادرجالوثقاتلكنومنقطع،،ُِِٕٕحديثرقـ-َِٔ/ِٗ كىكقاؿشعيباألرنؤكط:صحيحلغيره،كىذا

 .ُِْٕٕمكرربرقـ
 .ِٗٗ/ْ-(مقاييسالمغة(ِ
 .ُُّص-المحيط(القامكس(ّ
بالمغة(ْ عبٌلمة الممقببمرتضى: الفيض، أبك الزبيدم، الحسيني الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد بف محمد )

كالحديثكالرجاؿكاألنساب،مفكبارالمصنفيف.أصمومفكاسطفيالعراؽكمكلدهباليندفيبمجراـكمنشأهفي
،لتعميواليداياكالتحؼ،مفكتبوتاجالعركسفيشرحالقامكسزبيدباليمف،كأقاـبمصر،فاشتيرفضموكانيا

الحيالكتاني-فيرسالفيارس انظر:)قَُِٓسنةتكفيبالطاعكففيمصر -األعبلـ،ِٔٓ/ُ-عبد
.(َٕ/ٕ-الزركمي

 .ّّٓ/ّ-اجالعركس(ت(ٓ
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المغك-ِ اإلبانةالمعنى ىك لئلعراب االصطبلحي المعنى مع ينسجـ كالذم لئلعراب م
كاإلفصاح.

:ازعراب اصط حاً -ب
 فو بعض عمماء الم   بعدة تعريفات منيا:رَّ ول د ع

أبكه،انكشكرسعيد؛أالترلأنؾإذاسمعتىكاإلبانةعفالمعانيباأللفاظ،:"تعريف ابن جني*

سعيدأباه،كلككافمفالمفعكؿ،الفاعؿى،عممتبرفعأحدىماكنصباآلخر (ُ)الكبلـشرجانأكـر
.(ِ)كاحدناالستبيـأحدىمامفصاحبو"

ٍعرىابأثرظىاىرأىكميقىٌدريجمبواٍلعىاًمؿًفيآخرااًلٍسـالمتمكف":بقكلو(ّ)ابن ىشام وعرفو* اإٍلً
ارع، الضمةكىاٍلًفٍعؿاٍلميضى زيدهًمثىاؿاآٍلثىارالظَّاًىرىة اءى ًفيقىٍكلؾجى ،زيدانكىرىأىٍيت،كالفتحةكالكسرة

مىٍيوً،كمررتبزيدو اءىكىرىأل،أىالترلأىنَّيىاآثىارظىاًىرىةًفيآخرزيدجمبتياالعكامؿالدَّاًخمىةعى كىًىيجى
اتعتقدهمنكيان ًمثىاؿاآٍلثىاراٍلمقدرىةمى اءىاٍلفىتىًفيآخرنىٍحكاٍلفىتىمفقىٍكلكىاٍلبىاءكى ،كىرىأىٍيتاٍلفىتى،ؾجى

ًفيالثَّاًلثكسرة،،كمررتبالفتى ًفيالثَّاًنيفىٍتحة،كى فىإنَّؾتقدرًفيآًخرهًفياٍلًمثىاؿاألكؿضمة،كى
تمؾالحركاتاٍلمقدرىةًإٍعرىاب اأىفالحركاتالظَّاًىرىةًفيآخر،كى  .(ْ)إٍعراب"زيدكىمى

يكربيفالمشتغميفبالعمكـالعربية،ىك:التطبيؽالعاـعمىالقكاعد"كلئلعرابمعنىآخرمش*
مفعكؿبو،أكافيالكبلـمففعؿ،أكفاعؿ،أكمبتدأ،أكخبر،أكالنحكيةالمختمفة،ببيافم

فيجممتو، منيما كؿ كمكقع كالحركؼ، كاألفعاؿ، أنكاعاألسماء، ذلؾمف غير أك ... حاؿ
 .(ٓ)كغيرذلؾ"كبنائوأكإعرابو....أ

 :تيخمص الباحث إلى اآلمما سبق ي*
اإلعراب،-ُ أكسعكأشمؿمفعمـ النحك مفبعضالتعريفاتأفَّعمـ اإلعرابيمثؿكيفيـ

كىكماسنممسوفيالجانبالتطبيقيمفالدراسةعندتحميمنالجممةالناحيةالتطبيقيةلعمـالنحك،
فسيرم.كبيافأثرىاعمىالمعنىالت،الشرط

                                                           

 .ّٔ/ُ-ابفجني-انظر:الخصائص-(أمنكعان(ُ
 .ّٔ/ُ–(الخصائص(ِ
قاؿ(عبداهللبفيكسؼبفأحمدبفعبداهللبفيكسؼ،أبكمحمد،جماؿالديف،ابفىشاـ:مفأئمةالعربية،(ّ

مف،ابفخمدكف:مازلناكنحفبالمغربنسمعأنوظيربمصرعالـبالعربيةيقاؿلوابفىشاـأنحىمفسيبكيو
يتحقيؽتصريؼابفالحاجب،كرفعالخصاصةكعمدةالطالبف،مغنيالمبيبعفكتباألعاريب:تصانيفو

-األعبلـ،ٖٔ/ِ-السيكطي-بغيةالكعاة انظر:.)قُٕٔسنةتكفيبمصركشذكرالذىب،،عفقراءالخبلصة
 .(ُْٕ/ْ-لزركميا

 .ُْص-(شرحشذكرالذىب(ْ
 .ْٕ/ُ-عباسحسف–(النحكالكافي(ٓ
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كمصطمحعمـالتفريؽبيفمصطمحعمـالنحك،النحكٍستنبىطمفتعريفاتأغمبعمماءيي-ِ
الحقيقية،اإلعراب، بمسمياتيا األشياء كتسمية الخمط، عدـ عمينا إليوفكجب يميؿ ما كىذا
الباحث.
 أىمي  عمم النحو وازعراب: ثانيًا:

عمىتكطئةتاريخيةلمعرفةكيفيةنشأةىذاالعمـ،يجبعميناأفنقؼكلمعرفةأىميةعمـالنحك،
قكاعده، أفَّكاألسبابالتيدعتإلىتقعيد بعضالنحكييفمف ذكر الباعثككما المحفىك

كلقدبدأالمحفخفيفانمنذ،مىاستنباطقكاعدالنحككتصنيفياكع،األكؿعمىتدكيفالمغةكجمعيا
،(ُ)(أرشدوا أخاكم؛ فإنو قد ضل)رجؿبحضرتوفقاؿ:عمىمايظير،فقدلحفأياـالرسكؿ

عمرفإذابمغناعيدعمر رأيناالمصادرتثبتعددانمفحكادثالمحف،فتذكرأفى مرى
اقكـمتعمميففأعرضمغضبانكقاؿ:كاهلللخطؤكـفيعمىقكـيسيئكفالرميفقرعيـفقالكا:إنَّ
رميكـ في خطئكـ مف عمي أشد لسانكـ ، عمر إلى ككرد مكسى أبك مف أكلو: كتاب

كاألنكىمفذلؾتسربالمحف،بضربالكاتبسكطانألبيمكسىاألشعرمفكتبعمر
الناسلمقرآف،فقدقدـأعرابيفيخبلفةعمر أنزؿإلىقراءة مما فقاؿ:مفيقرئنيشيئا

الحجاألكبركأذافمفا)فأقرأهرجؿسكرةبراءةبيذاالمحف،عمىمحمد؟ هللكرسكلوإلىالناسيـك
،فقاؿاألعرابي:إفيكفاهللبريئانمفرسكلو،فأناأبرأمنو(،أفاهللبرمءمفالمشركيفكرسكًلوً

حدث،مااألعرابيفدعاهفقاؿ:ياأميرالمؤمنيف،إنيقدمتالمدينةكقصَّمقالةيفبمغعمرى
  ڤچ قاؿتعالى  فقاؿ:كيؼىيياأميرالمؤمنيف؟فقاؿ:،:ليسىكذاياأعرابيفقاؿعمر

فقاؿ،[ّ]التكبة: چ...    چچ   ڃڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
.(ِ)بالمغةعالـهإالالقرآفيقرئأالعمريفأمرمنيـ،كرسكلواهللبرئممفأبرأكأنا:األعرابي

تىيالتيحممتالقكـعمىاالجتيادلحفظالعربيةأحداثالمحفالتيكقعفيـأفَّييمضىمما
ىذا الزمف مع ليـ تـ حتى كقكاعده اإلعراب في يتكممكف فشرعكا لؤلعاجـ، تعمميا كتيسير

.(ّ)الفف

                                                           

حديث-ِٖٓ/ُِ-بابعبداهللبفسعدعفأبيالدرداء-رةإتحاؼالمي-(أخرجوابفحجرالعسقبلني(ُ
حديث-ُُٔ/ُ-بابفيآدابالتبلكة-كقاؿصحيحاإلسناد،كالمتقياليندمفيكنزالعماؿ-ُُّٔٔرقـ
 .َِٖٗرقـ
 .ٖص-سعيداألفغاني–(انظر:مفتاريخالنحكالعربي(ِ
.ِٕص-فغانيسعيداأل–(انظر:مفتاريخالنحكالعربي(ّ
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فمفكاففيب،كعمـاإلعراتكامميةبيفعمـالنحك،ترابطية،كخبلصةالقكؿ:أفالعبلقةجدلية،
كاففياإلعرابض تكضيحأىميةالنحكضعيفان، كاآلفيمكفلنا أيضان، النحككاإلعرابعيفان

:تيعمىالنحكاآل
:أىمي  عمم النحو-أ
عفالخطأفيالمساف،أماالحترازعفالمحف.االحتراز-ُ
استعانةالعرببعمـالنحكعمىمخاطبةبعضيـلبعضبالكبلـالفصيح.-ِ
ا-ّ معرفة العمـ ىذا تحصيؿ إلى المؤدية كالفعؿالطريؽ كاالسـ كالكبلـ كالكممة منو ألىـ

كالتابع كالمجزكـ كالمجركر كالمنصكب، كالمرفكع كالمعرفة كالنكرة كالبناء كاإًلعراب كالحرؼ
كالعامؿ.

لكبلـالفصيح،قاؿأىؿالعمـ:النحكعمـمستنبطبالقياسكاالستقراءمفكتاباهللتعالىكا-ْ
بإشارًةعميبفأبيطالب،(ُ)ؿمفكضعوىكأبكاألسكدأك،كقيؿ:إفَّكمعرفتوفرضكفاية

:االسـكالفعؿكالحرؼكشيئانمفاإًلعراب،كقاؿلو:انحىذاالنحكياعم ميـعندماقاؿلو
.(ِ)أبااألسكد

 أىمي  عمم ازعراب:-ب
اهللُ كبلـ باإلعرابعمىفيـ ،.االستعانة رسكلو كبلـ الناسلفظانكفيـ كقكالنأفصح

عرابانككممة (.ّ)كا 
المعانيالمتكاًفئىةًفي.ِ الًَّذمىكالفارؽبىٍيفى "مفالعمكـالجميمةالًَّتيخصتًبيىاالعرباإلعرابي

عرؼالخبرالًَّذمىكأصؿالكبلـ،كلكالهمىاميٌيزفاعؿمفمفعكؿ،كالمضاؼمفالمفظ،كبويي
مفاستفيا ٍنعكت،كالتىعىج به مفتأكيد"مى ٍدرمفمصدىر،كالنعته .(ْ)ـ،كالصى

 ع ق  التفسير التحميمي بعمم ازعراب وحاج  المفسر إليو: ثالثًا:
سنذىبلمتعريؼبالتفسيرالتحميميكقبؿأفنعرؼالعبلقةبيفالتفسيرالتحميميكعمـاإلعراب،

كاصطبلحان، تركيبلغة مركب التحميمي التفسير مصطمح أفى ىما:كبما كممتيف، مف كصفيان ان

                                                           

أدرؾ،التابعيفكبارمفكىك،(ظالـبفعمركبفسفيافبفجندؿالدؤليالكناني:كاضععمـالنحك(ُ مخضـر
الجاىميةكاإلسبلـ لوعميبفأبيطالب، أبكاألسكدرسـ فكتبفيو مفأصكؿالنحك، عنو،شيئا كأخذه

كلـيزؿفياإلمارةإلىأفقتؿعمٌي،يافيأياـعميككليإمارت،سكفالبصرةفيخبلفةعمر،جماعة
،(.ْْٓ/ّ-ابفحجرالعسقبلني-اإلصابةفيتمييزالصحابة انظر:ق)ٗٔماتبالبصرةسنة 
.ُُص–الكرمي–دليؿالطالبيفلكبلـالنحكييفانظر:((ِ
 .ُُص–الكرمي–دليؿالطالبيفلكبلـالنحكييف(انظر:(ّ
 .ّْص-ابففارس-الصاحبي((ْ
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التفسيركالتحميمي،البدلنامفمعرفةالمعنىالمغكملكؿكممةعمىحده،كينتمكفمفإدراؾ
المعنىالمغكملممركب.



 ل ً : تعريف التفسير . أ
يضاحوالفاءكالسيفكالراءكممة:"قال ابن فارس تدؿعمىبيافشيءكا  كاحدة فسرتيقاؿ:،
.(ُ)كالفسركالتفسرة:نظرالطبيبإلىالماءكحكموفيو"،الشيءكفسرتو
كتفسير،كفسرالقرآفكفٌسره،كنظرالطبيبفي:"(ِ)وقال الزمخشري ىذاكبلـيحتاجإلىفسرو

المريضكىي عٌمتوتفسرة عمى بو المستدٌؿ فيك،ماؤه شيء حاؿ عف ترجـ ما كٌؿ ككذلؾ
.(ّ)تفسرتو"

اٍلبىيىافيالفىٍسري:"(ْ)وقال ابن منظور كفىسَّرىهي:،: فىٍسران ، ـ  ًبالضَّ كيٍفسيريه، بالكىسر، يفًسريه، الشيءى فىسىر
ًفالمٍَّفًظالميٍشكؿ" الميغىٌطى،كالتٍَّفسيركىشؼالميرادعى :كىٍشؼي ًمٍثميوي؛الفىٍسري أىبانو،كالتٍَّفسيري
(ٓ).

:إظيارالمعنىالمع":(ٔ)وقال الراغب األصفياني .(ٕ)"قكؿالفىٍسري
إفالناظرفيتصريفاتمادةفىسىركاشتقاقاتيايتبيفلوأفمعناىاالمغكمال:وخ ص  ال ول

زالةالمبسكاإلشكاؿعفالمفظ يخرجعفككفالمقصكدبياالشرحكالبيافكاإلظياركالتكضيحكا 

                                                           

 .َْٓ/ْ-(مقاييسالمغة(ُ
(محمكدبفعمربفمحمدبفأحمدالخكارزميالزمخشرٌم،جاراهلل،أبكالقاسـ:مفأئمةالعمـبالديفكالتفسير(ِ

كاآلداب قرلخكارـز،كالمغة مف فيزمخشر زمنان،كلد بيا فجاكر إلىمكة اهللكسافر فيكتنق،فمقببجار ؿ
ثـعاد،المفصؿ،ك،أشيركتبوالكشاؼفيتفسيرالقرآف،كأساسالببلغةالبمداف،ككافمعتزليالمذىب،مجاىران

فتكفيفييا األعبلـ،ُّْ/ِ-لداككدما-طبقاتالمفسريف انظر:ق.)ّٖٓسنةإلىالجرجانيةمفقرلخكارـز
 .(ُٖٕ/ٕ-الزركمي-
  .ِِ/ِ-(أساسالببلغة(ّ
بفعمي،أبكالفضؿ،جماؿالديفابفمنظكراألنصارمالركيفعياإلفريقي،صاحبلساف((ْ محمدبفمكـر

بمصر كلد المغكمالحجة، اإلماـ فيطرابمسالغرب،العرب: بالقاىرة،كقيؿ: فيديكافاإلنشاء كلي،كخدـ ثـ
طرابمس في ،القضاء سنة فييا فتكفي مصر إلى بقُُٕكعاد ترؾ كقد مجمد، خمسمائة نحك خطو انظر:.)

 .(َُٖ/ٕ-الزركمي-األعبلـ
.ٓٓ/ٓ-(لسافالعرب(ٓ
(الحسيفبفمحمدبفالمفضؿ،أبكالقاسـاألصفيانيأكاألصبيانيالمعركؼبالراغب:أديب،مفالحكماء(ٔ

احبالمصنفات،العمماء دىاتاٍلقيٍرآف،مفأىؿأصبيافسكفبغداد،صى لىوي:ميٍفرى ؛كغيرىما،كأفانيفالببلغة، ظفَّ
الرَّاًزمٌلكفَّأىفالرَّاًغبمعتزلي؛بعضيـ كىًىيفىاًئدىة،الٌسنةأىؿالرَّاًغبمفأىًئمَّةذكرأفَّ : قىاؿى بالغزالي، كقرنو

فىًإفكثيران سىنىة، معتزلي،حى الكعاةق.)َِٓتكفيسنةمفالنَّاسيظنكفأىنو بغية ِ-السيكطي-انظر: /ِٕٗ،
 .(ِٓٓ/ِ-لمزركمي-األعبلـ

 .ّٔٔص-(المفرداتفيغريبالقرآف(ٕ
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الراتفسيره،الميراد ذكر كما المعقكؿ المعنى ظيار كا  سبؽ، فيما مفكانطبلقانغباألصفياني
لمتفسير، المغكم لمتفسير،المعنى المعنىاالصطبلحي بياف في سنجتيد كذلؾالختبلؼفإننا

عباراتالعمماءفيالبيافعفمعنىالتَّفسيًرفياالصطبلًح،
ليبعدىذلؾأف كظيرى لممعنىأمَّ فيمعمكمةوفييابيافه فكافليسلياأثره فإنيامفالتَّفسيًر،كا 

التَّفسيرًالمعنىفإنَّيابيافً .(ُ)خارجةهعفمفيكـً


 اصط حًا: تعريف التفسير . أ
تعبيراته فيتعريؼالتَّفسيًر بسردىالمعمماء ـي المقا يطكؿي مف،كثيرةه، عمىجممةو اطَّمعتي كلقد

:(ِ)التَّعريفاًت،منيا
كىيٍ)":(ّ)تعريف أبي حيان* عىٍف ًفيًو ييٍبحىثي ـه ًعٍم ًتيىا،التٍَّفًسيري ٍدليكالى مى كى اٍلقيٍرآًف، ًبأىٍلفىاًظ الن ٍطًؽ ًفيًَّة

التَّ الىةي حى مىٍييىا عى الًَّتيتيٍحمىؿي مىعىاًنييىا كىالتٍَّرًكيًبيًَّة،كى ٍفرىاًديًَّة اإٍلً ًلذىًلؾىكىأىٍحكىاًميىا تىًتمَّاتو :فىقىٍكلينىا(،ٍرًكيًب،كى
ًجنٍٍمـه(عً) الٍىيكى سىاًئرى يىٍشمىؿي قىٍكلينىا،عيميكـًسه ًفيًوعىٍفكىٍيًفيًَّةالن ٍطًؽًبأىٍلفىاًظاٍلقيٍرآفً)كى (،ييٍبحىثي ىىذىاىيكى

اٍلًقرىاءىاتً ـي قىٍكلينىا،ًعٍم ًتيىا):كى ٍدليكالى مى الم غىًةالًَّذمييٍحتىا(كى ـي ًعٍم اأٍلىٍلفىاًظ،كىىىذىاىيكى ًتًتٍمؾى ٍدليكالى ًإلىٍيًو،أىٍممى جي
قىٍكلي،ىىذىااٍلًعٍمـًًفي ٍفرىاًديَّةكىالتٍَّرًكيًبيَّةياكىأىٍحكىام:)نىاكى ٍعرىاًب،(،اإٍلً اإٍلً ـى التٍَّصًريًؼ،كىًعٍم ـى ًعٍم ىىذىايىٍشمىؿي

 اٍلبىًديًع، ـى كىًعٍم اٍلبىيىاًف، ـى التٍَّرًكيبً)كىًعٍم الىةي حى مىٍييىا عى الًَّتيتيٍحمىؿي مىعىاًنييىا (،كى بشىًمؿى قكلو الًَّتيتيٍحمىؿي
قى التٍَّرًكيبى اًز،فىًإفَّ مىٍيًوًباٍلمىجى لىتيويعى مىادىالى ًقيقىًة،كى مىٍيًوًباٍلحى لىةىعى دىالى مىٍييىامىاالى ،انٍديىٍقتىًضيًبظىاًىًرًهشىٍيئعى

يي أىٍف ذىًلؾى أًلىٍجًؿ فىيىٍحتىاجي اده، صى الظَّاًىًر مىى عى ٍمًؿ اٍلحى ًف عى د  يىصي الكى ٍيًر مىىغى عى ٍحمىؿى كىىيكى ظَّاًىًر،
ازي قىٍكلينىا،اٍلمىجى تىًتمَّات):كى ـى(ًلذىًلؾىكى ااٍنبىيى مى بىٍعضى حي تيكىض  ةو ًقصَّ كًؿ،كى سىبىًبالن زي ٍعًرفىةيالنٍَّسًخ،كى مى ،ىيكى

" ذىًلؾى نىٍحكى ًفياٍلقيٍرآًف،كى
(ْ).

كرتعريؼكاحدكنحفىناسنكتفيبذخريف،آليفانكذكرتعر،:عرفوبتعريفيف(ٓ)تعريف الزركشي*
"كاحدفقطحيثيقكؿفيو: مَّدو مىىنىًبي ًوميحى ًكتىاًبالمًَّواٍلمينىزًَّؿعى ـي ًبًوفىٍي ـهييٍعرىؼي ًعٍم .(ٔ)"التٍَّفًسيري

                                                           

التفسيركالتأكيؿكاالستنباطكالتدبركالمفسر(انظر:(ُ  .ْٓص-مساعدالطيارد.–مفيـك
التفسيركالتأكيؿكاالستنباطكالتدبركالمفسر(ِ  .ٓٔص-د.مساعدالطيار–(انظر:مفيـك
،مفكبارالعمماءبالعربيةكالتفسير،يكسؼبفعميبفحيافأثيرالديفأبكحيافالنحكماألندلسي(محمدبف(ّ

-انظر:غايةالنياية.)قْٕٓسنةكتكفيفييا،كلدفيإحدلجياتغرناطة،كتنقؿإلىأفأقاـبالقاىرة،كالتفسير
 (.ُّٓ/ّ-ابفالجزرم

 .ِٔ/ُ-(البحرالمحيطفيالتفسير(ْ
ٓ) محمد مف(  مؤلفاتنافعة، لو مفسران، أصكليان، فقييان، كاف اهللالزركشي، عبد أبك بيادر، بف اهلل عبد بف

القرآف -ابفحجرالعسقبلني-انظر:إنباءالغمربأبناءالعمر).ىػْٕٗتكفيسنة،تصانيفو:البرىاففيعمـك
ُ/ْْٔ). 
القرآف(ٔ  .ُْٖ/ِصدرنفسوانظرأيضانالم،ُّ/ُ-(البرىاففيعمـك
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التفسير:(ُ)تعريف ابن عرف  المالكي* حقيقتو،:"عمـ في كفائدتو،كدليمو،كمكضكعو،القكؿ
.(ِ)مداده،كحكمو"كاست

 

 :تحميل ىذه التعريفات"
القرآًففيتعريًؼالتَّفسيًر،كأنَّياقدجاءتفيبعًضيا-ُ بعضياقدأدخؿجممةنمفعمكـً أفَّ

، كالزركشي  كتعريؼأبيحيَّاف ، العمكـً ىذه كثرةي كسببذلؾ: الحصًر، ال المثاًؿ عمىسبيًؿ
التَّعري ىذه أصحابى أفَّ فيمصطمًحكيظيري فأدخمكا القرآف، كعمكـ التَّفسيًر بيف ييمي زكا لـ فاًت

التَّفسيًرماليسمنو.
التَّفسيًر،كال-ِ التيليستمفعمـً العمكـً بعضى يـقدتكسَّعىفيتعريًفو،كجعؿى بعضى مفأفَّ

المفسًر،جعمىيامفصمًبتعريًؼالتَّفسيًر،كابفعرفةالذم جعؿعمميًيمًَّة ـاإلعجاًزمفعمـً
.(ّ)التَّفسيًر"

ذلؾ،أنيـلـييحد دكاكيضيؼالدكتكرمساعدالطيارقائبلن:" سببى أفَّ ،كيظيري بصحيحو كىذاليسى
 العمكـً جممةى ذكرى المفس رى تمزـي التي العمكـ عف تحدَّث مف بعضى أفَّ حتَّى المفس ًر، ميمةى

لكاإلسبلميًَّةالتيلككانتفيمفس  كىذهالعمكـ،فيالشَّريعةًانافمجتيدنامطمقرو فكافالمفس ري كا 
الذميحتا مفذكرىىالـيذكرالمقدارى منيا،إالَّأفَّ منيابحاجًةشيءو عمـو مفكؿ  والمفس ري كما،جي

بالتفسيرحتىيكتمؿفي التخصصالذميغمبعمىالمفسريجعمواليرلأحدناأحؽَّ يظيرأفَّ
حتىيككفلونصيبمفعمـانلالزمخشرماليرلالمفسرمفسربرزىكفيو،لذاترلعمـالذما

.(ْ)المعانيكعمـالبيافأم:عمـالببلغة"
فكافأنحىقاؿالزمخشرم:كلمزيدمفالتكضيحسأنقؿقكؿالزمخشرمفيذلؾ، "كالنحكمكا 
فعمؾالمغاتبقٌكةلحييوال يتصٌدلمنيـأحدلسمكؾتمؾالطرائؽ،كالمفسيبكيو،كالمغكمكا 

عمـ كىما بالقرآف، برعفيعمميفمختصيف قد مفتمؾالحقائؽإالرجؿ يغكصعمىشيء
.(ٓ)المعانيكعمـالبياف"

                                                           

تكلىإمامةالجامع،(محمدبفمحمدابفعرفةالكرغمي،أبكعبداهلل:إماـتكنسكعالمياكخطيبيافيعصره(ُ
انظر:األعبلـػ.)ىَّٖمفكتبوالمختصرالكبيرفيفقوالمالكية،تكفيفيتكنسسنة،ىػَٕٓاألعظـسنة

 (.ّْ/ٕ-الزركمي-
 .ٗٓ/ُ-(تفسيرابفعرفة(ِ
التفسيركالتأكيؿكاالستنباطكالتدبركالمفسر(ّ  .ٖٔص-مساعدالطيارد.-(مفيـك
التفسيركالتأكيؿكاالستنباطكالتدبركالمفسر(ْ  .ٗٔص-(مفيـك
 .ِالمقدمة/-(الكشاؼ(ٓ
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 كلقد بقكلو:"عمَّؽ ىذا الزمخشرم كبلـ عمى نصَّالطيار الذم العمـ ىذا تأمَّمت ذا عميوكا 
ومىدتأنوإنَّكج،الزمخشرمأم:عمـالببلغة عمميوزائدفٍمايحتاجي عفميمًَّةالتَّفسيًر،كمفانكافى

 لييبي فى الببلغًة فيعمـ ًر إلىالتَّبح  بحاجةو فإنَّوالشؾَّ بببلغًتًو، الكريـً القرآًف بيافإعجاًز يريدي
ـي، ر الببلغةىالقرآنيَّةى،كلكفىذاليسمفميمًةالمفس ر،كاهللأعم مفىذهكلكجي مفكثيرو دىالتَّفسيري

المفس ريف،كلكافجؿ  الخبلًؼبينيـفيكجكًهالتَّفسيًر،كترجيًحأقكاًؿالمعمكماًت،لتقاربٍتمناىجي
" .(ُ)المتقد ميفى

إحدلىكماأكردهالدكتكرمحمدالذىبيفي:وخ ص  ال ول في تعريف عمم التفسير
اثنيفمنياألبيحيافكالزركشي،ثـقاؿ:مؤلفاتو،فمقدذكرأربعةتعريفا "كعرَّفوبعضيـت،

بأنو:عمـييبحثفيوعفأحكاؿالقرآفالمجيد،مفحيثداللتوعمىمراداهللتعالى،بقدرالطاقة
عمـيبحثعفىكتتفؽكمياعمىأفعمـالتفسيرالتعريفاتاألربعةىذهثـذكرأفَّ،(ِ)البشرية"
عميوفيـالمعنى،لكؿمايتكقؼفيذاالتعريؼاألخيرشامؿالطاقةالبىشرية،بقدرمراداهلل

نمارجحناىذاالتعريؼألفمعنى،دكبيافالمرا كىذاأقربالتعريفاتإلىالصكاب،كاهللأعمـ،كا 
زالةاإلشكاؿ،كاليمكفذلؾإالبالتفسيربالركاية،التفسيرىكالكشؼكالبياف، كاإليضاحكا  ألفن

بوإالإذاكردعفرسكؿاهللالكشؼعفمراداهلل ،أكعفبعضأصحابوالذيفالنجـز
كرجعكاإليو،الكحىكعممكاماأحاطبومفحكادثككقائع،كخالطكارسكؿاهللشيدكانزكؿ

كمازادعفذلؾمفتعريفاتلبعضعمماءالتفسير،(ّ)كؿعمييـمفمعانيالقرآفالكريـفيماأش
كتعمؿعمىإثراءكالتيتخدـعمـالتفسيربشكؿعاـ،أدكاتالتفسير،فيمكفلناإدراجياضمف

.(ْ)كالتأكيؿكبناءنعمىماأسمفنافمقدذىبالبعضإلىالتفريؽبيفالتفسيرالتفسيرية،المعاني
 تعريف التحميمي ل ً :-أ

التحمي الشؽاآلخرلمركبالتفسيرالتحميميفيككممة مي،كأصمومفالفعؿالرباعيحمَّؿكأما
حمؿعمىكزففعَّؿليككفمصدرهعمىكزفتٍفعيؿ،قاؿمجمعالمغةالعربيةفيأصموالرباعي:"

ًإلىىعناصره كىالشٍَّيءرجعو حميىا كحمؿاٍلبىٍكؿ،اٍلعٍقدىة ف،ييقىاؿحمؿالدَّـ فبلى ييقىاؿحمؿنفسية ،كى
.(ٓ)"درسيالكشؼخباياىا

                                                           

التفسيركالتأكيؿكاالستنباطكالتدبركالمفسر(ُ  .ُٕص-(مفيـك
 .ُّ/ُ-كف(التفسيركالمفسر(ِ
 .ُٖ/ُ-التفسيركالمفسركفانظر:((ّ
 .ُٕص–الخالدم-التفسيرالمكضكعيبيفالنظريةكالتطبيؽ(انظر:(ْ
لعدـكركد،رفضالدكتكرأحمدمختارعمركممة)حمىؿ(،ُْٗ/ُ-مجمعالمغةالعربية–(المعجـالكسيط(ٓ

)  .(َّّ/ُعجـالصكابالمغكمانظر:م.)فيالمعاجـالقديمةكركدالفعؿ)حمَّؿى
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.(ِ)ككؿجامدأذبتوفقدحممتو"،فيالفعؿالثبلثي:"حؿالعقديحموحبلن(ُ)بفدريداكقاؿ
،كخبلصةالقكؿ: تبيفلمباحثأنياكالنظرفياشتقاقاتياالمغكيةكحمؿ،بعدالنظرفيمادةحؿى

: األكليةتعني عناصره إلى الشيء إرجاع الخبايا،، عف كاألشياءكالكشؼ التراكيب كتفكيؾ
كىذااألمريحصؿبتذليؿككؿىذايككفمفأجؿتسييؿالكصكؿإلىحقيقةاألشياء،امدة،الج

.(ّ)[ِٕطو: ] چۅ  ۉ  ۉ   ې     چ ،نحكقكلوحؿالعقدةألفأصؿالحؿ،الصعاب
 تعريف التحميمي اصط حًا:-ب

ىما:كلقدأكردمجمعالمغةالعربيةبالقاىرةتعريفيفلمعنىالتحميؿاصطبلحان
ٍممىةبىيىافأىٍجزىاًئيىاككظيفةكؿًمٍنيىا. -ُ التٍَّحًميؿ:تىٍحًميؿاٍلجي
مىاًفيًومفعقدكرغبات -ِ ًديثيٍبحىثًفياٍلعقؿاٍلبىاًطفكى التٍَّحًميؿالنفساني:فرعمفعمـالنَّفسالحى

.(ْ)تمييدالعبلجيا"
الجممةكبيافأجزائياكبيافكظيفةتحميؿ:يرلالباحثأفالتعريؼاألكؿكىك:وخ ص  ال ول

التحميمييتعمؽبتحميؿاآليةكخاصةأفعمـالتفسير،ىكاألنسبالصطبلحالتحميؿكؿمنيا،
كبيافداللةتراكيبيا.،القرآنية

يمكفلنااآلفالذىابإلىتعريؼ،انكبعدالكقكؼعمىتعريؼالتفسيرالتحميميلغةكاصطبلح
كلقدبحثتعندعمماءالتفسيرالقدامىعفتعريؼ،يكمركبكصفيطمحالتفسيرالتحميممص

رغـأفأغمبتفاسيرىـتعتبرالغميؿ،فمـأجدعندىـمايركممحددلمصطمحالتفسيرالتحميمي،
التحميمية، التفاسير حيافمف أبي تعريؼ في ألمس إلىإ(ٓ)كلكني المباحثشارة مف جممة

معاصرانلمصطمحالتفسيرانككجدتتعريفالتحميمي،ثالتفسيرالتفصيميةكالتيتدخؿضمفمباح
:آلتيالتحميميجاءعمىالنحكا

متحدثانكقياموبتحميمياتحميبلنمكسعاىمفصبلن،ىككقكؼالمفسرأماـكؿآية،التحميمي:التفسير
كالببلغة،أثناءالتحميؿعفمختمؼالمكضكعاتكالمباحثكالمسائؿ،فيالعقيدةكالمغةكالنحك

                                                           

األزدم(ُ دريد بف الحسف بف محمد بكر أبك مقدى،( العربية عمماء أكابر مف كأنسابالعربكاف المغة في مان
انظر:نزىةاأللباءفيق.)ُِّبفدريدأعمـالشعراء،كأشعرالعمماء،ماتسنةكافيقاؿ:إفأبابكر،كأشعارىـ

 .(ُُٗص-اتاألنبارمالبركأبك–طبقاتاألدباء
 .َُُ/ُ-(جميرةالمغة(ِ
ّ)) التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ المناكم-انظر: الديف ُْٔص-زيف الكفكم–،الكميات البقاء –أبي
ُ/َّٔ. 
الكسيط(ْ المعجـ انظر،ُْٗ/ُ-( كالعمـك كشاؼاصطبلحاتالفنكف التيانكم-أيضان: القاضي /ُ-ابف

َّٕ. 
.الدراسةمفَُص(انظر:(ٓ
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كفيالخبلفياتكالمناقشاتكاألدلةكالتشريعات،،كفياألحكاـكفيالركاياتكاألخباركالقراءات،
.(ُ)كيقدـالمفسرفيذلؾثقافةمكسكعيةمنكعةشاممةكالبراىيف،

 ومن أىم المؤلفات في التفسير التحميمي:
كالذميجمعكغيرىا،،زمخشرماؼ(لمك)الكش،(ِ)مطبرم)جامعالبياف(لىناؾعدةتفاسيرمنيا:

عمى تحميمية تفاسير أنيا كميا، التفاسير ىذه انتمىليابيف كالمدارسالتي اختبلؼمناىجيا
.(ّ)مفسركىا

ألنوعمـيبحثبحاجةإلىعمماءأفذاذيتصدكفلو،ؽأفالتفسيرالتحميميعمـدقيوالخ ص :
مماكانتإذففكباحثالتفصيميةكفؽالقدرةالبشرية،فيمراداهللسبحانوكتعالىمفخبلؿالم

الغكصفيىذاالبحرالعميؽكممامكنتصاحبيامف،كذاتممكةفائقة،القدرةالبشريةمكىكبة
كركائعو،،أكثر يجعؿالبشرعاجزيفعفاإلتيافبمثؿىذاليخرجمفكنكزالقرآفكأسراره ما

لتمكففيعمـاإلعرابيمثؿأساسانالدىكر،كالشؾأفاككرًعمىمًرالعصكر،القرآفالعزيز،
كىذايجعمناندرؾبشكؿأكبرالعبلقةبيفعمـالتفسيرالتحميميكعمـاإلعراب،لمتفسيرالتحميمي

 كمدلحاجةالمفسرإليو.
كالذمسيسيرعميوالباحثفيىذهالدراسة،ىكنكعمفأنكاعالتفسيرالتحميمي،كىكالذمييتـ

كمفثـبيافأثرىا،كاستخراجالجمؿالشرطيةمنيا،حميؿاآليةالقرآنيةمفالناحيةاإلعرابيةبت
م.عمىالمعنىالتفسير

 

 ع ق  التفسير التحميمي بعمم ازعراب:*
الكبلـفيمعظـأبكابأصكؿالفقوممايكضحعبلقةالتفسيرالتحميميبعمـاإلعرابىكككف

كغيرىـمف،جيابذةالنحاةكالتفاسيرمشحكنةبالركاياتعف،مـاإلعرابكمسائميامبنيانعمىع
كالتييعتمدالمفسركفعمىأقكاليـفيتأكيؿالنصكصالقرآنية،،النحكييفالبصرييفكالككفييف

آثار .(ْ)الحسنةأكثرمفأفتحصىاإلعرابكلذافإفَّ
                                                           

 .ُّص–الخالدم–(انظر:التفسيرالمكضكعيبيفالنظريةكالتطبيؽ(ُ
صاحبالتفسيرك،ىكمحمدبفجريربفيزيدبفكثيرالطبرم،أبكجعفر،اإلماـالمؤٌرخالمفٌسرالكبير((ِ

مِِْكلدفيآمؿطبرستافسنة،التاريخ الـيشاركوفيوأحدمفأىؿق،كافأحدأئمةالعمماء،جمعمفالعمـك
 اهلل لكتاب حافظان فكاف عصره، بأقكاؿ عارفان القرآف، أحكاـ في فقييان بالمعاني، بصيران بالقراءات، عارفان
ق.)انظر:شذراتالذىبفيأخبارَُّاإلماـ،تكفيببغدادسنةالبحر،الحبر،الصحابةكالتابعيف،مفأكصافو:

 (.ِٗ/ُ-ميابفالعمادالحنب-مفذىب
انظر:(ّ النظرية( بيف المكضكعي التفسير بعنكاف:ُّ،ِّ،ْٔ،ْٕ،ْٖص:-الخالدم–كالتطبيؽ بحث ،

 .ِْٖص-ىاشـالمشيداني–التفسيرالتحميميتعريفوكخطكاتو
 .ُٖص–(المفصؿفيصنعةاإلعراب(ْ
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 :تيث إلى اآلر فيما سبق خمص الباحوخ ص  ال ول : بعد إمعان الفك
،كختـبوالنبكةلمرسالةرسكالنعربيانكلذااصطفىاهلل،حيكيةالمغةالعربيةكمكانتياالكبيرة -ُ

 .(ُ)كأنزؿعميوخيرالكتبقرآنانعربيان
المعنىباأللفاظاإلبانةعفألفاإلعرابىكالبدمفمعرفةإعرابو،،لمعرفةتفسيرالقرآفالكريـ -ِ

قاؿابفجني العربية،،(ِ)كما عرؼالفاعؿمفالمفعكؿ،ييكبدكنولففاإلعرابىكركحالمغة
فيـالمعنىأبدان.ييكبالتاليلف

ؽ.غرًييكرؽألنوسيىغٍالتفسير،ليسلوحظمفاإلعرابفبليقربفَّمف -ّ
االتجاهالمغكمفيتفسيرالقكعمـاإلعراب،هالعبلقةبيفالتفسيرالتحميميكممايؤكدىذ رآفأفى

االتجاهالمغكمفيالتفسيرقسـ،(ّ)رـاالتجاىاتالتيكجدتفيالتفسيمفأقدىك كمفىذا
لمقرآفالكريـ؛ألنوىكتفسيرانفكافمفالنحاةاألكائؿمفيضع،رابيةيتعمؽبالنحككالقضايااإلع

ياكتأييدىامفالكتابالذمكانكايعتمدكفعميوفيكضعقكاعدىـكآرائيـالنحكيةكاالحتجاجل
القسـمفاالتجاهالمغكمفيتفسيرالقرآفالكريـعمى خبلؿتفسيرآياتالكتابالحكيـ،كىذا

منيم امؤلفاتوالخاصةبو،كىما:نكعيف،كلكؿو
كتابكالتيعنيتبالنحك،:كتبفيتفسيرالقرآفأكالمشكؿمنو،األول البحرالمحيطمنيا

ألبيحياف.
:(ْ)كتبعرفتبكتبإعرابالقرآفالكريـ،كىيكثيرةمنيا:الثاني 
.قُٔٔسنةت(ٔ):عبداهللبفالحسيفالعكبرم(ٓ)ألبيالبقاء:فيإعرابالقرآفالتبياف.ُ
،قٕٔٓسنةت(ٕ)الحمبيإعرابالسميفكىك:فيعمـالكتابالمكنكفالدرالمصكف.ِ كىىيكى

اًفيًومً مىىمى م يىاعى تىٍطًكيؿوأىجى كى ٍشكو ٍفحى
(ٖ).

                                                           

 .ُٖص-الزمخشرم–المفصؿفيصنعةاإلعراب((ُ

 .ّٔ/ُ–ئصالخصا(انظر:(ِ
القرآفكاتجاىاتالتفسير(انظر:(ّ .ُِٗص -محمدالصباغ-لمحاتفيعمـك
القرآفكاتجاىاتالتفسير(انظر:(ْ .ُِّص-محمدالصباغ-لمحاتفيعمـك
مبفيالنحككالمغةكالفقوكالفرائضكالكبلـ،ككافرقيؽالق(أبكالبقاءالعكبرمعبداهللبفالحسيف:كافضميعان(ٓ

عرابالقرآفكشرحالحماسة، انظر:معجـق.)ُٔٔتكفيسنةسريعالدمع،لومؤلفاتكثيرةمنياإعرابالشكاذكا 
 .(َِٕٗ/ٕ-ياقكتالحمكم–األدباء

 .ُّْ/ُ-حاجيخميفة-(انظر:كشؼالظنكفعفأساميالكتبكالفنكف(ٔ
كقيؿعبدالدائـ،المعركؼبابفالٌسميف،كيعرؼبالسميف(شيابالٌديفأبكالعٌباسأحمدبفيكسؼبفمحمد(ٕ

بالقاىرة،الحمبي شذراتالذىبفيأخبارمفذىبق.)ٕٔٓسنةماتفيجمادلاآلخرة ابفالعماد-انظر:
 .(َّٕ/ٖ-الحنبمي

القرآف(ٖ  .َّٗ/ِ-السيكطي-(انظر:اإلتقاففيعمـك



 -ُٔ- 

.قِٖٓسنةكقيؿ:،قِٖٔسنةت(ُ)إعرابالقرآف:لممبٌرد.ّ
.(ّ)ىػُُّسنةت(ِ)إعرابالقرآفكمعانيو:ألبيإسحاؽالزٌجاجإعرابالقرآفكمختصر.ْ

يمكفالقكؿإفَّالتحميميكاإلعراب،بعدالنظركالتمعففيالعبلقةبيفالتفسير:وخ ص  ال ول
فالقارئميمابمغمفالتمٌكففيعمـالنحك،الالمغةالعربيةماتزاؿلغةشفكيةفيالمقاـاألكؿ،

المعنىالمرادأكالن،ألكؿكىمةكعمىالنحكالصحيحإفلـيكفمتمثبلنعربٌيانيستطيعأفيقرأنٌصان
ءنصفرنسيىذابخبلؼمايحصؿبإزا،شكؿعندماتغيبعبلماتاإلعرابأكالخصكصان

يستطيعقراءتوقراءةصحيحةحتىمفدكفأف إذ فيومثبلن، بالمعنىالمكجكد ،يسبؽلوعمـ
يي ثـ يقرأ فيـفالنصالفرنسي إلى، تحتاج ال النحك كعمـ القرآف إعراب عمـ بيف العبلقة إف

العبلقةكلكف،قرآفىكمفعمـالنحككبالتاليفقداعتبرجميكرالعمماءأفإعرابالإيضاح،
كلذلؾذىبكثيقة بيفإعرابالقرآفكتفسيره، التفسير،بعضيـأيضا مففركععمـ ،إلىأنو

ثبلثةكالحقيقةأفإعرابالقرآفضركرملمتفسيركالينفصؿعفعمـالقراءات،كعميوثٌمةعمكـ
التفسيركتبمفىنانبلحظأفمعظـ،كعمـالقراءات،كعمـاإلعراب،مترابطةىي:عمـالتفسير

.(ْ)كبالتاليإلىكجكهاإلعراب،التخمكمفإشاراتإلىكجكهالقراءةالمختمفة
 حاج  المفسر إلى عمم ازعراب: يتبين بشكل واضح وجمي مدىومن ىنا 

يتؽاهللفىتنزيموتدبرمعيقكؿالزمخشرم: عمىتعاطيتأكيمو،"كمفلـ كىكغير،فاجترأ
،ككبلـاهللمنوبراء،ؿكافتراءكىراءك قىبطخبطعشكاءكقاؿماىكتىفقدركبعمياءكخ،معرب

ا عمـ إلى المنصكبة المرقاة القرآفكىك نظـ نكت عمى المطمع لبياف محاسنو، بإبراز الكافؿ
معادنو بإثارة كيبلتي،المككؿ لطرؽالخير كالساد عنو أفتعاؼ،ؾمىسٍفالصاد بمكارده كالمريد

السيكطيكلق،(ٓ)كتترؾ" نصى فقاؿ:"(ٔ)د أيضان ذلؾ تىعىالىىعمى المًَّو ًكتىاًب ًفي النَّاًظًر مىى كىعى
                                                           

األ(ُ بفعبد بفيزيد العباسمحمد أبك مات( كافشيخأىؿالنحككالعربية،  كبرالثماليالمعركؼبالمبرد،
 .(ُْٔص–أبيالبركاتاألنبارم–انظر:نزىةاأللباءفيطبقاتاألدباءق.)ِٖٓالمبردفيشكاؿسنة

اجالنحكم(ِ الزَّجَّ اؽًإٍبرىاًىيـبفالسَّرٌم أىبيكًإٍسحى ثـتركو،لزجاجأخذاألدبعفالمبردكثعمب،ككافيخرطا،(
–نظر:كفياتاألعيافق.)اُُّمفمصنفاتومعانيالقرآف،كغيرذلؾ،تكفيسنةكاشتغؿباألدبفنسبإليو،

ص-التنكخي-،تاريخالعمماءالنحكييفٕٖ/ٔ-الخطيبالبغدادم–،تاريخبغدادكذيكلوْٗ/ُ-ابفخمكاف
 .(ٗٓص-كزآبادمالفير–،البمغةفيتراجـأئمةالنحككالمغةّٖ
 .ٖ/ُ-النحاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ
 .ٕ/ُ-النحاس-(انظر:إعرابالقرآف(ْ
 .ُٗص-(المفصؿفيصنعةاإلعراب(ٓ
الحافظأبكالفض(ٔ الرجؿكافنادرةمفنكادراإلسبلـفيالقركف،ؿعبدالرحمفبفأبيبكرالسيكطي( ىذا

، منيا:كشؼالمغطىفيشرحالمكطمصنفاتكلواألخيرة كثير،أثيرة ق.)ُُٗماتبمصرسنة،كغيرىا
 .(َُُُ/ِ-عبدالحيالكتاني–انظر:فيرسالفيارس
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بىرناأىٍكفىاعً م يىاكىكىٍكًنيىاميٍبتىدىأنأىٍكخى مىحى ًصيغىًتيىاكى ًةكى ًفياٍلكىًممى ٍفعيكالنبلناٍلكىاًشًؼعىٍفأىٍسرىاًرًهالنَّظىري ،أىٍكمى
بىاًدًئاٍلكى "أىٍكًفيمى ٍيًرذىًلؾى ًإلىىغى كىابو أىٍكًفيجى ـً بلى

(ُ).
 :آلتيوبعد النظر في مضمون ما سبق خمص الباحث إلى ا

اقتحاـمفكبلمو،لذلؾاليجكزأللأحدلبيافمرادهتعالىالتفسيرىكالترجمةعفاهلل.ُ
عمماء نصعمييا شركطخاصة فيو تتكافر أف بعد إال المجاؿ ذىذا كقد العمماءكراألمة،

أجممياالبعضفيتسعة.،طانلممفسرشرك
ينبغيلممفسرأفيقؼعمىالعمكـالكاجبتكافرىافيمفيتصدللتفسيرالقرآف،كىىخمسة.ِ

:،كمنياعمكـالمغةذلؾكثيرمفالعمماءتحدثعفكلقدمنياعمـالنحككاإلعراب،عشرعممان،
القرآف،كىذاألفَّالمعانيكالبيافكالبديع:أقسامياالثبلثةقاؽ،كالببلغةبكالنحككالصرؼكاالشت

كخكاصالتركيبالكريـنزؿبمسافعربيمبيف،كىذهالعمكـممايتكصؿبياإلىمعرفةالمعنى
عمىنقصاإلعجازفيوككجكه ىكعبلمة عمىالقكؿفيالقرآفبغيرعمـ االجتراء فإفَّ لذا ،

.(ِ)اإليمافكاهللالمستعاف


 ضوابط إعرابي  تمزم المفسر: رابعًا:
 مف مجمكعة ذكرىا التفسيركلقد سبلمة ضكابط ضمف (ّ)العمماء العمماء، مف كثير كنصى

كسمىاىاالبعضضكابطبالقرآفالكريـ،كالمعاصريفعمىمراعاةعدةأمكرعندإعرا،(ْ)ىالقدام
:تي،كىيعمىالنحكاآل(ٓ)ـضكابطإعرابالقرآفالكري

ُ- ييأىٍف ا ٍعنىىمى مى ـى ديىٍفيى ييٍعًربىويميٍفرى أىٍف ميرىكَّبانًريدي ٍعرىابًانأىٍك اإٍلً ٍعنىى،قىٍبؿى اٍلمى فىٍرعي ،فىًإنَّوي الى ًليىذىا كى
المَّويًبًعٍمًموً اٍلميتىشىاًبًوالًَّذماٍستىٍأثىرى ًرًإذىاقيٍمنىاًبأىنَّيىاًمفى فىكىاًتًحالس كى ًإٍعرىابي كزي .يىجي

ًصفىةه،[ٓاألعمى:]چۓ  ۓ ﮲     چ  :قىٍكليويمثاؿ: فىاًؼكىاٍلييٍبًسفىييكى اٍلجى ديًمفى ًإٍفأيًريدىًبًواأٍلىٍسكى
اٍلمىٍرعىى. ًمفى اؿه ٍضرىًةفىحى أىٍكًمٍفًشدًَّةاٍلخي ًلغيثىاءو

                                                           

القرآف(ُ  .َّٗ/ِ-(اإلتقاففيعمـك
القرآفانظر:((ِ الركمي-دراساتفيعمـك المكسكعةالقرآنيةالمتخصصةُٗٔص-فيد مجمكعةمف-،

القرآفِِٓ/ُ-ءالعمما القرآفَّْص-مناعالقطاف-،مباحثفيعمـك -،المقدماتاألساسيةفيعمـك
القرآف،ِّٗ/ُ-عبداهللالجديع ،ُّٕ/ُ-عبدالجكادعبدالجكاد-مدخؿإلىالتفسيركعمـك نفحاتمفعمـك

القرآفُِٓ/ُ–محمدمعبد-القرآف  .ََِ/ْ–لسيكطيا-،اإلتقاففيعمـك
 .ِٖٗ/ُ-مجمكعةمفالعمماء–(انظر:المكسكعةالقرآنيةالمتخصصة(ّ
القرآف(ْ القرآف،َّٗ/ِ-السيكطي–(انظر:اإلتقاففيعمـك  .َِّ/ُ–الزركشي-البرىاففيعمـك
 .ِّٔص-العيساكم-(انظر:عمـإعرابالقرآفتأصيؿكبياف(ٓ
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تى-ِ ا مى ييرىاًعيى نىاعىةيالنحكيةأىٍف الص  بَّمىارىا،ٍقتىًضيًو ًحيحعىفىري كىٍجيناصى ًفيان،ىاٍلميٍعًربي يىٍنظيري كىالى
تً فىييٍخًطئيًصحَّ نىاعىًة ًفيالص  ەئ  وئ  وئ     ەئائچ :فيقكلوبعضيـقكؿمثاؿ:،ًو

)ًإفَّ[ُٔ]األحزاب:چۇئ  ۇئ  ائقكلو حى( مىٍعميكًؿ ًمٍف أى(ثيًقفيكا)اؿه )ٍك (أيًخذيكا
الشٍَّرطىلىويالصَّ،بىاًطؿه ـ .بىؿٍ،ٍدريأًلىفَّ مىىالذَّ عى مىٍنصيكبه ىيكى

أفيتجنبالمعربالتخريجعمىمالـيثبتفيالعربية.-ّ
ًعيفىةىكىالم غىاًتالشَّاذَّةى.مثاؿ-ْ وىالضَّ اٍلبىًعيدىةىكىاأٍلىٍكجي اأٍليميكرى نَّبى ڈ  ڈ  چ ًفي:ذلؾالقكؿأىٍفيىتىجى

بىرىهي[ُْصمت:]ف چ ...  کڑ  ژ             ژ    ڑ خى  چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ...چ :ًإفَّ

.،[ْْ]فصمت: أىنَّويمىٍحذيكؼه كىابي كىالصَّ
ًوالظَّاًىرىةً-ٓ اأٍلىٍكجي ايىٍحتىًمميويالمٍَّفظيًمفى ًميعىمى جى ًفينىٍحكً،أىٍفيىٍستىٍكًفيى ں  ڻ  چ قكلوفىتىقيكؿي

اأٍلى[ُاألعمى: ]چڻ  ڻ     كىٍكفي ،ٍعمىىًصفىةنًلمرَّب يىجيكزي ًصفىةنًلبًلٍسـً .كى
كًداٍلميٍشتىًبيىاتً-ٔ كيري ًعٍندى ًفي،أىٍفيىتىأىمَّؿى خيط ئىمىٍفقىاؿى ًمٍفثىَـّ ھ  ھ  ے   ...چ:قكلوكى

تىٍمًييزه،إنوفعؿتىٍفًضيؿو[ُِ]الكيؼ: چے بىاًطؿه،كىاٍلمىٍنصيكبي فىإً،كىىيكى ميٍحًصيلىيٍ(اأٍلىمىدى)فَّ بىٍؿانسى
كًببىٍعدىىميٍحصى شىٍرطيالتٍَّمًييًزاٍلمىٍنصي ٍعنىىكىٍكنيويفىاًعبلنفعؿ(أ)كى أىنَّويًفٍعؿه،ًفياٍلمى كىابي ان(أىمىد)كى،فىالصَّ

مفعكؿبو.
لىٍفًظالزَّاًئًدًفيًكتىاًبالمًَّوتىعىالىى-ٕ ؽى ًإٍطبلى الزَّاًئدى،أىٍفيىٍجتىًنبى ٍعنىىلىويفىًإفَّ مى ًمٍنويأىنَّويالى ـي ييٍفيى ،قىٍد

. المًَّومينىزَّههعىٍفذىًلؾى ًكتىابي كى
ًؼاأٍلىٍصؿً-ٖ مىىًخبلى عى ر جى ييخى خيط ئى،أىالَّ ًمٍفثىَـّ ،كى ًؼالظَّاًىًرًلغىٍيًرميٍقتىضو ًفيمفقاؿأىٍكًخبلى

[ِْٔ]البقرة:چ ... ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      چ :قىٍكًلوً اٍلكىاؼى ًإفَّ
لً أىٍمًإٍبطىاالننىٍعته االن،كاألكجوىكككف)الكاؼ(كىًإٍبطىاًؿالًَّذممىٍصدىرو تيٍبًطميكاحى اٍلكىاًكأىٍمالى  ًمفى

الًَّذم ميٍشًبًييفى ـٍ دىقىاًتكي .صى
الكجواإلعرابيالمكافؽلرسـالمصحؼيصارإليو.-ٗ

ًلمنٍَّييًفبل:ًلمنَّ،[ٔاألعمى:] چڭ  ۇ  ڭ چ قكلومثاؿ: نَّمى،ٍفًيالى :ًلمنٍَّيًي،كىاً  ًقيؿى اأيٍثًبتىًتكى
مىىذىًلؾىاٍليىاءيأًلىفَّ اآٍلًمعى مىاشىاءى،ريءيكسى تىٍكرىاًرًهفىتىٍنسىاهي،ًإالَّ تىٍغفيٍؿعىٍفًقرىاءىًتًوكى ٍعنىى:الى أىٍفاهللكىاٍلمى
بً ةًرىييٍنًسيىكىوي ًلٍممىٍصمىحى ًتًو كى ًتبلى يىكيك،ٍفًع يىكىادي النٍَّيًيالى ًمفى ااًلٍسًتٍثنىاءى ،أًلىفَّ اٍلميٍختىاري ىيكى ؿي كىاأٍلىكَّ ًإالَّ في

ٍعميكم قَّتنامى مىٍييىااٍلقيرَّاءي.ان،ميؤى اًحًؼ،كىعى ًميًعاٍلمىصى ٍثبىتىةهًفيجى اٍليىاءىمي افىًإفَّ كىأىٍيضن
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ قكلو تالقراءةفبليجكزردىا،مثاؿ:إذاثبت-َُ

فيىذه،[ُ]النساء: چ...  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
كلـرغـأنياقراءةمتكاترةفأنكرنحاةالبصرةىذهالقراءة (،كاألرحاـً )اآليةقرأحمزةبالجر
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،بقكلو:"حيافأبكـيجكزكىا،فردعميي الىفىييـٍ ًممٍَّفخى ـٍ ٍيًرًى غى اًةاٍلبىٍصرىًةكىالى ًبقىٍكًؿنيحى لىٍسنىاميتىعىبًَّديفى كى
ًبنى ثىبىتى ٍكـو حي ـٍ كى ،كى يىٍنقيٍموياٍلبىٍصًري كفى ـٍ اٍلعىرىًبلى ـً ًمٍفكىبلى ًبنىٍقًؿاٍلكيكًفي يفى ثىبىتى ٍكـو حي ـٍ ٍقًؿاٍلبىٍصًري فىكى ـٍ لى يفى

ايىٍعًرؼي نَّمى ،كىاً  ًبيًَّة"يىٍنقيٍموياٍلكيكًفي كفى اٍلعىرى ًفيًعٍمـً اره ٍفلىوياٍسًتٍبحى مى ذىًلؾى
(ُ).

ؿقراءةمتكاترةعمىمثمياباإلعراب،-ُُ جاءفيالدرالمصكف:"التفضى إذااختمؼاإًلعرابي
ؿٍ الناسإعرابانعمىإعرابفيالقرآفعفالسبعةلـأفض  إلىالكبلـكبلـً رىٍجتي فيالقرآف،فإذاخى

األقكل" ٍمتي .(ِ)فضَّ
فاإلعرابالخاليمفالتأكيبلت،تأكيؿأكلىممايحتاجإلىتأكيؿمااليحتاجإلى  -ُِ

اضطرإليوإالإذااألخذبوأكلىكأصكبممايحتاجإلىذلؾ،،تفاكالحذككالتقديرات
.(ّ)مقتضو

منياضكابطتتعمؽكأنىياتتعمؽبعدةأنكاع،تبيفلمباحثأىميةىذهالضكابط،كخبلصةالقكؿ:
كأخرلراجعةإلىالصناعةاإلعرابية،،كأخرلبالقراءات،كأخرلتتعمؽبرسـالمصحؼبالمعنى،

ىذهالضكابطتصكفإعرابالقرآفمفكؿكجوشاذأكغريب، خمموأكمعنىفاسديعمـكأفى
عرابالقرآفحمؿعمىمعيكداتيبالكتابالمىبيب،فأعاري حمؿعمىييلعربفيالخطاب،كا 

.(ْ)أشرؼالمذاىبكأقكاىافيالعربيىةكالبياف












                                                           

 .ََٓ/ّ-حيافكأب–(البحرالمحيط(ُ
الكتابالمكنكف(ِ  .ْٖ/ُ–(الدرالمصكففيعمـك
القرآف(ّ الجامع،ِّٕص-العيساكم-عمـإعرابالقرآف،َّٗ/ِ-السيكطي–(انظر:اإلتقاففيعمـك

.ُٗ/َِ-القرطبي-القرآفألحكاـ
 .ِِٗص-العيساكم-(انظر:عمـإعرابالقرآف(ْ
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 المبحث الثانً:

 الجمم  الشرطي  وأركانيا
 

 وفيو ثماني ن اط:
   .أواًل: تعريف الشرط ل   واصط حًا 
 .ثانيًا: بناء جمم  الشرط وأدواتيا 
  ًالعطف عمى الشرط .ثالثا : 
 .رابعًا: العطف عمى الجواب 
 . خامسًا: ازبدال من جواب الشرط 
 (لم )ب بالفاء وىل تدخل الفاء عمىسادسًا: اقتران الجوا. 
 .سابعًا : حذف الشرط مع األداة 
 ثامنًا: حكم  حذف جواب الشرط. 
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 : واصط حاً  ل   الشرط تعريف: أوالً 
الشرط ل ً :-ُ
،ككذلؾالشىريطىةي،كالجمعشيركطه:عدةمعانيمنياجاءفيمادةشرط الشىٍرطيمعركؼه

ثـكمفكشىراًئطي،كقدشىرىطىعميوكذايىٍشًرطيكيىٍشريطي،كاٍشتىرىطىعميو،كالشىرىطيبالتحريؾ:العبلمةي،
أشرطإليورسكالنإذاعبلماتييا،كمنو:أمقيؿألكائؿكؿشيءيقعأشراطو،كمنوأشراطالساعة

الماؿ ،يقاؿ:،قٌدموكأعجموكالشىرىطيأيضان:ريذىاؿي أىٍشراطيالماًؿ،كاألىٍشراطيكاألشراط:األرذاؿي ـي الغن
سمكابذلؾألنيـيشرطكفكالشرطة:نخبةالجيشالتيتشيدالكاقعةأكالن،،أيضان:األٍشراؼي
.(ُ)أنفسيـلميمكة

يتـكجاءفيالمعجـالكسيط ًفيبيعأىكنىحكه،كًفياٍلًفٍقومىاالى أيضان:"الشرطمىايكضعليمتـز
يككفدىاًخبلًفي ًبًوكىالى ًقيقىتو،الشٍَّرط:اٍلعىبلمىةكفيالتنزيؿالعزيز:الشٍَّيءًإالَّ ېئ  ىئ  ىئ     چ  حى

.(ِ)"[ُٖمحمد:]چ  ىئمئ  جئ  حئ  یىئ  ی  ی  ی
 وخ ص  ال ول:

أكىكإلزاـالشيء،ارتباطفعؿأكقكؿبشيءآخرالمغكملمادةشرطىك:إفالمعنى
كىكمايرجحوالباحث.،،كىذاالمعنىىكاألقربإلىالمعنىاالصطبلحي(ّ)كالتزامو

 الشرط اصط حًا:  -ٕ
قيكعغىيره"قاؿالمبرد:" قيكعالشٍَّيءلكي معنىالشٍَّرطكي كى

اة:تىٍرتً"ك،(ْ) يبأىمرعمىأىمرًعٍندالن حى
ميما،آخربأداة مفكى ،(ٓ)"كأدكاتالشٍَّرطىياأٍلىٍلفىاظالًَّتيتٍستىٍعمؿًفيىىذىاالتٍَّرًتيبمثؿ:ًإفكى

ؿًكقاؿالزركشي:" مىىاأٍلىكَّ الثَّاًنيعى قَّؼى زىاًءأىٍفيىتىكى الشٍَّرًطكىاٍلجى الشٍَّرطىًإنَّمىا،أىٍصؿي ًبمىٍعنىىأىفَّ
ًإلىٍيؾىييسٍ ٍرتىًنيأىٍحسىٍنتي :ًإٍفزي ًفينىٍفًسًوكىقىٍكًلؾى قيكًعًوىيكى كىابيويًبكي ؽ جى ًإنَّمىااٍستيًحؽَّ،تىحى ٍحسىافي فىاإٍلً

يىارىةً ٍرتيؾى،ًبالز  :ًإٍفشىكىٍرتىًنيزي قىٍكًلؾى ااٍستيًحقٍَّتًبالش ٍكًر"،كى يىارىةيًإنَّمى فىالز 
(ٔ).




                                                           

الفائؽفي،َِٓ/ُ-أساسالببلغة،ُُّٔ/ّ-الجكىرم–العربيةاحتاجالمغةكصحاحالصحانظر:((ُ
 .ِّٖ/ِ-الزمخشرم–غريبالحديث

 .ْٕٗ/ُ-مجمعالمغةالعربية–(المعجـالكسيط(ِ
انظر:((ّ  .َُُّ/ُ-ابفالقاضيالتيانكم-كشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
 .ْٔ/ِ-(المقتضب(ْ
 .ْٕٗ/ُ-مجمعالمغةالعربية–(المعجـالكسيط(ٓ
القرآف(ٔ  .ّْٓ/ِ-(البرىاففيعمـك
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 وخ ص  ال ول:
إفالناظرفيأصؿالشرطيتضحلوتكقؼالجزاءعمىالشرط،كىذامعنىتكقؼالثانيعمى

ڤ            ڤٹ  ٹ  ٹ  ...چ الى:إذاكقعاألكؿكقعالثاني،كذلؾنحكقكلوتعاألكؿ،بمعنى

: چڤ  ڤ البقرة ىكاألصؿ،كقديخرجالشرطعفذلؾفبليككفمسببانعف،[ُُٗ] ىذا
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ...چقكلوتعالى:متكقفانعميو،كذلؾنحكاألكؿ،كال

فميثالكمبليسمتكقفانعمىالحمؿعميوأكتركو،فيك[،ُٕٔاألعراؼ:] چ...    ۋٴۇ   ۋ
 كنحكقكلو: فقط، ذكرصفتو نما كا  ژ     ڈڎ  ڎ  ڈ  ڌ  ڌچيميثعمىكؿحاؿ،

 چژ  ڑ  ڑ  ک  ک مت:] أـلـيصبركا،فميسالشرطفالنارمثك،[ِْفص  اىـصبركا
نمااألصؿأفيككفذلؾ .(ُ)عمىىذامفبابالسببكالمسببدكمان،كا 

ٍكقيكفناكجاءفيالبرىاف:" زىاءيمى اٍلجى ًفييىاأىٍفيىكيكفى يىًجبي ازىاةىالى اٍلميجى أىفَّ ـٍ اٍلميٍستىٍكفىى:اٍعمى اًحبي صى قىاؿى
مىىالشٍَّرًطأىبىدنا كديهي،عى كيجي ييٍمًكفي ٍيثي زىاًءأىبىدناًبحى مىىاٍلجى ٍكقيكفناعى الشٍَّرطيمى أىٍفيىكيكفى ،كىالى أىٍفتىكيكفى كىالى

زىاًءًنٍسبىةىالسَّبىًبًإلىىاٍلميسىبَّبً ،ًنٍسبىةيالشٍَّرًطدىاًئمناًإلىىاٍلجى ٍيثي الشٍَّرطيًبحى ًفييىاأىٍفيىكيكفى بىًؿاٍلكىاًجبي
قيكًعإً كي ًجيىًة ًمٍف الى يىقىعي قىٍد زىاءي اٍلجى كىافى سىكىاءه زىاًء اٍلجى حيصيكؿي كًلًو حيصي مىعى لىًزـى اًصبلن حى فيًرضى ذىا

اًءاٍلبىا ًباٍلمى َـّ ًفاٍستىحى رىارىًةقىٍدًرًداحتقنتالحرارةباطفجسده،الشٍَّرًطكىقىٍكًؿالطًَّبيًبمى اٍلحى اٍحًتقىافى أًلىفَّ
ذىًلؾىيىكي ٍف عى الى مىٍكجيكد،كفي النَّيىاري كىافى طىاًلعىةن الشٍَّمسي كىانىًت ًإٍف : كىقىٍكًلؾى كىذىًلؾى يىكيٍف ـٍ لى ،(ِ)"انأىٍك

كالارتباطيمابيذهكبيذايتضحلمباحثأفالشرطكالجكاب،ليسادائمانبمنزلةالسببكالمسبب،
.(ّ)المنزلةدكمان



 ط وأدواتيا:ثانيًا: بناء جمم  الشر 
 كمفناحيةيعكد مفناحية، ىذا إلىالزمخشرم، الشرطية الفضؿفيابتكارمصطمحالجممة

الشرطيةفيمقابؿاألنكاعاألخرلمفالجمؿالعربية، باستقبلؿالجممة اعترافان أخرلييعدىذا
كلـخصائص،مفالجممةىذهبوتتميزماايدرككلـالسابقيفالنحاةأفذلؾمعنىكليس

الذيفالنحاةىؤالءعفبجبلءتكشؼالنحكيةالمأثكراتفإفبالتقنيف،الخصائصليذهيعرضكا
ىؤالءتراثمفتستخمصأفبكسعؾإفَّبؿليا،كقعَّدكاالجممةىذهمفمتعددةجكانبتناكلكا
كأحكاميا،الجممةليذهشاممةضكابطيككفأفيمكفماالنحاة السابقيف النحاة عمىكلكفى

الزمخشرملـيذىبكاإلىالقكؿباستقبلؿالجممةالشرطيةعفغيرىا،كبالتاليلـيحددكامصطمحان
                                                           

 .ّٓ/ْ-فاضؿالسامرائي—(انظر:معانيالنحك(ُ
القرآف(ِ  .ّٓٓ/ِ-الزركشي–(البرىاففيعمـك
 .ٓٓ/ْ-فاضؿالسامرائي—(انظر:معانيالنحك(ّ
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اتجاىاتالبحثالنحكمقبؿالزمخشرمكانتتنبئيبأنياستنتييإلى كاضحانلمداللةعمييا،كلكفَّ
ةالشرطيالجممةإظيارإلىقادتوالزمخشرمشجاعةلكفَّباستقبلليا،عتراؼاال عككضٍ،

.(ُ)عنياالمعب رالمصطمح
": كىكذايمكفالقكؿبأفالنحاةالعربسكاءمفذىبمنيـإلىيقكؿالدكتكرعميأبكالمكاـر

القكؿباستقبلؿالجممةالشرطية،أكمفاقتصرعمىاالعتراؼبتميزىا،يعترفكفبكضعخاص
،كسنعرضاآلفلبعضماخمفَّو(ِ)عتدبيا"ليافيتحميميـلمنماذجالنمطيةلؤلنكاعالجمميةالمي

التراثالنحكمفيمكضكعبناءجممةالشرطكالمقصكدىناىكمككناتجممةالشرط،أكتراكيب
جممةالشرط.


  ومكوناتيا بناء الجمم  الشرطي: 

ىك الشرطية الجممة محكر أف ربطانالشؾ مختمفيف حدثيف بيف يككفعضكيان،الربط بحيث
كاليتـبؿبيفتركيبيفإسنادييف،كالربطىنااليككفبيفحدثيف،دمةكاآلخرنتيجة،أحدىمامق

كمفأكمستقببلن،ماضيانأكعدمان،ىذاالربطإالبأداةخاصةتقكـبترتيبالعبلقةبينيماكجكدان
الج أف نفيـ ىذا أركاف ثبلثة مف تتككف الشرطية الشرط،ىي:ممة كتركيبفعؿ الشرط، أداة

الشرط جكاب بالجزاء،،كتركيب ييسمَّى ما ألىـأك متعرضيف بايجاز، العناصر ىذه كسنشرح
:حكم،كسيككفشرحناعمىالنحكاآلتيأحكاميافيالتراثالن


مفالركن األول: أدوات الشرط: إاٌل الشرطية الجممة يدرسكا لـ النحاة مف كثيران أفَّ بما

الشكؿاإلعرابيفييا فق(ّ)خبلؿ أدكاتالشرطإلىمجمكعتيف،، تقسيـ االعتبار اقتضىىذا د
مابعدىا مابعدىا،كثانييماأدكاتشرطالتجـز ،كيمكفلناتقسيـ(ْ)أكالىماأدكاتشرطتجـز

ىاتيفالمجمكعتيفعمىالنحكاآلتي:



                                                           

 .ُُْص-عميأبكالمكاـر-التراكيباإلسنادية(انظر:(ُ
 .ُْٕص-(التراكيباإلسنادية(ِ
-بدرالديفالمرادم-،تكضيحالمقاصدكالمسالؾبشرحألفيةابفمالؾُِّص–ابفجني–(انظر:الممع(ّ
كجىرم-،شرحشذكرالذىبُِْٕ/ّ -،شرحشذكرالذىبْٓٓ/ِ-السيكطي–ىمعاليكامع،ُٗٓ/ِ-الجى

 .ِْٓ/ُ-األزىرم-شرحالتصريح،ِّْص-ابفىشاـ
-(انظر:التراكيباإلسنادية(ْ  .ُْٖص–عميأبكالمكاـر



 -ِْ- 

 المجموع  األولى: أدوات شرط تجزم ما بعدىا:
فياأللفية:(ُ)قاؿابفمالؾ

ًإٍذمىاأيفىأيافىىػمتأمٍّ...كميماكماكمىفٍبًإفٍـٍكاٍجزً "
ا"األدكاتكباقيكًإفٍ...إٍذمىاكحىرؼهأنَّىكحيثما اٍسمى

(ِ)
سبباناألكلىتككفبجممةجممةلتعميؽكضعتكىًمـهكىيالجازمة،الشرطأدكاتىذه :"قال الشارح

الجكابتعميؽفيىذهالمجمكعةتتفؽأدكاتكجميع،(ّ)"كاسـحرؼالكمـكىذه مسببان،كالثانية
:المستقبؿ،كىيالزماففيالشرطعمى
النكف-)ِإْن( -ٔ كسككف اليمزة كالمشككؾفي-بكسر الكقكع المحتممة المعاني في تستعمؿ

كالمستح كالنادرة، كالمكىكمة بغيرهيحصكليا، أمر لتعميؽ فيي األخرل، االفتراضات كسائر مة
كمف،[ُُٗالبقرة:]چ...  ڤٹ  ٹ  ٹ ...چ:فمفالمعانيالمحتممةالكقكعقكلوتعالى،عمكمان

ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ...  چالمعانيالمشككؾفيحصكليانحكقكلوتعالى:

المفترضةالتيالكقكعليافيالمشاىدةقكلوكمفالمعاني،[ُّْ]األعراؼ: چ          ...   ىې  ې
ٿ    ٿٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ چ :تعالى

ک  ک  ک        ژ  ڑ  ڑ      کچ  :كمفالمعانيالمستحيمةقكلوتعالى ،[ُٕ]القصص: چٿ     

:لكىٍجيىٍيفًالشرطًأدكاتًأيـ فىًييىالٌشرًطيَّة(إفٍ)كأما كجاءفيالمباب:"،(ْ)[ُٖ]الزخرؼ: چگ    
.اٍلمعىاًنيإفادةًًفيكاألصؿي،اسـهأدكاتومفكىغىيرىىا،حرؼهأىنَّيىاأىحدىمىا: الحركؼي
ًميعًفيتيستعمؿأىنَّيىاكىالثَّاًني: كىرًجى ٍيريىا،الشَّرطًصي ،يعقؿلمفمف(اٍلمىكىاًضع،)بعضىيىخيص كغى

مىا() كىذىًلؾى،يعقؿالىلماكى فٍ)،ًبمىٍعنىينفردييىاًمنٍكؿ بىاًقييىاكى ًميع"تصمحي(ميٍفردىةكا   .(ٓ)لٍمجى

                                                           

اـالن حى(ُ مَّدبفعبداهللبفمىالؾاٍلعىبلمىةجماؿالٌديفأىبيكعبداهللالطَّاًئيالجيانيالشَّاًفًعيالنٍَّحًكٌمًإمى اة،(ميحى
بدمشؽ.)انظر:بغيةالكعاةىِٕٔأشيركتبو:األلفية،تسييؿالفكائد،تكفىسنة ،َُّ/ُ-السيكطي-ػ

 (.ِْٗ/ُٓ-الذىبي-تاريخاإلسبلـ
 .ٖٓص-ابفمالؾ-(األلفية(ِ
 .ُِْٕ/ّ-بدرالديفالمرادم–(تكضيحالمقاصدكالمسالؾبشرحألفيةابفمالؾ(ّ
.ُْٗص-ميأبكالمكاـرع–،التراكيباإلسناديةٗٔ/ْ–فاضؿالسامرائي–(انظر:معانيالنحك(ْ
ابف-،انظرأيضان:الممحةفيشرحالممحةَٓ/ِ-أبكالبقاءالعكبرم-(المبابفيعمؿالبناءكاإلعراب(ٓ

السيكطي-،ىمعاليكامعَِٕص-بدرالديفالمرادم–،الجنىالدانيفيحركؼالمعانيٖٓٔ/ِ-الصائغ
-ابفىشاـ–،مغنيالمبيبُّْ/ُ-سيبكيو-،الكتابّٔٓ/ُ-الصبَّاف–،حاشيةالصبافْٓٓ/ِ-

 .ّّص



 -ِٓ- 

ڦ  ڦ  ڄ   ...چ: كتككفشرطانلمعاقؿنحكقكلو-بفتحالميـكسككفالنكف-)َمْن(-ٕ

   .(ُ)[ُِّ]النساء: چ   ...ڄ  ڄ 

 ،[7التوبة:]  چ    ...ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ...چ  (كىينكعاف:زمانية:نحكقكلو)ما-ٖ

جاءفي، (ِ) [ُٕٗ]البقرة:چ...    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ...چ:  نحكقكلو:يرزمانيةكغ
مىاتككفلغيراآٍلدىًمٌييفنىٍحكمىاتركب،(ّ)الكتاب:"مامبيمةتقععمىكؿشيء" كقاؿالمبر د:"كى

ايأتنيآتو،تيًريديالنَّاس،لـيصمح مىاتصنٍعأصنٍع،فىًإفقمت:مى  .(ْ)"أركٍب،كى
مفتٍجًمسمىا:نحك،كقيؿتردلو،كقيؿالترد)ميما(لمزماف،(ٓ)كىيلغيرالعاقؿ(،ميما)-ْ

ميما،ًفيوًأىٍجًمسالزَّمىاف "كاختمؼكجاءفيتكضيحالمقاصد:،(ٔ)ًفيوًأىٍجًمسالزَّمىافمفتٍجًمسكى
نيا،بسيطةإنيا:فقيؿميما(في) ما،لمتأنيثإماكألفيا،فعمىكا  :(ٖ)قاؿسيبكيو،(ٕ)لئللحاؽ"كا 

:(ٖ)سيبكيو فقاؿميما(عف)(ٗ)الخميؿ"كسألتي بمنزلتيالغكان،(ما)معياأدخمتماىي:
كبمنزلتياآتؾ،تأتنيما:إفقمتإذا(إف)معكبمنزلتياآتؾ،تأتنيمامتىقمتإذا(،متى)مع

                                                           

ُ) النحك معاني : انظر ٕٖ/ْ-السامرائي–( التراكيباإلسنادية المكاـر–، أبك الكتابُْٗص-عمي ،-
 .َٓ/ِ-المبرد–،المقتضبِِٖ/ْ-سيبكيو

 .ُْٗص-عميأبكالمكاـر–نادية،التراكيباإلسٖٓ/ْ-السامرائي–(انظر:معانيالنحك(ِ
 .ِِٖ/ْ-سيبكيو-(الكتاب(ّ
 .ِٓ/ِ-(المقتضب(ْ
كجىرم–شرحشذكرالذىب(انظر:(ٓ  .ٕٗٓ/ِ-الجى
 .ْٕٓ/ِ-السيكطي-(انظر:ىمعاليكامع(ٔ
 .ُِٕٓ/ّ-المرادم–(تكضيحالمقاصدكالمسالؾبشرحألفيةابفمالؾ(ٕ
ٖ) عيٍثمىاف بف عىٍمرك النحكم( المعركؼبسيبكيو بشر أبك قنبر كس،بف بالفارسية كمعناه لقبلو، رائحة)يبكيو

كاففيأكؿأيامويصحبالفقياء،كأىؿالحديث،ككافيستمميعمىحمادبفسممة،فمحففيحرؼ،(التفاح
الخميؿ،ككافمفأىؿفارسمفالبيضاء،كمنشؤهبالبصرة ،ككافأفيـالناسفيفعابوحماد،فأنؼمفذلؾ،كلـز

انظر:ُُٔكالراجحأنوماتبالبصرةسنةو،اختمؼفيزمفكفاتالنحك،ككتابوفيالنحكىكاإلماـفيو، ق.)
،تاريخالعمماءالنحكييفْٓص-أبكالبركاتاألنبارم–،نزىةاأللباءٗٗ/ُْ-الخطيبالبغدادم–تاريخبغداد

 (.َٗص-التنكخي–
حمد،فيكأبكعبدالرحمفبفأحمدالبصرمالفرىكدماألزدم،سيدأىؿاألدبقاطبةفيعممو(الخميؿبفأ(ٗ

كزىده،كالغايةفيتصحيحالقياس،كاستخراجمسائؿالنحككتعميمو،ككافمفتبلميذأبيعمركبفالعبلء،كأخذ
قاؿسيبكيو: سألتو،أكقاؿ:]قاؿ[مفغيرأفعنوسيبكيو؛كعامةالحكايةفيكتابسيبكيوعفالخميؿ؛فكمما

يحكىعنومفالعمـ العركض،كضبطالمغة،كما يذكرقائمو؛فيكالخميؿبفأحمد،كىكأكؿمفاستخرجعمـ
-أبكالبركاتاألنبارم-ق.)انظر:نزىةاأللباءَُٔتكفيسنة،كالزىدأشيرمفأفينشر،كأظيرمفأفيذكر

 (.ِّص-السيرافي-ف،أخبارالنحكييفالبصرييْٓص



 -ِٔ- 

)أم(،مع،كبمنزلتيا[ٖٕ]النساء: چ...ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  : كمافيقكلو(،أيف)مع
يكرركاأفاستقبحكا،كلكنيـ[َُُ]اإلسراء:چ...  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ ...چ :نحكقكلو

كإذ(مو)أفيككفيجكزكقداألكلى،فيالتياأللؼمفالياءفأبدلكاماما،:فيقكلكاكاحدانلفظان
)ميما(،كقيؿ:(ُ)"(ما)إليياضـ ٍنًزلىةأفَّ ا)ًبمى زىاءًفي(مى ڤ  ڤ  ڤ  چ  : نحكقكلو(ِ)اٍلجى

الشرط،أسماءمفاسـأنياكالمشيكر، [ُِّ]األعراؼ: چ ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
بعضالنحاةأنوقدييستفيـبيا،كىذاىكالثابت،كذكر،كلكنَّياقدتردظرفيةنالظرفية،عفمجرد

.(ّ)كلكفالمشيكرأنياالتخرجعفالشرطية
كىيبحسبماتضاؼإليو)أّي(-ٓ بتضعيؼالياءػػػ ػػػ إبيامان أٌمنحكقكلؾ:،فييأكثرىفَّ

  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ ...چ   :نحكقكلو(ما)قدتضاؼإلىكمذىبتقؿبوأقؿبو،

كغيرىـ،العمـذكمفيعامةفيي(أم)كأماتكضيحالمقاصد:"كجاءفي،[َُُ]اإلسراء:چ...
ظرؼإلىأكمكاف،ظرؼ كانتمكافظرؼإلىأضيفتفإفإليو،تضاؼمابحسبكىي
.(ْ)كزماني"مكاني:كالظرؼظرفان،تكفلـغيرىماإلىأكزماف،ظرؼكانتزماف

زىاء،ًفياٍستٍعممتجاءفيعمؿالنحك:"فقد،(ٓ)(كىيلتعميـاألزمنة)متى-ٔ الختصاصيااٍلجى
ًميعاٍلعيميـكعنىمكفييىاًبالزَّمىاًف، ًميعًفي(مف)مٍجرلفجرتاأٍلىٍكقىات،لجى ترلأىاليعقؿ،مفجى

ًميعالمٍَّفظىىذىاجمعأقـ،تقـمىتى:قمتًإذاأىنَّؾ لفٍاأٍلىٍكقىات،جى كىالىًبعىٍيًنو،كقتانتخصأىفتٍحتىاجكى
ًميعتقدرأىفيمكنؾ فيقكلكف،(متى)ك(إذا)بيفالنحاةكيفرؽ ،(ٔ)اأٍلىٍكقىات"جى إذا)إفَّ: لمكقت(
فييشرطيا،إلىمضافة(إذا)إفَّقكليـعفناتجالتفريؽكىذاالمبيـ،لمكقت(متى)كالمعيَّف،
،ك)متى(تتضمفمعنىاالستفياـكمعنىالشرطمبيمة،إذففييمضافة،غير(متى)ك،معينة

.(ٕ)تقكؿ:متىتأتنيأكرمؾ؟

                                                           

-السامرائي–معانيالنحك،ّْٓص–ابفالكراؽ–،انظرأيضان:عمؿالنحكٗٓ/ّ-سيبكيو-(الكتاب(ُ
 .ّٓ/ِ-أبكالبقاءالعكبرم-،المبابٖٖ/ْ
.َِص-الزجاجي–(انظر:حركؼالمعاني(ِ
 .َٗٔص-المرادم-(انظر:الجنىالدانيفيحركؼالمعاني(ّ
ْ) مالؾ ابف ألفية بشرح كالمسالؾ المقاصد تكضيح ّ-المرادم–( /ُِٕٓ النحك معاني أيضان: –،انظر

 .ُٖٗص-الزمخشرم-،المفصَّؿَُٓص-عميأبكالمكاـر–،التراكيباإلسناديةِٖ/ْ-السامرائي
انظر:(ٓ الممحة( شرح في الصائغ-الممحة المقاصدٖٖٔ/ِ-ابف تكضيح ،- شرحُِٕٔ/ّ–المرادم ،

 .ْٖص-الكقَّاد-األزىرية
 ّْٕص-ابفالكرَّاؽ-(عمؿالنحك(ٔ
 .ٖٔ/ْ-السامرائي–،معانيالنحكُِٔص-الزمخشرم-(انظر:المفصؿ(ٕ



 -ِٕ- 

(أىيَّافى) كجاءفيشرحاآلجركمية:"،(ُ)أقـتقـأيَّافنىٍحك:لٍمعيميكـمىافزظرؼكىي(أيَّان)-ٕ
منتثـالزماف،عمىلمداللةمكضكعةباتفاؽ،اسـكىي أيَّافتستعمؿك،(ِ)الشرط"معنىضي

كقديستعمؿ ،[ِْ]النَّازعات:چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     چ :نحكقكؿألمركتفخيمولتعظيـا
ىكظاىرفياالستفياـكىذاكما ،[ٔ]القيامة:چہ  ہ  ہ  ھ      چ :حكقكلونلبلستبعاد

.(ّ)كالراجحأنيافيالشرطكذلؾ،كلفظيايكحيبذلؾ،نحك:أيَّافتيربأىربمعؾ
]چ  ...ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ :)ما(نحكقكلومضمكماإلييانيايكثراستعمال)أين( -ٖ

: ع(ْ) [ٖٕالنساء في جاء النحك:"، أىٍيف)كىحكـ مؿ مىتى)كىحكـاٍلمىكىاف،ًفي( الزَّمىاف"ًفي(
(ٓ)،

بياكيتصؿ،أجمستجمسكأيفكنت؟أيفتقكؿالشرط،كمعنىاالستفياـمعنىتتضمف(أيفو)
)أيف(ظرؼمكافميٍبيىـتزيده)ما(إبيامانعندإبيامانفتزيدىاالمزيدةما ،كمفىنايتضحلناأفَّ

،كأنَّياأحيانانتخرجعف[ٕٔ]النحؿ: چ...  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ...چ :ابو،نحكقكلواتصالي
.(ٔ)الشرطيةفتقعاستفيامان

مايفسرهمبيـالمكافأسماءمفاسـكحيث:"المقتضبفيجاءمبيـ،مكافاسـ(حيثما)-ٗ
ٍيثي،إليويضاؼ ،اإلضافةمفامتنعت(ما)باكصمتي،...فمماالزَّمىافًفيكحيفاٍلمىكىافًفيفىحى
 چ    ...﮳ھ  ے  ے            ۓ  ۓ ﮲  ...چ: قكلونحك(ٕ)"بماكصمتياإذا(إذا)كػفصارت

حالمبردسببدخكؿماعمىحيثبقكلو:"،[ُْْالبقرة:] زىاءيككفالىكلقدكضَّ كىالى(،ًإذٍ)ًفياٍلجى
ٍيثي)ًفي ا)ًبغىٍير(حى ذااأٍلىٍفعىاؿًإلىىيضافافافظرفأًلىنَّييمىا(،مى ا)ًمٍنييمىاكىاًحدكؿعمىًزٍدتكىاً  (مى

افىةمنعتا )أينما(أكثرإبيامان(ٖ)"فعممتااإٍلًضى ،كيمكفلناأفنفرؽبيف)حيثما(،ك)أينما(بالقكؿأفَّ
.(ٗ)إبيامانكعمكمان

                                                           

 .ْٔٓ/ِ-السيكطي–ىمعاليكامعانظر:((ُ
 .ِٓٗص-أحمدالحازمي–(فتحربالبريةفيشرحنظـاآلجركمية(ِ
 .ِٖ/ْ-السامرائي–معانيالنحك(انظر:(ّ
 َُٓص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ْ
 .ّْٕص-ابفالكراؽ-(عمؿالنحك(ٓ
الكقَّاد-،شرحالتصريحٕٗٓ/ِ-الجكجرم–،شرحشذكرالذىبُِٔص-الزمخشرم-(انظر:المفصؿ(ٔ

 -الكقَّاد معانيأْٓ/ِ-السيكطي-،ىمعاليكامعْٗ/ُ دليؿالطالبيفلكبلـِٖ/ْ-السامرائي–لنحك، ،
 .ِٗص-الكرمي–النحكييف

 .ْٓ/ِ-المبرد-(المقتضب(ٕ
 .ٔٓ/ّ-سيبكيو–،انظرأيضان:الكتابْٕ/ِ-(المقتضب(ٖ
 .ّٖ/ْ-السامرائي–(انظر:معانيالنحك(ٗ
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،قاؿأبك(ُ)(أقـقـتماإذ:)تقكؿشرط،أداةفأصبحتاركبتا،(ما)ك(،إذ)ىي(ما إذ)-َُ
العكبرم:" ٍيووًعٍند(إٍذما)صؿٍأ البقاء ،االسمٌيةعىففنقًمتيا(مىا)مىعيىاريك بتالزمانية(إذٍ)ًسيبىكى

عمتٍذىًلؾعىفنيقمتكلٌما،حرؼهفيما نيقمتٍفمٌما،ماضوزمافوظىٍرؼياألصؿًًفيألنَّيا،شرطٌيةجي
اهيًفيمىااستعممتٍ قىاؿى،زَّمىافالميٍقتىضى "كا،(ِ)"مركبةلىيستغىيرهكى فيالجنىالداني: ختمؼكجاء
كابف المبرد،كذىب،الشرطية(إف)ؾشرطحرؼأنياإلىسيبكيوفذىبفييا،النحكيكف
صارالزمافمفيالمدلككأفاسميتيا،عمىباقيةأنياإلى،كافقيـكمف،(ْ)عميكأبك،(ّ)السراج
قبؿألنياسيبكيو،إليوذىبماكالصحيح:مالؾابفقاؿماضيان،فكاأفبعدمستقببلن،صار

كلمساكاتياعميو،دالةأنيايدعىآخرشيءماض،كقتعمىلداللتياسميتيا،باحكـالتركيب
فيو،مفعكؿمكقعكالكقكعإلييا،كاإلضافةكالتنكيف،االسمية،عبلماتبعضقبكؿفياألسماء،

كمف،الحركؼمعانيمفكىك،المجازاةعميوالمجتمعفمدلكلياركيبالتبعدكأماكمفعكؿبو،
مفلشيءقابمةغيرذلؾمعكىي،لوحجةفبلذلؾ،عمىزائدانآخرمدلكالنلياأفَّادعى

كخصحرفيتياكثبكتاسميتيا،انتفاءفكجب،التركيبقبؿلياقابمةكانتالتيالعبلمات ،
،(ٓ)"االختيارفيجائزبياالجـزأفكالصحيح(،إذا)ؾكجعميابالشعر،(إذما)بالجـزبعضيـ
كذلؾ(ٓ)"االختيار الفاء، فتقترفبجكابيا أدكاتالشرط، معاممة مفدكف)ما( تعامؿ)إذ( كقد ،

 .(ٔ)[ُُ]األحقاؼ: چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ...چ:قكلونحكي
يدتعميؽالجكابعمىالشرط(فالصحيحعندالجميكرأنيامثؿ)إذما(فيككنياتفإذا ما)-ُُ

فرألبعضالنحاةبقاءىاعمىالظرفية،كىكرأمفيوضعؼ آخر،كا  ،(ٕ)مجردانمفأماعتبارو
فيبمنزلتو(إذا)فيالفعؿ:فقاؿبيا؟يجازكاأفمنعيـماإذا،عفكسألتو كجاءفيالكتاب:"

                                                           

 ْٕ/ِ-المبرد–،المقتضبٕٗ/ْ-السامرائي–(انظر:معانيالنحك(ُ
 .ٓٓ/ِ-(المبابفيعمؿالبناءكاإلعراب(ِ
(أبكبكرمحمدبفالسرمالمعركؼبابفالسراج،فإنوكافأحدالعمماءالمذككريف،كأئمةالنحكالمشيكريف،(ّ

ليوانتيتالرياسةفيالنحكبعدالمبرد،كلومصنفاتحسنة،كأحسنياكأكبرىاكتاباألصكؿ؛ أخذعفالمبرد،كا 
انظر:نزىةاأللباءق.)ُّٔسنةجمعفيوأصكؿعمـالعربية،كأخذمسائؿسيبكيوكرتبياأحسفترتيب،تكفيفإنو

 .ُٖٔص-األنبارم–فيطبقاتاألدباء
فإنوكافمفأكابرأئمةالنحكييف؛أخذعفابفالسراج،(ْ (الحسفبفأحمدبفعبدالغفارالفارسيالنحكم؛

النحكحتىفضموكثيرمفالنحكييفعمىالمبرد،كصنؼكتبانكثيرةحسنةلـييسبؽإلىكالزجاج؛كعمتمنزلتوفي
النحك، اإليضاحفي : منيا القركمثميا؛ فيعمؿ تكفيالسبع،اءاتالحجة كغيرىا، نزىة)ق.َّٕسنة انظر:

 .(ِِّص-األنبارم–األلباءفيطبقاتاألدباء
 .ُُٗص-المرادم–(الجنىالدانيفيحركؼالمعاني(ٓ
 .ُٖ/ْ-السامرائي–(انظر:معانيالنحك(ٔ
 .ُْٓص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ٕ
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:(ُ)الرمةذككقاؿ ،..مضىفيما(إذ)بمنزلةتستقبؿفيما(فإذا)تقكؿ،إذأتذكر:قمتإذا،(إذ)
.(ِ)"تىًثبيغىٍرًزىافياستكلماإذاحٌتى...جانحةنبالرٍَّحؿًشىدَّىاإذاتيٍصًغي

،يفيدلممكافظرؼػػالمفتكحةالنكفكتضعيؼاليمزةبفتحػػ(أنَّى)-ُِ تذىبأنَّى)نحكالعمـك
)أنَّى(أكثرعمكمانمف)أيف(أذىب تىقىع ،قاؿالسيكطي:"(ّ)(،كيبدكأفَّ ًبمىٍعنىاستفياما(أىنى)كى

يَّافأىبيككىاٍختىارى ،[ِِّ]البقرة: چ...  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۅچ :قكلونىٍحك(مىتى) حى
كىابالمكانيةالظركؼمقىاـاأٍلىٍحكىاؿًفييىاأيًقيمىتشىٍرًطيَّةأىنَّيىا .(ْ)"مىٍحذيكؼكىاٍلجى


 :بعدىا ما جزمت ال شرط أدوات:  الثاني المجموع 
كتستقبؿ،غيرهالمتناعممتنعالشيءأفكمعناىااألفعاؿتمييا)لك( (،جاءفيالبلمات:"لو)-ُ

بيففرقنافمذلؾ(لكال)ضدكىيمكقعياعرؼقدألنوالبلـأضمرتكربمالياجكابانبالبلـ
عفزيدالمتناعامتنعإنماإياؾكراميإإف:كالمعنىألكرمتؾزيدجاءلك:قكلؾكذلؾالمييما
،(ٓ)"الجكابىيكالبلـغيرهالمتناعالشيءامتناعمعنىفيذاالمجيء إلىأفَّ كذىببعضيـ

فكافمستقببلننحكقكلو   ...ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ  ...چ ::)لك(تجعؿالفعؿلمماضيكا 

.(ٔ)(إف)ػكاالستقباؿفي تستعمؿ)لك(كزعـبعضيـأفَّ،[ٕ]الحجرات: چ
ليمؾاآلباءتضحياتلكال:نحكالماضي،الزماففيالشرطعمىالجكابتعميؽكتفيد (لوال)-ِ

لوحرؼ)لكال( ،جاءفيالجنىالداني:"(ٕ)فقدامتنعالجكابلتحقؽالشرطفيالماضي،األبناء
:قيؿ،بالداؿلكجكد،:كؿيقكبعضيـ،لكجكبامتناعحرؼيككفأف:األكؿ:قسماف عمىكيمـز

                                                           

(أبكالحارثغيبلفبفعقبةبفبييشالشاعرالمشيكرالمعركؼبذمالرمة،أحدفحكؿالشعراء،ككانتكفاتو(ُ
ابفنصؼ،قُُٕسنة قاؿ:أنا قابضالركحعفكلماحضرتوالكفاة ابفأربعيفسنة،كأنشد:يا أنا ، اليـر

احتضرت...كغافرالذنبزحزحنيعفالنار الراء-كالرمة،نفسيإذا العظـ-بضـ الحبؿالبالي،كبكسرىا
.(ُُ/ْ-ابفخمكاف–انظر:كفياتاألعياف.)البالي
 .َٔ/ّ-سيبكيو-(الكتاب(ِ
 .ُٖ/ْ-السامرائي–(انظر:معانيالنحك(ّ
 .ْٕٓ/ِ–(ىمعاليكامع(ْ
ٓ) البلمات -الزجاجي–( ُِٕص المعاني حركؼ أيضان: -الزجاجي–،انظر ّص النحك معاني ،–

 .ِٗ/ْ-السامرائي
عميأبك–،التراكيباإلسناديةٖٗ/ْ-السامرائي–،معانيالنحكّْٗص-الزمخشرم–انظر:المفصؿ((ٔ

 .ُْٓص-المكاـر
 .ُٔٓص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ٕ



 -َّ- 

قكلو(ُ)"قبموماالنتفاءسيقعكافامىلًحرؼلكال:يقاؿأف(لك)فيسيبكيوبعارة  :،كذلؾنحكي
[.ُِ]النكر: چ...ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ    ...چ
قسماف:(،لوما)-ّ لو حرؼ الداني:")لكما( الجنى في حدىماأ جاء امتناعحرؼيككفأف:

.ألكرمتؾزيدمالك:نحك،باالبتداءبعدهسـاالكيرتفعباألسماء،فيختصلكجكب،
حكـالحاليف،فيكحكمو ،فعؿمعمكؿأكفعؿ،إاليميوفبلتحضيض،حرؼيككفأف:كالثاني

ك(ِ)"لكال زعـ، كسَّع(ّ)لمتحضيضفقطإالتأتيال(لكما)أفَّبعضيـ بعضالنحاة كلكف ،
تميؿماكىذاكاالمتناع،كالعرض،كالتكبيخ،التحضيض،أدكات نيياكمدلكليافذكرىاضمفمعا
النفسإليو كتنفردمع)لكال(فيالداللةالسابقة،المعاني فيالحركؼبعضتشارؾ(لكما)ألفَّ،

.(ْ)عمىاالمتناع،كالسماعيؤكدىذا،كيردقكؿمفقاؿبالتحضيضفقط
الج،(لما)-ْ في الداني:"جاء :يقكؿكبعضيـلكجكب،كجكبحرؼكىيالتعميقية،لما نى

مذىبافكفيياقريب،كالمعنىبالداؿ،لكجكد،كجكدحرؼ أحدىما: مذىبكىكحرؼ،أنيا:
قدأمأفجكابيا،كمعنىكجكبلكجكبأككجكدلكجكد،(ٓ)حيف"بمعنىظرؼ:كالثانيسيبكيو،

كما شرطيا لتحقؽ تحقؽ قكلوقد  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ...چ :في

 .(ٔ)[ٓٔالعنكبكت:]
أبدان،)إذا-ٓ كىيمضافة غالبان، الشرط معنى يتضمف الزماف، مف يستقبؿ كىيظرؼلما )

إذجئت:تقكؿكلكنياالتضاؼإالإلىالفعميةبخبلؼ)إذ(فإنياتضاؼإلىالفعميةكاالسمية،
ذقائـ،زيد ذزيد،قاـكا  ذزيد،يقـككا    زيد،قاـإذا:كتقكؿ،قاـزيدإذ:استقبحكاكقد،يقكـزيدكا 

،ففياآليةالسابقةجاءت)إذا(ظرفية،(ٕ)[ِ-ُ]الميؿ: چڱ  ڱ     ڱ    *ڳ  ڳ     ڳ  چ :قاؿ
پ  ڀ  ڀ   ڀ   ...چ: وعمىالشرطفيالمستقبؿ،نحكقكلتعميؽالجكابكتفيد)إذا(أيضان

: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ     فإنيالـتذكرمع،كرغـكقكع)إذا(فيالغالبشرطية،(ٖ) [ِٓ]الرـك
، ،كلقدذكرالنحاةأقكاالنكثيرةفي(ٗ)الشعرفيإالتجـزالأنيا(إذا)فيالمشيكرألف الجكاـز

                                                           

 .ٕٗٓص-المرادم–(الجنىالداني(ُ
 .َٗٔص-المرادم–(الجنىالداني(ِ
 .ٕٕٓ/ِ-السيكطي–،ىمعاليكامعُّْ/ِ-الكقاد–(انظر:شرحالتصريح(ّ
 ،ُِٓ/ْ-عباسحسف-نحكالكافيال،ّْٔص-ابفىشاـ–كتباألعاريب(انظر:مغنيالمبيبعف(ْ
 .ِِِ/ِ-السيكطي–،انظرأيضان:ىمعاليكامعْٗٓص-المرادم–(الجنىالداني(ٓ
 .ُٕٓص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ٔ
 .ْْٔ/ُ-ابفالصائغ-،الممحةُِّص-الزمخشرم-(انظر:المفصؿفيصنعةاإلعراب(ٕ
 .ُٕٓص-عميأبكالمكاـر–اإلسنادية(انظر:التراكيب(ٖ
 َِٔ/ِ-الجكجرم-شرحشذكرالذىب(انظر:(ٗ



 -ُّ- 

السيكطيىذهاألقكاؿكالخبلفاتفيإحدلمصنفاتو،)إذا(كثارحكلياجدؿكخبلؼ،كلقدنقؿ
كفىقىاؿى قمولبعضيا:"فقاؿفين كابناصبيااأٍلىٍكثىري ٍفعيكالنكتجيءمىالؾاٍبفقىاؿى،الشٍَّرطالىاٍلجى ًبوًمى
تَّى)ػبكمجركرة حى تردكمبتدأ( ،لممفاجأةكى  ًإذا)المبنيةالظركؼمف... اسميتياعمىكىالدًَّليؿ(
ٍخبىار .(ُ)"الشٍَّمسطمعتذاإًاٍلقياـ:نىٍحك،اٍلًفٍعؿمباشرتيامىعىبيىااإٍلً

:تقكؿ،الحاؿعفالسؤاؿكمعناه،الظركؼمجرلجارو(كيؼ) (،جاءفيالمفصؿ:"كيف)-ٔ
يجازل(كيؼ)أفإلىالككفيكفذىب ،كجاءفياإلنصاؼ:"(ِ)ك"ىحاؿأمعمىأمزيد؟كيؼ
)متى)بيجازلكمابيا ما(، أينما)ك(، البصريكفكذىب،المجازاةكمماتمفأشبييماكما(،
حبعضيـقكؿالبصرييفبعدـالجـز(ّ)"بياجازلييأفيجكزالأنوإلى ب،كرجَّ ػ )كيؼ(،كأفَّ

،أصنعتصنعكيؼ:قكلوعفالخميؿكسألت قاؿسيبكيو:"،(ْ)المجازاةتقعبيامعنىالعمبلن
حاؿوأمىعممعناىاألفالجزاء،عمىكمخرجياالجزاء،حركؼمفكليستمستكرىةىي:فقاؿ
.(ٓ)"أكفتكف

وثبلثةليا:المغةأىؿبعضكقاؿ كقاؿابففارسفي)كيؼ(:" :أكجي
؟".زيديكىٍيؼى:"تقكؿحاؿ،عفمحضسؤاؿ:أحدىا
.كنتحاؿأمٌعمى:أم(كنتىكيؼألٍكًرمىٌنؾ):كقكلؾمعو،سؤاؿالحاؿه:اآلخركالكجو
)الثالثكالكجو چٻ  پ        پچ : قكلوييفىسَّرالكجييفىذيفكعمىالتعجب،بمعنى(كيؼ:
قالكا،[ُٗ]المدثر: أيضانكتعجيب(قىدَّرحاؿأمٌعمى)معناىا: يككفكقد...، بمعنى(كيؼ)

                                                           

 .ُٖٕ/ِ-(ىمعاليكامع(ُ
 .ُِٕص-الزمخشرم–(المفصؿفيصنعةاإلعراب(ِ
 .ِٗٓ/ِ-األنبارم–(اإلنصاؼ(ّ
،ىمعُِٕٕ/ّ-المرادم–،تكضيحالمقاصدكالمسالؾَّٔ/ِ-الجكجرم-شرحشذكرالذىب(انظر:(ْ

 .َٓٓ/ِ-السيكطي–ىمعاليكامع
 .ُٕٗ/ِ-ابفالسراج–،انظرأيضان:األصكؿفيالنحكَٔ/ّ-(الكتاب(ٓ



 -ِّ- 

مىعٍمىًشيبهالرَّأسفيالحىبعدماًسقاًطييىٍرجكفىكيؼ  :(ُ)قاؿ،النفي كقكلوتكبيخان،كتككف..،كىصى
.(ِ)"[َُُ]آؿعمراف: چ ... ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ٱ  ٻ  ٻچ ثناؤهجؿٌ

فعميفوالخ ص  في )كيف(الشرطي  تقتضي جازمة غير شرط أداة فعؿ،:أنيا أحدىما
كيؼ،الشرط نحك: متفقيففيالمفظكالمعنىغيرمجزكميف، كاآلخرجكابو،كيجبأفيككنا

الشر يستكرىكفالقكؿب)كيؼ( كلكفبعضالنحاة إلىتعمؿأعمؿ، كيصرفكفشكاىدىا طية،
لة .(ّ)االستفياميةالمؤكَّ

 إلى ث ث  أقسام:  -الجازم  وغير الجازم  –ىذه األدوات بحسب التصنيف النحوي، تن سم  و
 .)لك(،ك)لكال(،ك)لكما(حرؼباتفاؽ،كىك:)إف(، -ُ
)إذا(،)حثيما(،اسـباتفاؽ،كىك:)مىٍف(،ك)ما(،ك)متى(،ك)أم(،ك)أيف(،ك)أياف(،ك)أنى(،ك -ِ

 ك)كيؼ(،ك)كيفما(.
 .(ٗ))لما(،،ك)ميما(ك)إذما(،ك)إذاما(مختمؼفيوبيفاالسميةكالحرفية،كى -ّ

مصنفاتو إحدل في األدكات ىذه إعراب المكاـر أبك عمي الدكتكر ذكر ما(ٓ)كلقد ذكر َـّ ث ،
فقاؿ:" األدكات، ىذه منيماكبلنتربطف،إسنادييتركيبيفىذهالشرطأدكاتكتقتضي تقتضيو

كقدالشرط،فعؿأكليماعمىكيطمؽالمعنى،إفادةفي كاحدةجممةمعانيصيرافبحيثباآلخر
عمىمترتبأنوعمىلمداللةالشرطبجكابثانييما عمىكيصطمح،اختصارانالشرطعميويطمؽ
إلىأفالجبالجزاءعنويعبركقدالسؤاؿ،عمىالجكابترتبالفعؿ كاببمثابةالجزاءلئلشارة

.(ٙ)"لمضمكفالفعؿ
 تركيب فعل الشرط: الركن الثاني:

                                                           

قائؿالبيتىكسكيد،كنعر ؼبوبأنَّو:سكيدبفأبيكاىؿ)غطيؼ،أكشبيب(ابفحارثةبف(ذكر(ُ المحقؽأفَّ
الكنانياليشكرم الذبيانٌي فيطبقةحسؿ، ابفسبلـ عٌده كاإلسبلـ، مفمخضرميالجاىمية شاعر، سعد: أبك ،

فعمؿبنكعبسكذبيافعمىإخراجو، بنييشكر، لمياجاتوأحد العراؽ.كسجفبالككفة كافيسكفبادية عنترة،
في تسمى كانت عينية شعره أشير المياجاة، إلى يعكد ال أف عمى حمؼ أف بعد فأطمؽ ليـ، لمديحو

اىمية)اليتيمة(كىيمفأطكؿالقصائد،حفظالركاةمنيانيفاكمئةبيت،مطمعيا:)أٌرؽالعيفخياؿلـيدعمفالج
َٔسميمىففؤادممنتزع(كجمعشاكرالعاشكر)معاصر(ماكجدمفشعرهفيديكافطبعبالبصرة،ماتبعدسنة

 (.ُْٔ/ّ-لزركميا–،األعبلـِِِ/ّ-ابفحجرالعسقبلني-.)انظر:اإلصابةػى
 .ُُٓص-(الصاحبيفيفقوالمغةالعربيةكمسائمياكسنفالعربفيكبلميا(ِ
 .َُٖ/ّ-محمدالشريؼ-(انظر:معجـحركؼالمعانيفيالقرآفالكريـ(ّ
 .ّّص-الشيخبامبمعالـ–،التحفةالكسيمةٔٓ/ّ-سيبكيو-الكتاب،ْٔ/ِ–لممبرد-(انظر:المقتضب(ْ
 .ُّٔص–انظر:التراكيباإلسنادية((ٓ
 .ُْٔص–التراكيباإلسنادية((ٔ



 -ّّ- 

،دكاتالجازمة،كتركيبومعاألدكاتغيرالجازمةلنحاةبيفتركيبفعؿالشرطمعاأليفرؽا
ذلؾفيمايمي:كسنكضح

مستكتركيبو مع األدوات الجازم :-ٔ فعميان إسناديان تركيبان يرلكجكبككنو الجميكر فيانفإف
العمةكالسببإسناديانفعميانإلىأنوبمثابةلشركطبعينياسيأتيبيانيا،كمردكجكبككنوتركيبان

كاألسبابال الثاني، نملكجكد كا  بالجكامد، كاألفعاؿأعراضتككف تككفباألغراض، كالشائعا ،
كعالصيغةنظرعفنعندالجميكرأفزمفالفعؿبعدمعظـىذهاألدكاتالمستقبؿ،بصرؼال

.المستعممةمنو
 :لتركيب فعل الشرط ةةة مع األدوات الجازم  ةةةة صورتينإنَّ ويمكن ال ول 

 أفيككفتركيبانإسناديانفعميانتصدرهفعؿ،مستكؼلمشركطاآلتية:الصورة األولى: 
ى  ائ  ائ  ەئ  چ :نحكقكلوضارعان،كاليجكزأفيككفأمرانيككفماضيانأكمأف -أ

أفيككفغيرماضيالمعنى،فبل ،ك[ُّّ]النساء:چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ۇئوئەئ  وئ  
 يصحأفيقاؿ:إفمحمدقاـأمسقمتاليكـ.

 أاليككفطمبيان،فبليجكز:إفالتحضرأحدامعؾأقابمؾ،كال:إفليجمسمحمدأجمس. -ب
 أاليككفجامدان،فبليقاؿ:إفعسى،كال:إفليس. -ت
 بحرؼتنفيس،فبليجكز:إفسكؼيسافر،كال:إفسيقاتؿ.أاليككفمقركنان -ث
 أاليككفمقركنانبقد،فبليجكز:إفقدقاـ،كال:إفقديسافر. -ج
 .قركنانبحرؼنفيغير)لـ(ك)ال(أاليككفم -ح

تكافرت كإذا الفعؿ، في األحكاـ لفظان،ىذه جزمو كاجب مضارعان،إف كافف إف كمحبلن
فعؿالشرطكاممة،فبلمحؿليامفاإلعرابإالفيحالتيف:أماجممة،(ُ)ماضيان

جر-أ محؿ في بعدىا الشرط فعؿ كجممة مضافان، ظرفان فتككف )إذا( الشرط أداة تككف أف
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    *ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ مضاؼإليو،نحكقكلوتعالى:

 .[ّ-ُ]النصر: چڌ      ڌ  ڎ       ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍ  *چ  چ  
 .(ِ)فتككفأداةالشرطىيمبتدأ،كجممةفعؿالشرطىيالخبر،عندمفيجعمياخبرانأ-ب

كيشترطوالصورة الثاني : منفصؿ، رفع ضمير أك ظاىر الشرطاسـ تركيبفعؿ أفيتصدر
لصحةىذهالصكرةأفيأتيبعداالسـالمتقدـػػػػظاىرانأكضميرانػػػػفعؿمستكؼلمشركطالتي

ا،صالحإلسنادهإلىماتقدـعميو.سبؽبياني

                                                           

 .ُْٔص-أبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ُ
 .ْْٓ/ْ–عباسحسف–(انظر:النحكالكافي(ِ
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فإنويماثؿتركيبوبعداألدكاتالجازمة،كلكنوتركيب أفعال الشرط بعد األدوات غير الجازم : -ُ
يخالفوفيأمكرأىميا:الحالةاإلعرابيةلو،كالداللةالزمنيةبو،ثـبعضالفركؽالدقيقةالتي

 .(ُ)معويمكفأفتعدبمثابةصكرةمفالخصائصالسياقية
 الركن الثالث: تركيب جواب الشرط:

فعؿكيسمى،المجزكـالمضارعالفعؿعمىتحتكمكالتي،الشرطجكابجممة كالمقصكدبوىك
:"(ِ)الشرطجكاب أفالشرطجكابتركيبفياألصؿأفالنحاةيقرر،يقكؿالدكتكرأبكالمكاـر
شرطو،دخكؿعمىالكجكدفيدخكلوكؼمكقشيءالجكابألففعميان،إسناديانتركيبانيككف

النصكصأفبيدبعضكجكدعمىبعضيادخكؿكيتكقؼكتنقضي،تحدثالتيىيكاألفعاؿ
كردكمافعميان،إسناديانتركيبافيياالشرطجكابكردإذ،تنكعانكأكثردائرةىذامفأكسعالمغكية
أفالشرطجكابفياألساسيكالشرط،انشرطيتركيبانكردككذلؾاسميان،إسناديانتركيبانأيضا
يجكزالكمايقـ،زيديقـإف:نحكيجكزالكىكذايفيد،البماالجكابيصحفبلمفيدان،يككف
(إذ)عصيت،اهللتطعلـإف:نحكجازلئلفادةيخرجومعنىدخموفإفزيد،زيد:االبتداءفي
.(ّ)العاصي"عمىكجبماعميؾكجب:قاؿفكأنوالعقاب،عمىالتنبيوبوأريد

كأفَّجامد،فعميافعميةأكاسميةأكطمبيةتقعقدالشرطجكابجممة كلقدذكربعضالنحاةأفَّ
الالفاءبكاسطةبالشرطالجكابربطفكجبشرطان،تككفأفتصمحالكانت إذاالجكابجممة كا 
السببية،معنىمففييالمابالشرطالجكاببربطالفاءكخصتمبتكرانمنفصبلنالكبلـصار

.(ْ)معنىلمجزاءكلمناسبتيا
ذىًلؾىالتَّسىب بكىىيكىآخرمعنىكلمفاء كجاءفيشرحقطرالندل:" نىٍحكاٍلجمؿعطؼًفيغىالبكى

كىابًفيلمربطاستعيرتذىًلؾعمىكلداللتيا...فىريًجـ،كزنىفىسجدى،سىيىا:قىٍكلؾ مف:نىٍحكالشٍَّرطجى
.(ٓ)"أٍكرموفىًإن ينييأتي

إوالخ ص  ىي جكابالشرط: أشياءثبلثة فَّ ذاكالفاء،الفعؿ،: عمىآخركفكاقتصر،(ٔ)كا 
فيكزيدهيقـًإفٍ:)نحكالفاء،مفبيدٌفبلاسمٌيةالجممةكانتفإذاالفاءأٌما،(ُ)كالفاءالفعؿ:شيئيف

                                                           

 .ُٕٔص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ُ
 .َّٖص-عيدمحمد-(انظر:النحكالمصفى(ِ
 .ُٕٓص–(التراكيباإلسنادية(ّ
-الكقاد–،شرحالتصريحُٖٓص-الدكتكرحمزةالنشرتي-(انظر:الرابطكأثرهفيالتراكيبفيالعربية(ْ
ص-ابفىشاـ–،مغنيالمبيبِٓ/ْ-،شرحابفعقيؿَٖٔ/ِ-الجكجرم-،شرحشذكرالذىبَْٔ/ِ

 .ْٔ/ْ-محمدالنجار–المسالؾأكضحإلىالسالؾاءضي،ِٖٖ/ِ-ابفالصائغ–،الممحةٖٔٓ
 .َّّص-ابفىشاـ–(شرحقطرالندلكبؿالصدل(ٓ
 .ِٖٖ/ِ-ابفالصائغ–(انظر:الممحة(ٔ
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أٌماالفعمٌية؛الجممةبخبلؼرابط؛إلىفاحتاجتٍبنفسومستقؿٌّ كبلـهاالسمٌيةالجممةألفٌ؛(مكـر
إذا) ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ...چ :تعالىكقكلواالسمٌيةالجممةفيالفاءمقاـتقكـفإنياالفجائية(

:چڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ     مابعدإالٌتقعكالبيا،ييبتدأيال (الفجائيةإذا)ألفٌكذلؾ،[ّٔ]الرـك
مقامىياتقكـأففجازالفاء؛فأشبيتبعدىا،بمامعٌقبىك

،كىذانمكذجلجكابالشرطمماكرد(ِ)
،ففي[ٕٕ]يكسؼ: چ  ...ېۉ  ۉ  ې   ې  ۅ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ       چ :قاؿفيالقرآفالكريـ:

 .(ّ)السابقةكقعالجكابمقركنانبقداآلية
 

:ثالثًا: العطف عمى الشرط 
جاءفيالنحكالمصفىعدةأمثمةعمىذلؾمنيا:

(.كالجزاءالشرطبيفالعطؼ.)الناسبويثؽٍإخبلصوعمىويستمر ييخمٍصمف-"
.(ْ)("كالجزاءالشرطبيفلعطؼ)ا.الٌناسيحتقٍرهبالنفاؽ،فيشتيريينافؽٍكمف-

كالجزاء الشرط بيف كالفاء بالكاك العطؼ فييما جاء السابقاف الفعؿفيلؾكحينئذو،فالمثاالف
.(ٓ)المغةفيكردكىكذاكجزمو،صبونبعدىماالمعطكؼ

نماذجمف كأكرد فيعطؼالمضارععمىالشرط،  مختمفة أنكاعان ذكرالدكتكرعضيمة كلقد
َـّ(، القرآفالكريـلعطؼالمضارععمىالشرط،كذكرأنوكقعبالفاء،كب)أك(،كبالكاك،كب)ث

ہ  ھ   ھ   چ :بالفاء:قاؿكأكتفيىنابذكرمثاؿكاحدعمىعطؼالمضارععمىالشرط

 .(ٔ)[ُٔ]لقماف: چ...  ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  ﮶ 
َـّ،والخ ص   :تبيفلمباحثكقكعالعطؼعمىالشرطبعدةحركؼىي:الفاء،أك،الكاك،كث

أمَّا) نصكبانأكمجزكمان،كتبيفكذلؾمجيءالفعؿالمعطكؼعمىالشرطبعدالفاءكالكاكك)أك(م
َـّ .(ٕ)بصىنٍييمماليسألَّنوجزمان،إالَّيكفلـالمجزكميفبيفالذمالفعؿعمىأدخمتوإذا(ث

:رابعًا: العطف عمى الجواب

                                                                                                                                                                          

 .ْٗ/ِ-المبرد–،المقتضبُّْص:-ابفجني–(انظر:الممعفيالعربية(ُ
 .ْٔ/ّ-سيبكيو-،الكتابٖٖٓ/ِ-ابفالصائغ–(انظر:الممحة(ِ
 .ُٕٔص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ّ
 .ّٖٔص-محمدعيد-(النحكالمصفى(ْ
 .ّٖٔص-محمدعيد-(انظر:النحكالمصفى(ٓ
 .ُِِ/ّ-محمدعضيمة-دراساتألسمكبالقرآفالكريـ(انظر:(ٔ
 .ُٔٗص-ميأبكالمكاـرع–،التراكيباإلسناديةٖٗ/ّ-سيبكيو-الكتاب(انظر:(ٕ



 -ّٔ- 

،كفي-باتفاؽ-إذاكقعالمضارعالمقترفبعاطؼبعدالجكابأيجيزفيو كجياف:الرفع،كالجـز
دلمكجييف:آياتالقرآفالكريـمايشي

ڦ  ڄ     ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ ...چ :فماكردمرفكعانقكلو-ُ

 (.ڦ) ،برفع[ُِٕ]البقرة: چ ...  ڄڄ

قكلو-ٕ مجزكمان كرد  چی   ی  یېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ...چ :كمما

.(ُ)[ّٖمحمد:]
بالفاءالنصبأفَّكاعمـ :"كقدجكَّزسيبكيوأيضانالنصبإذاكافالعاطؼالفاءأكالكاك،فقاؿ

إالَّكجيو،كاللكبلـ بحدكليسيجكزفيذا..،-ضعيؼ-كأعطيؾآلتؾتأتنيإف:قكلوفيكالكاك
.(ِ)"فعؿهاألكؿمفيككفأفإاليفعؿ،أنوبكاجبليسألنوقميبلن؛أقكلصارالجزاءفيأنَّو

:خامسًا: ازبدال من جواب الشرط 
نادية:"كردتبعضالنصكصالمغكيةالتيكليفيياجكابالشرطفعؿجاءفيالتراكيباإلس

ٹ  ڤ        *ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ ...چمضارعمجردمفأدكاتالعطؼ،كمفذلؾقكلو

اعىٍؼ(قدكقعبيف[ٗٔ-ٖٔ]الفرقاف: چڦ  ڤ  ڦ  ڦ        ڤ  ڤ ،فإفالفعؿالمضارع)ييضى
االستئناؼ،عمىالرفع:األكؿ سيبكيوكالجميكركجييف:الجزاءغيرمقترفبأداة،كقدأجازفيو

 البدلية عمى الجـز بحاؿ"(ّ)كالثاني: النصب فيو يجكز كال السبع(ْ)، في كقرئ برفع(ٓ)،
اعىؼي مف،الفعميف:)ييضى إبداالن السابقة الكمماتفياآلية كاعتبرالدكتكرعضيمةىذه يىٍخميدي(، كى

.(ٔ)جكابالشرطعمىقراءةالجـز
 (: لم) بالفاء وىل تدخل الفاء عمى سادسًا: اقتران الجواب



معنافيماسبؽ التأكيدعميوىناىكرأم،(ٕ)بالنسبةالقترافجكابالشرطبالفاءفقدمرَّ كمانكد 
عمىاعتبارىذهالفاء كأنواليجكزالربطبيفتركيبي-فاءالسببية-جميكرالنحاةكالذمينص 

                                                           

 .ِِْ/ّ-عضيمة-دراساتألسمكبالقرآفالكريـ،ُٕٗص-أبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ُ
 .ِٗ/ّ-سيبكيو-(الكتاب(ِ
 .ٕٖ/ّ-(انظر:الكتاب(ّ
 ُٕٗص-عميأبكالمكاـر–(التراكيباإلسنادية(ْ
عمى(قرأهابفعامركأبكبكر)شعبة(برفعالف(ٓ ،فالرفعفييماعمىاالستئناؼكالجـز اءكالداؿ،كالباقكفبالجـز

،سراجالقارئِٖٖص-ابفالجزرم-انظر:شرحطيبةالنشر.)ألنيافيمحؿكاحد(يمؽأثامان)البدؿمف
.(ُّْص-أبكالحسفالنكرم–،غيثالنفعفيالقراءاتالسبعَّٔص-ابفالقاصح-المبتدم

 .ِِٗ/ّ-محمدعضيمة-ظر:دراساتألسمكبالقرآفالكريـ(ان(ٔ
مفىذهالدراسة.ّّ(انظر:ص(ٕ



 -ّٕ- 

،كاليككفجكابالشرطأكالجزاءإالبفعؿأك(ُ)كاببغيرىافييىنالمربطالسببيالشرطكالج
،(ِ)فاء كذىببعضالنحاةإلىأفىذهالفاءىيالعاطفة،فييتعطؼجممةعمىجممة،كلكفَّ

الراجحىك:أفالفاءإذادخمتفيجكابالجزاءفييغيرعاطفة،كيككفالجكابمنقطعانعمَّا
مىٍيوًدىاًخمىةكىاٍلفىاءاٍلًفٍعؿ،فىاأٍلىٍصؿ ،قاؿالمبرد:"(ّ)اإلعرابقبموفي ٍعنىاهي،تيؤد مأًلىنَّيىاعى الىأًلىنَّيىامى

معنىًإالَّتقع زىاءكى كدًفييىااٍلجى عف(ْ)"مىٍكجي إحدلمصنفاتو في عضيمة الدكتكر تحدث كلقد ،
:بالفاء،كفصَّؿعمىالنحكاآلتياقترافالجكاب




(جكابانلمشرط،-ُ نحكيجباقترافالجكاببالفاءفيحاؿكقكعالفعؿالماضي)لفظانكمعنىن
ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    *ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے    ...چ:قكلو

[.ِٕ-ِٔ]يكسؼ:چۇ  ۆ    ۆ  ۈ  
انلفظان،كقصدبوالكعدأكالكعيد،نحكيجكزاقترافالجكاببالفاءفيحاؿككفالفعؿماضي-ِ

 [.َٗ]النمؿ: چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ  :قكلو
لفظان،كقصدبواالستقباؿغيرمقصكدبو-ّ يمتنعدخكؿالفاءفيحاؿمجيءالفعؿماضيان

.(ٓ)زميموقاـالمسافرقاـإفنحك: ،كعدأككعيد
 

(:لم )ىل تدخل الفاء عمى
الجكابالمنفياختمؼالن حاةفيذلؾ،فمنيـمفمنعدخكؿالفاءعمى)لـ(،كحجتوفيذلؾ:أفَّ

،كذىبآخركفإلىجكازدخكؿالفاءكتركوفي)لـ(،كأجازالزمخشرم(ٔ)بمـالتدخؿعميوالفاء
)لـ( عمى الفاء دخكؿ كغيره إليو(ٕ)الزمخشرم يميؿ ما كىذا عبَّاسحسف، رجَّحو ما كىك ،

ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ  :كىكقكلو،ليذاالرأمشاىدمفالقرآفالكريـالباحث،كذلؾألفَّ

                                                           

 .ُٕٓص-عميأبكالمكاـر–(انظر:التراكيباإلسنادية(ُ
 .ِْٔص-جعفرالنحاسكأب-،عمدةالكتابّٔ/ّ-سيبكيو-(انظر:الكتاب(ِ
–،الجنىالدانيّٗص-الزجاجي–،حركؼالمعانيُّٖ/ِ-ابفالسراج-األصكؿفيالنحك(انظر:(ّ

،ّٖٓ/ْ-عباسحسف-،النحكالكافيّّص-ابفىشاـ-،اعتراضالشرطعمىالشرطُٔص-المرادم
.ٓٔص-ابفعثيميف–مختصرمغنيالمبيب

 .ٗٓ/ِ-(المقتضب(ْ
 .ْٖٔ/ْ-حسفعباس–الكافيحكالن،ِِٗ/ّ-محمدعضيمة-(انظر:دراساتألسمكبالقرآفالكريـ(ٓ
 .ْٖٖص-ابفىشاـ-(مغنيالمبيبعفكتباألعاريب(ٔ
 .ِِّ/ّ-محمدعضيمة-(انظر:دراساتألسمكبالقرآفالكريـ(ٕ



 -ّٖ- 

األنفاؿ:چ...  پٻ فالكجواألكؿىك، (ٔ)[ُٕ] الفاء، كلقدذكرالسميفالحمبيكجييففيىذه
الثاني:كىكقكؿشيخو كالكجو (ِ)قكؿالزمخشرم، الفاء كىكأفَّ ٍبطًبؿجكابانليست، الكبلـلرى

(ّ)ببعضبعًضو
 

 :سابعًا : حذف الشرط مع األداة
:(ْ)قميؿجائزكثيرأكمطردإمايرلجميكرالنحاةأفحذؼأداةالشرطكفعؿالشرطمعان


ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ...چ  :ويكمطردكثيربعدالطمب،نحكقكلف -أ

 أم:إفتؤخرنانجب.[ْْ]إبراىيـ:چ  ڤڤ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ:كلوقمةفيغيرالطمب،نحكقكىكجائزعمى -ب

فاعبدكنيفي،أم:فإفلـيتأتإخبلصالعبادةليفيىذاالبمد[ٔٓ]العنكبكت: چچ
 .(ٓ)غيرىا

:ثامنًا: حكم  حذف جواب الشرط 
حذفو،عمىيدؿماالكبلـفيكافإذاكبلميـفيكثيرالشرطجكابكحذؼ جاءفياإلنصاؼ:"

أنت):قكلولداللة)ظممت(فحذؼظممت،كذافعمتإف:أمكذافعمتإفظالـأنت:كقكليـ
تحصى،أفمفأكثرعميولمداللةكبلميـفيالشرطجكابحذؼعمىكالشكاىدعميو،(ظالـ
،كسنذىب(ٕ)كىناؾأيضانشكاىدكثيرةمفالقرآفالكريـعمىحذؼجكابالشرط،(ٔ)"أعمـكاهلل

ؤثريفعدـالخكضفيخبلفاتالنحكييفحكؿىذهاآلفالستجبلءحكمةحذؼجكابالشرط،م
.(ٖ)القضية

                                                           

 .ْْٗ/ْ-(النحكالكافي(ُ
الكتابحيَّاأبيعني((ِ  .ْٕٗ/ٗ-النعمانيابفعادؿ–اف،انظر:المبابفيعمـك
 .ٖٔٓ/ٓ-درالمصكف(انظر:ال(ّ
،شرحشذكرِْ/ْ-،شرحابفعقيؿعمىاأللفيةُِٕٖ/ّ-المرادم-(انظر:تكضيحالمقاصدكالمسالؾ(ْ

-ابفالصائغ-الممحةفيشرحالممحة،َُْ/ِ-الكقاد–،شرحالتصريحُّٔ/ِ-الجكجرم–شذكرالذىب
ِ/ٖٖٕ. 
 .ُُٗص-ـرعميأبكالمكا–(انظر:التراكيباإلسنادية(ٓ
/ِ-الجكجرم-،شرحشذكرالذىبِْ/ْ-أيضان:شرحابفعقيؿانظر،ُٕٓ/ِ-األنبارم–(اإلنصاؼ(ٔ
 .ْٖٔص-إبراىيـالحندكد–،الضركرةالشعريةكمفيكميالدلالنحكييفُِٔ/ِ
 .َِٓ/ّ-محمدعضيمة-(انظر:دراساتألسمكبالقرآفالكريـ(ٕ
ٖ) المقاصد تكضيح انظر: ّ-المرادم–( الكافيُِِٗ/ النحك ْ-عباسحسف–، معانيالنحكْْٓ/ ،-

 .َُِ/ْ-السامرائي



 -ّٗ- 

 :تييمكن لمباحث استخ ص بعض حكم وفوائد حذف جواب الشرط، وىي عمى النحو اآل
فىٍضبلنلىيىاذىًلؾىأٍكجىبى ألنوعندربطإحدلالجممتيفباألخرل،فصاراجممةكاحدةالتخفيؼ،-ُ

طيكالن، ف ؼىكى ٍذؼًفىخي لىةًمىعىكصانخيصيًباٍلحى مىىالدَّالى ذىًلؾىعى ببلغة.اإليجاز،كمعمكـأفَّ
ٍذؼي -ِ نَّمىاالجكابيقعفيمكاقعالتفخيـكالتعظيـ،حى مىعىالسَّاًمعىأًلىفَّالمبالغة،ًلقىٍصدًييٍحذىؼيكىاً 

قكلو أقصىتخيمويذىبمنوالذىفكؿمذىب، ]چڱ  ڱ      ڱ   ں  ںچ:  كذلؾنحكي
قيؿ:،[ٓثر:التكا (،تقديره التَّكىاثيري ـي )أىٍليىاكي ا: ذلؾلىمى لشغمكـ تقديره: فيو،عىمَّاكقيؿ: كقيؿ:أنتـ

ٍقعيلرجعتـعفكفركـ،كلك اٍلكى لىويذىًلؾى يىكيكفي رًَّحًبًو،فىبلى ًعٍندىاٍلميصى الذ ٍىفي قىؼى كىاًبلىكى ًباٍلجى صير حى
(ُ).



                                                           

القرآف((ُ  .ُّٖ/ّ-الزركشي–انظر:البرىاففيعمـك



 -َْ- 

 




 راسةللد الجانب التطبٌقً

 
 ويشتمل عمى فصمين:

 
 الفصل األول

 تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
 
 

 الفصل الثانً

 تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 
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 الفصل األول

                                                                                        
 تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري 

 مبحثين:  توطئ  و ويشتمل عمى
  
 .التوطئ : بين يدي سورة المائدة  

 المبحث األول: 
( وبيان أثرىا عمى ٓ٘-ٔاآلي ) الشرط في سورة المائدة من تحميل جمم 

  .التفسيريالمعنى 
 المبحث الثاني:

( وبيان أثرىا ٕٓٔ-ٔ٘رط في سورة المائدة من اآلي  )تحميل جمم  الش 
                                                                                                                             .عمى المعنى التفسيري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ِْ- 

 
 
 
 
 
 

 ئةالتوط

 
 سورة المائدةبين يدي 

 وتشتمل على:
 أسماء السورة.أواًل: 
 فضائل السورة.ثانيًا: 
 وقت نزوليا.ثالثًا: 
 عدد  ياتيا.رابعًا: 

 أقوال  المفسرين في مراحل نزوليا.خامسًا: 
 سبب نزول السورة.سادسًا: 

 أىداف السورة وم اصدىا.سابعًا:  
 محور السورة.ثامنًا: 
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 ورة:أسماء الس أواًل:
سيم يىتٍالس كرىةيىىًذهً ،جاءفيالتحريركالتنكير:"(ُ)تيسمىسكرةالمائدةلكركدقصةالمائدةفييا-ُ
كيتيبًالتٍَّفًسيًر،كيتيبًًفي اًئدىةًًبسيكرىةًالس نًَّة،كى ةيًفييىاأًلىفَّ:اٍلمى كىاًري كفىسىأىلىيىاالًَّتياٍلمىاًئدىةًقصَّ ًمفٍاٍلحى
قىدً،سىىًعي (ّ)،كسميتأيضانبيذااالسـًلماجاءعفأسماءبنتيزيد(ِ)"ًبًذٍكًرىىااٍختيصَّتٍكى
 كميا،(المائدة)عميوأنزلتإذاهللرسكؿناقةالعضباءبزماـآلخذةإني):(ْ)قالت

 ):(ٕ)قاؿ، (ٔ)ماجاءأيضانعفعبداهللبفعمرك،كلً(ٓ)(الناقةبعضدتدؽثقميامفككادت
فنزؿتحممو،أفتستطعفمـراحمتو،عمىراكبكىكالمائدةسكرة اهللرسكؿعمىأنزلت
.(ٗ)كالمائدةىيأشيرأسمائيا،(ٖ)(عنيا
تيسىمَّى -ِ اكى قىعىًإذٍ:اٍلعيقيكدًسيكرىةىأىٍيضن ًليىاًفيالمٍَّفظيىىذىاكى أىكَّ

.(ُُ)،كلمافييامفعقكد(َُ)

                                                           

،ُِّ/ّ-السيكطي–،الدرالمنثكرَُٓ/ُ-اإليجي–،جامعالبيافّٖٓ/ٔ-البقاعي–انظر:نظـالدرر((ُ
 .ِٖٓ/ِ-نخبةمفالعمماء-آفالكريـالتفسيرالمكضكعيلسكرالقر

 .ٗٔ/ٔ-ابفعاشكر-(التحريركالتنكير(ِ
(أسماءبنتيزيدبفالسكفبفرافعاألنصاريةاألكسيةثـاألشيمية،ىيبنتعـمعاذبفجبؿ،ككانت(ّ

رمكؾ،كقتمتيكمئذعدةأحاديث،شيدتاليتكنىأـسممة،ككافيقاؿلياخطيبةالنساء،ركتعفرسكؿالمَّو
دىران ذلؾ بعد كعاشت فسطاطيا، بعمكد الرـك مف .)تسعة الصحابة تمييز في اإلصابة حجر–انظر: ابف

.(ُِ/ٖ-العسقبلني
.ٗٔ/ٔ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرِٓٔ/ُ-النيسابكرم-(انظر:إيجازالبيافعفمعانيالقرآف(ْ
،قاؿشعيباألرنؤكط:حسفلغيره،ِٕٕٓٓحديثرقـ-ٕٓٓ/ْٓ-قبائؿمسندال-(أخرجوأحمدفيمسنده(ٓ

 .ٖٕٔٓحديثرقـ-َِِ/ٔ-كابفقايمازفيإتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة
(عبدالمَّوبفعمركبفالعاصبفكائؿالقرشٌيالٌسيمي،كنيتوأبكمحمدعنداألكثر،كيقاؿأبكعبدالرحمف،(ٔ
 المَّورسكؿأصحابمفأجدما:ىريرةكأبقاؿسنة،عشرةاثنتاإالمكلدىمابيفيكفلـ:كيقاؿأبيو،بؿقأسمـ

منيإالماكافمفعبدالمَّوبفعمرك،فإنوكافيكتب،اختمؼفيزمافكمكافمكتو،قاؿالكاقدٌم:أكثرحديثان
ابف–نظر:اإلصابةفيتمييزالصحابةا.)ق،كىكيكمئذابفاثنتيفكسبعيفٓٔماتبالشاـسنة
 .(ُٓٔ/ْ-حجرالعسقبلني

.ٓ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقدير(ٕ
-ُِٖ/ُُ-مسندعبداهللبفعمركبفالعاص–مسندالمكثريفمفالصحابة-(أخرجوأحمدفيمسنده(ٖ

قاؿابفكثير:تف،ّْٔٔحديثرقـ ردبوأحمد،كلوشاىدمفحديثقاؿشعيباألرنؤكط:حسفلغيرهكقاؿ:
 أسماءبنتيزيد.

 .ٗٔ/ٔ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ٗ
َُ) انظر: ُ-السيكطي-القرآفعمـكفياإلتقاف( /ُِٗ، كالتنكير عاشكر–التحرير ٔ-ابف ،التفسيرٗٔ/
 .َٔ/ٔ-الزحيمي-المنير
 .ِٖٓ/ِ-نخبةمفالعمماء-(انظر:التفسيرالمكضكعيلسكرالقرآفالكريـ(ُُ



 -ْْ- 

اىتيسىمَّ -ّ ٍنًقذىةىأىٍيضن اًحبىيىاتيٍنًقذيأىنَّيىاأىمٍ،اٍلمي ًئكىةًأىٍيًدمًمفٍصى .(ُ)اٍلعىذىابًمىبلى
ْ- األخيار، ذىًلؾىسكرة ابىةىأىفَّكى حى ٍنييـٍالمَّويرىًضيى-الصَّ اًئدىةسيكرىةىييسىم كفىكىانيكا-عى سيكرىةاٍلمى

.(ِ)ريااأٍلىخٍ
 فضائل السورة:ثانيًا: 

.(ّ)الساًبقىٍيفيظيرفضؿسكرةالمائدةفيحديثيأسماءبنتيزيدكعبداهللبفعمرك -ُ
كم -ِ :قمتيقاؿالمائدة؟سكرةتقرأىؿ:فقالتةعائشعمىدخمت:قاؿ،(ْ)ريٍفىنيبفريٍبىجيعفري

حراـمففيياكجدتـكمافاستحمكه،حبلؿمففيياكجدتـفمانزلتسكرةآخرفإنيا:"قالت،نعـ
القكؿىك(ٓ)"فحرمكه مفىذا المراد الحبلؿفينزلتسكرةآخرأنيا ،كذىببعضيـإلىأفَّ
الظاىرأحكاـفيياتنسخفمـكالحراـ، النصرسكرةىيبتماميابالمدينةنزلتسكرةآخرأف ،ألفَّ

.(ٔ)النبيعمىالتشريؽأياـأكسطفيالكداعحجةفينزلتأنياركمفقد
 : وقت نزوليا:ثالثاً 
ًبًإٍجمىاعومىدىًنيَّةهًىيى

كذلؾألفَّ(ٕ) ىك، ا المشيكر لىكٍاٍلًيٍجرىةًبىٍعدىنىزىؿىمى مىكَّةىًفيكى
في(ٖ) جاء ،

ًكمى"التحريركالتنكير: لىتٍأىنَّيىاري رىؼينىزى مَّىاهللرىسيكؿميٍنصى مىٍيوًاهلليصى مَّـىعى سى ٍيًبيىًة،ًمفىكى دى بىٍعدىاٍلحي

                                                           

القرآفٗٔ/ٔ-ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكير(ُ ،ركحالمعانيُِٗ/ُ-السيكطي–،اإلتقاففيعمـك
القرآفُّْ/ِ-ابفعطية–،المحررالكجيزُِِ/ّ-األلكسي–المعاني -فيدالركمي-،دراساتفيعمـك
 .َّ/ٔالقرطبي-،الجامعألحكاـالقرآفَُٔص:

 .ٗٔ/ٔ-ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكير(ِ
ص(ّ انظر: الكريـّ( القرآف لسكر المكضكعي التفسير الدراسة، العمماء-مف مف فضائؿِٖٓ/ِ-نخبة ،

.ّٔٓ/ِ-المستغفرم-القرآف
الٍ(ْ ٍبفمىالؾبفعىامر سيكيكفاٍليىاء، فتحاٍلفىاءكى الن كفكى ـ بىيربفنفيرًبضى جي الرٍَّحمىفتىاًبًعٌي( أىبيكعبد ًمٌي ٍضرى حى

ـ ٍسبلى اًىًميَّةكىاإٍلً أٍدرؾاٍلجى مفًثقىاتالشامييف،مخضـر شةركلعىفأبيبكركىعمركىأبيالدٍَّردىاءكىأبيذىركعائ،كىىيكى
ىريرة، كأبك النًَّبي زمىاف كىأٍدرؾى سنة تكٌفي  يره، كلـ  عنو ىَٖكأرسؿ ىٕٓكقيؿ:ػ، الكافي.)لشَّاـًباػ انظر:
الصفدم–بالكفيات الديف ُُ-صبلح التحصيؿْٓ/ جامع -العبلئي-، ُّٓص: النببلء أعبلـ سير ،–

(.َُٓ/ْ-المز م–،تيذيبالكماؿَِٗ/ُ-الذىبي-،الكاشؼٕٔ/ْ-الذىبي
كالحاكـفي،ِْٕٓٓحديثرقـ-ّّٓ/ِْ-مسندالصديقةعائشةبنتالصديؽ-(أخرجوأحمدفيمسنده(ٓ

،قاؿشعيباألرنؤكط:قاؿالحاكـ:حديثصحيحعمىَُِّحديثرقـ-ّْ/ِ-كتابالتفسير–المستدرؾ
 شرطالشيخيف،ككافقوالذىبي.

القرآف(ٔ -محمدأبكشيبة–المدخؿلدراسةالقرآفالكريـ،َٕص-مناعالقطاف-(انظر:مباحثفيعمـك
 .ُُّص
 .ٓ/ِ-الشككاني-،فتحالقديرَّ/ٔ-القرطبي-ألحكاـالقرآف(انظر:الجامع(ٕ
 .ٔٗ/ٔ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنار(ٖ
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اٍلميٍمتىًحنىًة، كلييىافىيىكيكفيسيكرىًة ٍيًبيىةًبىٍعدىنيزي دى لىتٍاٍلميٍمتىًحنىةًسيكرىةىأًلىفًَّبميدَّةواٍلحي اهللرىسيكؿريجيكعًبىٍعدىنىزى
مَّى مىٍيوًاهلليصى مَّـىعى سى ًدينىةًًإلىىكى ٍمحًًمفٍاٍلمى ٍيًبيىًة،صي دى قىدٍاٍلحي اءىٍتويكى طىمىبى،مييىاًجرىاتواتياٍلميٍؤًمنىجى ًمٍنويكى

اعىييفَّاٍلميٍشًركيكفى كطًعىمىبلنًإلىٍيًيـًٍإٍرجى ٍمًح،ًبشيري ـًًلٍمميٍؤًمًنيفىالمَّويفىأىًذفىالص  اًعًيفًَّبعىدى بىٍعدىًإٍرجى
اًنًيفَّ  .(ُ)"اٍمًتحى

 رابعًا: عدد  ياتيا:
كفىًمائىةه-ُ .كيكًفي يفىالٍاٍلقيرَّاءًًعٍندىكىًعٍشري
ًثٍنتىافًًمائىةه -ِ كفىكى اًزي يفىًعٍندىكىًعٍشري .كىالشَّاًمي يفىاٍلًحجى

ثهًمائىةه -ّ ثىبلى كفىكى ؼي؛اٍلبىٍصًري يفىًعٍندىكىًعٍشري مىىبينيـفىاٍلًخبلى .(ِ)فىقىطٍفىاًصمىتىٍيفًعى
 خامسًا: أقوال  المفسرين في مراحل نزوليا:

الفتحالتينزلتبعدجاءفيركاياتكث -ُ أنَّيانزلتبعدسكرة صمحالحديبيةفيشيرشكاؿيرة
.(ّ)ػىٔسنة

چ  چ  چ   ... چ:قكلوعدافيماكاحدةجممةنزلتأنياالركاياتىذهبعضكفي -ِ

الكداعحجةفينزلتفإنيا،[ّ]المائدة: چ...  ڎڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
.(ْ)ػىَُسنةفي
المراجعةيكر-ّ دالشييدسيدقطبرحمواهللتحميبلنمكضكعيانليذيفالرأييف،فيذىبإلىأفَّ

بكاممياالسكرةنزلتإف:تقكؿالتيالركايةىذهتنفيتكادالسيرةأحداثمعلمسكرةالمكضكعية
الصحابة،الفتحسكرةبعد معبنيإسرائيؿ،كيذكركانكايعممكفقصةمكسى كيذكرأفَّ

أيضانأفالحممةعمىالييكدفيسكرةالمائدةتبيفخطرالييكدالشديدكدكرىـالعدائيالكاضح
األرض فيمحاربتيـلمجماعةالمسممة،كىذايعنيأفالحديثعنيـكافقبؿغزكةالخندؽ،ألفَّ

الخندؽ تطيرتعقبغزكة القكيةالييكديةالثبلثالقبائؿمفقد يرالنضكبنيقينقاع،بني:
حأالحدىذاإلىبشأنيـالعنايةإلىيدعكماالحديبيةبعدليـيكففمـ،قريظةكبني يرج  َـّ فَّ،ث
قبؿذلؾ،منيامقاطعنزلتبينماالفتحسكرةبعدنزلتالتيىيمقاطعياكبعضالسكرةمطالع

قكلو  چ...  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ... چ:أٌما

                                                           

 .ٗٔ/ٔ-ابفعاشكر–(التحريركالتنكير(ُ
،مصاعدٔٗ/ٔ-محمدرشيدرضا-تفسيرالمنار،ُْٗ:ص-الداني-القرآفآمعدفيالبياف(انظر:(ِ

 .َُْ/ِ-البقاعي-مقاصدالسكرالنظرلئلشراؼعمى
القرآف(ّ ألحكاـ الجامع انظر: )- ٔ-القرطبي /َّ القرآف ظبلؿ في قطب–، ِ-سيد التفسيرِّٖ/ ،

 .ِٖٔ/ِ-نخبةمفالعمماء-المكضكعيلسكرالقرآفالكريـ
 .ِّٖ/ِ-سيدقطب-(انظر:فيظبلؿالقرآف(ْ
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كاحدةجممةكمياتنزؿلـالسكرةأفيآخرمانزؿمفالقرآفعمىأرجحاألقكاؿك،في[ّ]المائدة:
ًلذىًلؾى:"(ِ)مايؤيدىذاالرأمقكؿابفعاشكر،كم(ُ)الركاياتإحدلفيجاءكما أىفًَّفياٍختىمىفيكاكى
لىتٍالس كرىةىىىًذهً قىةن،ميتىتىاًبعىةننىزى لىتٍأىنَّيىاًفيلتَّرىد ديايىٍنبىًغيكىالىأىٍكميتىفىر  مىةننىزى ،كبناءنعمىماتقدـ(ّ)"مينىجَّ

ا القكؿبأفَّ ،الجممةفيصحيحفيذاصدرىاسيماالنزكالنالقرآفآخرمفلمائدةفإننانرلأفَّ
الجناحكرفعبعضآياتياكالذمجاءفيتحريـالخمرفىناؾقرائفتدؿعمىتقدـنزكؿكلك

بعدنزؿىذافإفالتحريـ،قبؿيشربياكىكماتعمف (ْ)أحدغزكة  يميؿ، الرأم ىذا لى كا 
 كاهللأعمـ.الباحث،

 سادسًا: سبب نزول السورة:
نزكؿالقرآفعمىقسميف:كماىكمعمكـ ًقٍسـهاٍبًتدىاءننىزىؿىًقٍسـه فيعمكـالقرآفأفَّ عىًقبىنىزىؿىكى

ينطب،(ٓ)سيؤىاؿوأىكٍكىاًقعىةو المائدةخاصة،كلقدرجحناكىذا ؽعمىسكرالقرآفعامةكعمىسكرة
مىةننزكؿسكرةالمائدة ،كلذافإفأسبابالنزكؿفييامتعددةكمختمفة،كلذاسأقؼعمىسببمينىجَّ

،فقدجاء[ِ]المائدة: چ ...ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  چ  :نزكؿآيةكاحدةفقطكىكقكلو
التالي:" ابيويالمَّوًرىسيكؿيكىافى فيسببنزكليا دىٍيًبيىةًكىأىٍصحى ـيًحيفىًباٍلحي دَّىي عىفًاٍلميٍشًركيكفىصى

قىدًاٍلبىٍيًت، ،ذىًلؾىاٍشتىدَّكى ـٍ مىٍيًي ابيفىقىاؿىاٍلعيٍمرىةى،ييًريديكفىاٍلميٍشًرًكيفىًمفىنىاسهًبًيـٍفىمىرَّعى اهللرسكؿأىٍصحى
 د ءًكاصي دَّنىااكىمىىىؤيالى ،صى ابيييـٍ تىٍعتىديكاكىالىأىمٍ چ...ہ   ہ  ہ  ھ   ...چ :تىعىالىىالمَّويفىأىٍنزىؿىأىٍصحى

مىى ءًعى دَّكيـٍأىفٍاٍلعيمَّارًىىؤيالى ابيييـٍصى .(ٔ)"أىٍصحى







                                                           

 .ِّٖ/ِ-انظر:فيظبلؿالقرآف((ُ
محم(ِ بتكنس( كفركعو الزيتكنة بتكنسكشيخجامع المالكييف رئيسالمفتيف بفعاشكر: الطاىر عاـفىي عي،د

فالعربييففيدمشؽكالقاىرة،لومصنفاتمطبكعةمنيا:يٍعىمىجٍ،كىكمفأعضاءالمىلئلسبلـمالكيانشيخانـُِّٗ
اإلسبلمية الشريعة كمقاصد التحري، القركالتنكيرر تفسير كغيرىا،في )اقُّّٗسنةبتكنسماتآف، نظر:.

.(ُْٕ/ٔ-الزركمي-األعبلـ
 .َٕ/ٔ-(التحريركالتنكير(ّ
 .ْٔٔ/ُ-خالدالمزيني-المحررفيأسبابنزكؿالقرآفمفخبلؿالكتبالتسعةانظر:((ْ
القرآف(ٓ  .َُٕ/ُ-السيكطي-(انظر:اإلتقاففيعمـك
 .ُٖٗص-مالكاحد–(أسبابالنزكؿ(ٔ
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 سابعًا: أىداف السورة وم اصدىا:
لمائدةقدانفردتبيا،كذكرذكرصاحبالتفسيرالمنيرعدةمقاصدلمسكرة،كاعتبرأفسكرةا

صاحبالظبلؿأيضانبعضانمفىذهالمقاصدفيتقديمولمسكرة،كيمكفلمباحثأفيكجزىا
:آلتيعمىالنحكا

كنظامياكشريعتياالحياةمنيجكتمقي،كالسمطافكالقكامةكالربكبيةباأللكىيةاهللفرادإ -ُ
.شريؾببلكحدهمنوكقيمياكمكازينيا

الكتابأىؿكانحرافاتالكثنية،أساطيرمفكتخميصوكتكضيحواالعتقادملتصكرابناء -ِ
 .كتحريفاتيـ

مفالطريؽىذافيكماطريقياكطبيعةدكرىا،كحقيقةذاتيابحقيقةالمسممةالجماعةتبصير -ّ
 .(ُ)كأشكاؾمزالؽ

كطريؽرىـ،غيضبلؿياستقامكاإفيضرىـالكأنونفكسيـ،إصبلحالمؤمنيفعمىاهللأكجب -ْ
كتحريـكالتقكلالبرعمىكالتعاكفاآلخريف،عمىاالعتداءكتحريـبالعقكد،الكفاءىكاإلصبلح
،بالقسطكالحكـبالعدؿ،الشيادةككجكبالكفار،مكاالةكتحريـكالعدكاف،اإلثـعمىالتعاكف

 .كغيرىـالمسمميفبيفكالمساكاة
ف لنا،رتضاهاهللىكالديفالكاحدالكامؿالذمااإلسبلـ -ٓ .كمناىجيـاألنبياءشرائعاختمفتكا 
.فقطبالتبميغميمتوكانحصارالعاـ،بالتبميغكأمرهكسمـعميواهللصمىالنبيبعثةعمكـبياف -ٔ
 .كاألزالـكاألنصابكالميسرالخمركتحريـالمطعكمات،أحكاـبياف -ٕ
 .(ِ)اليكـذلؾفيالنافعؽىكالصدكأفكحده،اهللإلىاآلخرةفيالجزاءأمرتفكيض -ٖ

 ثامنًا: محور السورة:
السكرةتركزعمىمحكرأساستدكرحكلوظير مفخبلؿمقاصدالسكرةكقضاياىاالمتعددةأفَّ

المحكرىك: السكرة،كىذا كالذميتمثؿفي)تكحيداهللكؿقضايا ،الكاحدةاأللكىيةتقرير (
.(ّ)غيرهكبيفاهللذاتبيفخمطأك،تثميثأك،شرؾكؿكنفي
 
 
 
 

                                                           

 .ِٖٓ/ِ-سيدقطب–(انظر:فيظبلؿالقرآف(ُ
.ِٔ/ٔ-الزحيمي-التفسيرالمنير(انظر:(ِ
 .ِٖٔ/ِ-سيدقطب-(انظر:فيظبلؿالقرآف(ّ
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 :المبحث األول
 

 ،(ٓ٘- ٔتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
 .بيان أثرىا عمى المعنى التفسيريو 

 مطالب:                                                                                                               وفيو أربع
 المطمب األول: 

                                                       . وبيان أثرىا ( ٔٔ -ٔتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
 المطمب الثاني: 

                                                             . وبيان أثرىا (ٕٙ -ٕٔتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
 المطمب الثالث: 

                                                   . وبيان أثرىا (ٓٗ -ٕٚتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
 المطمب الرابع:

 .وبيان أثرىا ( ٓ٘ -ٔٗتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  ) 
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األولالمطمب 
وبيان أثرىا(ٔٔ -ٔتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )

كىيكماجمؿشرطية، تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالمائدةعمىستمسائؿ،تحتكمعمىعشر
يأتي:

 :المسأل  األولى
﮳   چ : قكلوتعالى  ﮲     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮾   ﮻﮺  ﮴    ﮽                 ﮿﮼  ﯁   ﯀ 

ۆ     ۈ  ۈ    ۆۇ  ۇ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ                  

 .[ِ]المائدة: چٴۇ     
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

السككف،الشرطمعنىمتضٌمف،المستقبؿلمزمفظرؼ)ًإذىا( : اسم الشرط-ُ عمى مبني ،
.(ُ)كابوبجنصبمحؿٌفيخافضلشرطو

فعؿماضمبنيعمىالسككفالتصالوبتاءالفاعؿ،ك)التاء(چ ﮽ چ :جمم  فعل الشرط-ِ
ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(لمجمعمبنيةعمىالسككفالمحؿ

.(ِ)باإلضافةجرمحؿفيجممة)حممتـ(ك ليامفاإلعراب،
مبنيةعمىالفتحالمحؿلياالشرطلجكابطةراب(الفاء) چ ﮾ چ :جمم  جواب الشرط-ّ

،)كاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيالنكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ(اصطادكا)مفاإلعراب،
(اصطادكا)كجممة عمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ، مفاإلعرابليامحؿٌال: جكابألنيا

.(ّ)جاـزغيرشرط
 الشرط: التفسيري لجمم ثانيًا: األثر 

،(ْ)چ ...ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  چ أنولـينسخمفسكرةالمائدةغيرىذهاآليةالطبرمرذك
اهللنسخ:قاؿمفقكؿبالصحة،ذلؾفياألقكاؿكأكلى كذكرعدةأقكاؿفيذلؾ،ثـقاؿ:"

﮵  چ  :قكلواآليةىذهمف ﮴     ﮳   ﮲     الجميعإلجماع      چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
ككذلؾ،كمياالسنةشيكرمفكغيرىاالحـراألشيرفيالشرؾأىؿقتاؿأحؿٌدقاهللأفعمى

                                                           

 .َْٔ/ِ-محييالديفدركيش-إعرابالقرآفكبيانوانظر:((ُ
 .ِٗٔ/ٔ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
 .ُِْ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ
 .َِٔ/ُ-الزمخشرم–،الكشاؼْٕٔ/ٗ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ْ
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،أشجارجميعلحاءذراعيوأكعنقوقىمَّدلكالمشرؾأفعمىأجمعكا أماننالوذلؾيكفلـالحـر
 ،كجاءأيضانفيجامعالبياف:"(ُ)"أمافأكالمسمميفمفذمةعقدلوتقدَّـيكفلـإذاالقتؿ،مف

﮾  چ :قكلوتأكيؿفيقكؿال ﮽   ذا:ثناؤهجؿبذلؾيعني:رجعفأبك      ،قاؿچ ﮼  حممتـكا 
اصطياده، في عميكـ حرج فبل يقكؿ: ، حـر كأنتـ تيًحم كه أف نييتكـ الذم الصيد فاصطادكا
إفشئتـحينئذ،ألفالمعنىالذممفأجموكنتحرَّمتوعميكـفيحاؿإحرامكـقد كاصطادكا

أًلىٍجًمًو،:"(ّ)،كقاؿالشككاني(ِ)زاؿ" ـى ر  كىاًؿالسَّبىًبالًَّذمحي ًلزى ـٍ مىٍيًي ظىرىهيعى ٍيدىبىٍعدىأىٍفحى لىييـيالصَّ أىبىاحى
" ـي ٍحرىا اإٍلً كىىيكى
،كيمكفلناأفنفيـمفكبلـالطبرمكالشككانيالميتىقىد مىٍيفأنيمارتباىذاالمعنى(ْ)

﮾  چ لذمظيربكجكدجممةالشرطعمىاألثرالتفسيرما ﮽   كالتي چ ﮼  ضمفاآلية،
اإلحراـ مف بالتحمؿ االصطياد إباحة دمتـ،عمَّقت ما الصيد لكـ يجكز ال أنو ىك كالمعنى

الشرطكىك فعؿ كقع فإذا الصيد، ميٍحًرميف، إباحة الجكابكىك كقع كىذاالتحمؿمفاإلحراـ،
اًنعي اٍلمى يعنيأنولىمَّاكىافى أىٍفيزكؿالمنع،فإذازاؿاإلحراـ،اإلحراـاالصطيادىكًمٍفًحؿ  كىجىبى
أىنَّ ،اإلباحة كاألمرىاىنااليفيدإال ـً اٍلكىبلى اًصؿي ييًفًداٍلكيجيكبىنكىحى ـٍ كالمَّو،اعرفناأفاألمرىاىنالى

ـي أىٍعمى
(ٓ).











                                                           

.ْٕٗ/ٗ-(جامعالبياف(ُ
 .ُْٖ/ٗ-(جامعالبياف(ِ
بفعبداهللالشككاني(ّ بفعميبفمحمد كلد،(محمد فقيومجتيدمفكبارعمماءاليمف،مفأىؿصنعاء،

ككافيرلتحريـالتقميد،لو،قُِِٗككاف)مفببلدخكالف،باليمف(كنشأبصنعاء،ككليقضاءىاسنةبيجرةش
التحؼفيمذىبالسمؼ،ماتفيصنعاء،فيالتفسير،البدرالطالع،منيا:نيؿاألكطار،فتحالقديرمؤلفانُُْ
 (.ِٖٗ/ٔ-الزركمي-األعبلـق.)انظر:َُِٓسنة
 .ٖ/ِ-(فتحالقدير(ْ
 .َّ/ْ-طنطاكم-التفسيرالكسيط،ُِٖ/ُُ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيب(ٓ
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 :الثاني المسأل  
پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ تعالىقكلو

ڦ  ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

 .[ّ]المائدة: چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڌ  ڌ
 

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
فشرطيتيف:تشتمؿىذهاآليةعمىجممتي

فالفاءفيجكاب، چڃ  ڃڄ  ڃ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ :الجمم  الشرطي  األولى-
.(ُ)فبلتخشكىـفيمكقؼ،كالتقدير:إفيظيركاعميكـةشرطمقدرممةالشرطأفصحتعفج

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )ًإٍف(:حرؼشرطمقدرجاـز
،النكفحذؼالجـزكعبلمةالشرطبأداةمجزـكمضارعفعؿ(يركايظ):جمم  فعل الشرط-ِ

فاعؿ.ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعكالكاك
،مبنيةعمىالفتحالمقٌدرشرطلجكابرابطة(الفاء)، چڃ  ڃ     چ جمم  جواب الشرط:-ّ

(تخشكا)مفاإلعراب،مبنيةعمىالسككفالمحؿلياجازمةناىية(ال)محؿليامفاإلعراب،
(ضميرمتصؿمبنيعمىالكاك)ك،النكفحذؼالجـزكعبلمةببلالناىيةمجزكـمضارعفعؿ

مفعكؿمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبضمير(الياء)ك،فاعؿالسككففيمحؿرفع
.(ِ)رمقدٌالشرطالجكابجـزمحؿفي:(تخشكىـال)كجممة ،،)الميـ(لمجمع،بو



 .چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ چ :م  الشرطي  الثاني الجم-
.(ّ)مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككف،مبني،جاـزشرطاسـ :)مىٍف(اسم الشرط-ٔ
فعؿجـزمحؿٌفيمبنيعمىالفتحلممجيكؿمبنيماضفعؿ چ ڈ چ جمم  فعل الشرط:-ِ

.(ْ)(مف)ىعميعكدىكتقديرهمستترضميرالفاعؿكنائبالشرط،
لفاءا )،چک  ک  ک  گ   چ جمم  جواب الشرط:-ّ حرؼ(إفٌ)،الشرطلجكابرابطة(

ناسخناصبمبنيعمىالفتحالمحؿلو اهلل)مفاإلعراب، منصكبإفٌاسـالجبللةلفظ(
                                                           

 .ِٕٓ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآفانظر:((ُ

 .ُُْ/ِ-محييالديفدركيش-إعرابالقرآفكبيانوانظر:((ِ
 .ِٕٓ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ِِْ/ُ-عاسالد-انظر:إعرابالقرآف((ْ
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خبر(رحيـ)،الضمةالظاىرةكعبلمةرفعومرفكعإفٌخبر(غفكر)كعبلمةنصبوالفتحةالظاىرة،
فعؿجممةك ،الشرطجكابجـزمحؿٌفيكالجممةكمياكعبلمةرفعوالضمةالظاىرة،مرفكعافث

.(ُ)(مف)المبتدأخبرفيمحؿرفعكجكابوالشرط


 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
ثـخاطبتالمؤمنيفبعدذلؾشرعتاآليةفيبيافالمحرماتالتيأشيرإلييافيمطمعالسكرة،

قا أفالكافريفقد ؿىئمةليـ: اًديًنًيـًٍإلىىيىريد ككيـٍكىأىفًٍديًنكيـٍطاؿًإبًمفٍاٍليىٍأسيلىييـيحىصى كىانيكاكىمى
افيكاالىأىمٍخشكىـتىفىبليزعمكف، ڃ   چ،كالفاءفيقكلوًدينىكيـٍييٍبًطميكاأىكٍيىٍغًمبيككيـٍأىفًٍمٍنييـٍتىخى

كافٍإ:أم عفشرطمقدرفصيحةأفصحت چچڃ  ڃ فبلتخشكىـ،كالمعنىعميكـيظيرى
أكغمبتيـلكـ،فبلبدأفيقعجكابالشرطإذاكقعفعؿالشرطالمقدربظيكرالكافريفعميكـ،

نماعطفتعميوجممةأخرلأال)فبلتخشكىـ(،كلـتكتؼاآليةىنابإيرادجكابالشرط فقط،كا 
ليال أمكأخمصكا الذمكىي)كاخشكف( ربكـ فأنا مفخشية كالتجبلغيره الخشية تجبلو

تماـنعمتوعمييـكارتضائوليـالبشر،كلقدأخبراهلل بعدذلؾعفإكماؿالديفلممسمميفكا 
دينان اءًًإلىىانبىاًقياإلسبلـ ىكالد ٍنيىاأىيَّاـًاٍنًقضى باإلكماؿ المراد كقيؿ ، : اٍلفىرىاًئضًـًظميعنزكؿ

  کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ چ الثانيةفيقكلو:،كأماالجممةالشرطيةكىالتٍَّحًريـًٍحًميؿًكىالتَّ

بدايةاآليةكمابينيمااعتراض،أمإذابذكرالمحرماتفيفييمتصمة، چک  ک  ک  گ
بأفكقعفعؿالشرط ٍتوي)فمفاضطر( كرىةيدىعى ري اعىةوًفيالضَّ ٍيتىةًأىٍكؿًًإلىىمىجى ًمفىبىٍعدىىىامىاكىاٍلمى

رَّمىاتً اهللفىًإفَّأم چک  ک  ک  گ چ ،فإفجكابالشرطكاقعالمحالةكىكقكلو:اٍلميحى
كرىةيبواليؤاخذهبماألجأتوإليورىًحيـهغىفيكره ري نَّمىا،جاءفيتفسيرالمنار:"(ِ)الضَّ ىىذىااٍشتيًرطىكىاً 
ةىأًلىفَّ بىاحى كرىًة،اإٍلً ري ق قييىافىييٍشتىرىطيًلمضَّ كىٍكنييىاأىكَّالنتىحى اًمؿىًىيىكى مىىاٍلحى ًبقىٍدًرىىا،تيقىدَّرىكىأىفٍاأٍلىٍكًؿ،عى

اًبقىٍدرًفىيىٍأكيؿي رىيىٍدفىعيمى رى ٍعقيكؿهالشٍَّرطيكىىىذىاالش بىًع،ًإلىىيىٍعديكهيالىالضَّ ٍكـًًفيمى كرىاًت،حي فىييكىالضَّري
طىٍبعناأىدىبناميٍضطىر ًلمٍنىاًفعه رَّأىأىفٍيىٍمنىعيويأًلىنَّوي؛كى مىىيىتىجى دًعى اتىعىك  رهلىويمىيىانىةهًفيوًمى رى أىفَّكىالظَّاًىري،كىضى

يَّرهاٍلميٍضطىرَّ رَّمىاًت،ًتٍمؾىبىٍيفىميخى رأىقىمَّيىايىٍختىاريأىكٍاٍلميحى رى قىدٍ،انضى .(ّ)"لىٍيوًإًأىٍشيىاىىايىكيكفيكى



                                                           

.ُِْ/ِ-محييالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ُْ/ِ-الشككاني-،فتحالقديرٕ/ّ-أبكالسعكد–(انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ(ِ
 .َُْ/ٔ-محمدرشيدرضا-(تفسيرالمنار(ّ
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:المسأل  الثالث 
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  قكلوتعالى

﮵ ﮶  ﮷       ﮳ۓ ﮲   ۓہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہہ .[ْ]المائدة: چ﮴  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

،چہ  ھ    ھ    ہ چ الشرطمقدرانفياآليةالسابقةكقدأفصحتعنوالفاءفيقكلوجاء
ں   چ             ،كقدذىبالزمخشرمإلىجكازاعتبار)ما(شرطيةفيقكلوفكمكاشيئاصدتـإف كالتقدير:

كىذا (فىكيميكا)كجكابيا چں بعيد، القكؿ ىذا كلكفَّ مقدر، غير فالشرط القكؿ ىذا كعمى
فقدذىب كلذا الحديثعفاألثرالتفسيرملجممةالشرط، الباحثإلىاألخذىناسيتضحعند

)ما(مكصكلة،كاهللأعمـ،كالشرطالمقدرىك:إف الشرطمقٌدر،كالراجحىناأفَّ بقكؿمىٍفقاؿبأفَّ
.(ُ)صدتـفكمكا

)ًإٍف(:حرؼشرطمقدر.حرف الشرط: -ٔ
الشرط،::)صدتـ(جمم  فعل الشرط -ٕ فعؿ جـز محؿ في السككف عمى ماضمبني فعؿ

رفعفاعؿ،كالميـلمجمع.ك)التاء(فيمحؿ
الفاء) ،چہ   چ :جمم  جواب الشرط-ّ ألنَّياالفصيحةىيكأ ر،مقدٌشرطلجكابرابطة(

،)كاكالجماعة(فيمحؿالنكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ(كمكا)،أفصحتعفجكابشرطمقٌدر
.(ِ)رمقدٌشرطجكابجـزمحؿٌفي(كمكا)كجممة ،رفعفاعؿ

 

 فسيري لجمم  الشرط:ثانيًا: األثر الت
 كمعناهقاؿالزمخشرم:" مفعمييـحٌرـماعمييـتبلحيفكأنيـالمطاعـمفليـأحؿماذا:

ـيأيًحؿَّ(فقيؿمنيا،ليـأحؿٌعماسألكاالمآكؿخبيثات كىكمنيا،بخبيثليسمامأ(الطَّي باتيلىكي
مٍَّمتيـٍماكى)،مجتيدقياسأكسنةأككتابفيتحريمويأتلـماكؿ كاًرحًًمفىعى عمىعطؼ(اٍلجى

ما)تجعؿأك،المضاؼفحذؼعممتـماكصيدالطيباتلكـأحؿمأ،الطيبات شرطية،(
فىكيميكا)كجكابيا كالجكارح( كالعقابكالنمركالفيدكالكمبكالطير،البيائـسباعمفالككاسب:
لذلؾكرائضيالصاحبيا،بالصيدضريياكمالجكارحمؤٌدب:كالمكمب،كالشاىيفكالبازمكالصقر

فييككفماأكثرالتأديبألفالكمب،مفكاشتقاقوكالتثقيؼ،التأديبكطرؽالحيؿمفعمـبما
                                                           

/ْ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفّْٓ/ِ-ؿحقيإسماعي–،ركحالبيافَٔٔ/ُ-(انظر:الكشاؼ(ُ
الكتابالكريـَُِ إلىمزايا العقؿالسميـ إرشاد التحريركالتنكيرٖ/ّ-أبكالسعكد–، /ٔ-ابفعاشكر–،
 .ِٕٗ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ُْْ/ِ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانو،ُُْ
 .ِّْ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفِٖٕ/ٔ-صافي-القرآفانظر:الجدكؿفيإعراب((ِ
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سمط  الميم):قكلوكمنو،كمبانيسمىالسبعألفأك،جنسومفلكثرتولفظومففاشتؽٌالكبلب
كمبىك:يقاؿ،الضراكةبمعنىىكالذمكمبالمفأك،األسدفأكمو،(ُ)(ك بك من كمباً  عميو
ىذهفائدةماقمتىفإف(عممتـ)مفالحاؿعمى(ميكىم ًبيفى)كانتصاب،بوضاريانكافإذابكذا،
عمموفينحريرانالجكارحـيم عىييمفيككفأففائدتيا:قمتي،؟(عممتـ)بعنيااستغنىكقدالحاؿ
أفكىي،جميمةفائدةكفيو،استئناؼأكثانيةحاؿ(تيعىم ميكنىييفَّ)ك،بالتكميبمكصكفانفيو،مدٌربان
لطائفوعمىكأغكصيـ،درايةكأنحرىـ،عممانأىموأقتؿًفٍمًإاليأخذهالأفعممانآخذكؿٌعمى

فكحقائقو، ،كلقداعتمدتعمىالشرطالمقدرفيىذه(ِ)"اإلبؿأكبادإليويضربأفإلىاحتاجكا 
يككفالمعنى:إفأرسمتـالجكارحالميعىمَّمىةفصدتـأكفصادتلكـ،أمإذاكقعفعؿىذهاآليةف

الشرطكىكالصيدبالجكارحالمعممةكقعالجكاب،كىكجكازاألكؿ)فكمكا(،كلكفبشرطإمساؾ
،(ّ)معمَّـغيرحينئذفجارحو،صائدجارحةيالصيدمفأكؿفإف،منويأكؿالكأفكـ،عميالصيد
مىىاأٍليمَّةيأىٍجمىعىتً ":(ْ)القرطبيقاؿ دىيىكيفٍلىـًٍإذىااٍلكىٍمبىأىفَّعى أىٍسكى مَّمىوي، إذايمًشىنٍيىفىميٍسًمـهكىعى
،إذكيجيب،(ٓ)يمًشٍأي يىٍنزىًجريديًعيى ٍيدًظىفىًرهًبىٍعدىكى ،ًإذىاًبالصَّ ٍيًدهًًمفٍيىٍأكيؿيالىيىكيكفىكىأىفٍزيًجرى مالَّذًصى

ادىهي، ٍرحوًفيوًكىأىثَّرىصى ،أىكًٍبجي ادىتىٍنًييبو ذىكىرىميٍسًمـهًبوًكىصى ـىكى ٍيدىهيأىفًَّإٍرسىاًلوًًعٍندىالمَّوًاٍس ًحيحهصى صى
،ًببلىييٍؤكىؿي ؼو ـىفىًإفًًخبلى رى كطًىىًذهًًمفٍشىٍرطهاٍنخى ؿىالش ري ؼيدىخى اديالًَّذمكىافىفىًإفٍ،اٍلًخبلى غىٍيريًبوًييصى
مىاكىاٍلفىٍيدًكىٍمبو كىاٍلبىاًزمأىٍشبىيىويكى ٍقرًكى نىٍحًكًىمىاكىالصَّ ٍمييكريالطٍَّيرًًمفىكى مىىاأٍليمَّةًفىجي ادىمىاكيؿَّأىفَّعى صى
اًرحهفىييكىالتٍَّعًميـًبىٍعدى الناسكفيىذهاآليةلفتةغايةفيالركعةيغفؿعنياكثيرمف،(ٔ)"كىاًسبهجى

اآليةفييادليؿ ـىأىفَّعمىأحببتأفأذكرىافيىذاالمقاـ،كىيأفَّ ااٍلفىًضيمىةًًمفىلىوياٍلعىاًل لىٍيسىمى
اًىًؿ، م ًإذىااٍلكىٍمبىأًلىفًَّلٍمجى مىىفىًضيمىةهلىوييىكيكفيـىعي ًب،سىاًئرًعى ٍنسىافياٍلًكبلى ىأىٍكلىًعٍمـهلىويكىافىًإذىافىاإٍلً

مىىفىٍضؿهلىوييىكيكفىأىفٍ ـىًبمىاعىًمؿىًإذىاًسيَّمىاالىالنَّاًس،سىاًئرًعى ًم عى
(ٕ).

                                                           

ُ) المستدرؾ( في الحاكـ التفسير-أخرجو ليب-كتاب أبي سكرة ِ-تفسير رقـ-ٖٖٓ/ قاؿّْٖٗحديث ،
 .صحيح،كقاؿالذىبي:يخرجاهكلـاإلسنادصحيحالحاكـ:

 .َٔٔ/ُ-(الكشاؼ(ِ
 .ْٔٓ/ٗ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ّ
األنصارمالخزرجيالمالكيأبكعبداهلل-بسككفالراءكالحاءالميممة-(محمدبفأحمدبفأبيبكربففرح(ْ

القرطبيمصنؼالتفسيرالمشيكر،الذمسارتبوالركباف،كافمفعباداهللالصالحيف،كالعمماءالعارفيفالكرعيف
مفأمكراآل يعنييـ المشغكليفبما تكفيالزاىديففيالدنيا، كتصنيؼ، كعبادة بيفتكٌجو ما معمكرة أكقاتو خرة،

 (.ٗٔ/ِ-الداككدم-ق.)انظر:طبقاتالمفسريفُٕٔبمنيةبنيخصيبسنة
-الجامعألحكاـالقرآف-الحاشيةقاؿالمحقؽ:أشميتالكمبعمىالصيددعكتوفأرسمتو،كقيؿ:أغريتو.)انظر((ٓ

 (.ٔٔ/ٔ-القرطبي
 .ٔٔ/ٔ-لقرآف(الجامعألحكاـا(ٔ
 .ْٕ/ٔ-القرطبي-(انظر:الجامعألحكاـالقرآف(ٕ
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 :المسأل  الرابع 
ى  ائ    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  تعالىقكلو

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

[.ٓ]المائدة: چحب  خب    ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    یىئ  ىئ

أواًل: تحميل جمم  الشرط:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

 چ  یۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
خافض،مبنيعمىالسككفالشرطمعنىمتضٌمف،المستقبؿلمزمفظرؼ)ًإذىا( : اسم الشرط-ُ

)إذا(ىناظرفيةبجكابو،كزعـنصبمحؿٌفيلشرطو .(ُ)بعضيـأفَّ
مبنيعمىالسككفالتصالوبتاءالفاعؿ،ماضفعؿ(آتيتـ)،(ۈئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

الميـحركةإشباعزائدة(الكاك)كك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،
ىالضـفيمحؿمتصؿمبنيعمضمير(الياء)كمبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،

،ك)نكفالنسكة(لمجمعكىيضميرمتصؿمبنيعمىالفتحالمحؿلومفأٌكؿبومفعكؿنصب
.(ِ)(فيمحؿجرباإلضافةۈئ)اإلعراب،كجممة

رابطةجمم  جواب الشرط:-ٖ ىنا فالفاء( ( كعميو فانكحكىف(، ( محذكؼكتقديره  الجكاب
 .(ّ)عمىحذؼالنكف،ك)الكاك(فاعؿعؿأمرمبنيف  لجكابالشرط،ك)انكحكىف(

چی  ی   ی  جئ  حئ  مئ   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأ،مبنيعمىالسككف،فيمحؿرفعجاـزشرطاسـ )مف(اسم الشرط:-ُ
بالسككف،كالفاعؿضميرمستترتقديره(ی جمم  فعل الشرط:)-ِ فعؿالشرطمضارعمجزـك

.(ْ))ىك(
مبنيتحقيؽحرؼ)الفاء(رابطةلجكابالشرط،ك)قد(،(حئ  مئ   جئ) جمم  جواب الشرط:-ّ

مبنيعمىالفتح،)عممو(فاعؿمرفكع عمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،)حبط(فعؿماضو
كعبلمةرفعوالضمةالظاىرةكىكمضاؼ،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿ

                                                           

 .ّْٖ/ِ-إسماعيؿحقي–ركحالبيافانظر:((ُ
 ُِٖ/ٔ-صافي–انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ

 .َِٔ/ْ-السميفالحمبي–الدرالمصكفانظر:((ّ
 .ِْْ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآفانظر:((ْ



 -ٓٔ- 

كجكابوالشرطفعؿجممةكالشرط،جكابجـزمحؿفيبالفاءالمقترنةكالجممةجرباإلضافة،
.(ُ)(مف)المبتدأخبرفيمحؿرفع

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كًحؿٌّ ،لممؤمنيففيوكالخطابكاألكاف،الزمفإلىإشارةچ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ :فيقكلو

ؿهالذبائحغىٍيرىفَّأًلى التفسيرأىؿقاؿكذاالذبائحاآليةىذهفيكالطعاـحبلؿ،معناه بلى ًبقىاًعدىةًحى
،أىٍصؿً لىـٍاٍلًحؿ  ـٍكى ،ًمفىتىٍحري مييىاعىاٌـّأىنَّويالظَّاًىريكىاٍلميٍشًرًكيفى كفياآليةإحبلؿلذبائحأىؿ،يىٍشمى

الرأم، ىذا قكـ كخالؼ األمة، جميكر ذىب الرأم ىذا لى كا  كالنصارل، الييكد كىـ الكتاب
ألىؿكالراجحىك المسمميفحؿ  أييا فإفذبائحكـ ككذا إحبلؿذبيحةكؿنصرانيأكييكدم،

أفبيافذلؾذكركفائدة،منوتبيعكىـأكطعامكـمفتطعمكىـأفعميكـجناحفبل الكتاب،
َـّالنكعيفبيفلمتميزفذكرهالمناكحة،إباحةكذلؾكليسالجانبيف،مفحاصمةالذبائحإباحة ،ث

كأحؿأم:الحرائرىناالمحصناتالزكاجمفالمحصناتعمىإحبلؿالطعاـ،كعطؼإحبلؿ
قبمكـمفالكتابأكتكاالذيفمفالحرائركنكاحالمؤمناتمفالحرائرنكاحالمؤمنكفأييالكـ
،كالمعنىىناميكرىفكمحصناتيـمحصناتكـمفنكحتـمفأعطيتـإذاكالنصارلالييكدكىـ

جيرانالزناعفأعٌفاءككنكـحاؿبوكالتزمتـفعبل لشرط)إذاآتيتمكىفأجكرىف(أنوإذاكقعفعؿا
الشتراطوالالكجكبلتأكيدالميكربإتيافالحؿكتقييدكقعالجكابالمقٌدر)فانكحكىف(،،كسران

العداىفمفألفالمنيف،األكلىىكماعمىلمحثبالذكرالحرائركتخصيصالحؿ،يف
،(ِ)حنيفةأبىعندالكتابياتاإلماءنكاحككذا.باالتفاؽصحيحالمسمماتاإلماءنكاحإذيحؿ،

كمفأمكأماالمعنيلمجممةالشرطيةالثانيةفيكأنوإذاكقعفعؿالشرط)كمفيكفرباإليماف(
عفكيمتنعكالحرمةبالحؿالمتعمقةاألحكاـمفىنابٌيفماجممتيامفالتياإلسبلـشرائعينكر
،ثـعطؼثكابوكبطؿذلؾقبؿعمموالذمالصالحعمموطكحب،كقعجكابالشرطكىكقبكليا

اهللأعدهمالاآلخرةيفارتوخسعمىجكابالشرطجممةأخرلفترتبعمىحبكطالعمؿ
الخسارةكالعمؿاإلذعافإيمافكىكالصحيح،اإليمافعمىالعظيـالجزاءمفلممؤمنيف ،كلكفَّ
ٍيرًرةمشركطةبشرطفياآلخ مىىيىميكتىأىفٍكىىيكىاآٍليىًة،ًفيمىٍذكيكروغى عىفًتىابىلىكًٍإذٍاٍلكيٍفًر،ذىًلؾىعى

(ّ)الخاسريفًمفىاآٍلًخرىةًًفييىكيفٍلىـٍاٍلكيٍفرً عاشكر:" ابف قاؿ كري، كىاأٍليجي :، سيم يىتٍاٍلميييكري ىينىاكى
                                                           

.ُْٔ/ِ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانو،ِٖٓ/ُ-لنحاسا-لقرآفاإعراب(انظر:(ُ
رألأنسبفمالؾ،قَٖمكلدهسنة،اإلماـالنعمافبفثابتبفزكطاالتيميمكالىـالككفي(فقيوالعراؽ(ِ

جبسنةكافمكتوفير،قاؿعنوالشافعي:الناسفيالفقوعياؿعمىأبيحنيفة،غيرمرةلماقدـعمييـالككفة
 (.ُِٔ/ُ-الذىبي–ق.)انظر:تذكرةالحفاظَُٓ
،تفسيرالمراغيُْٕ/ٔ-محمدرشيدرضا–،تفسيرالمنارُٖٓ/ِ-ابفعطية–(انظر:المحررالكجيز(ّ
 .ِٔٗ/ُُ-الرازم-،مفاتيحالغيبٗٓ/ٔ-المراغي–
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كرنا) أيجي ازنا( ٍعنىًفيمىجى نىاًفعًعىفًاأٍلىٍعكىاضًىمى اًصمىةًاٍلمى مىىالن كىاًح،عيٍقدىةًآثىارًًمفٍاٍلحى كىٍجوًعى
ازًأىكًااًلٍسًتعىارىةً بىٍيفىالن كىاحًبىٍيفىًلمتٍَّفًرقىةًاٍلبىشىرًًفيميتىقىاًدـهًشعىارهكىاٍلمىٍيري،اٍلميٍرسىؿًاٍلمىجى ادىنىةًكى ،اٍلميخى

لىكٍ كرنااٍلميييكريكىانىتًكى ًقيقىةنأيجي ًمٍقدىاًرهًااًلٍنًتفىاعًميدَّةًتىٍحًديديلىكىجىبىحى ذىًلؾىكى ٍنويتىنىزَّهىًممَّاكى عيٍقدىةيعى
ٍبطي ،...الن كىاحً دىةًًبسيكيكفً-اٍلحى بيكطي-اٍلميكىحَّ كىاٍلحي اًلحكىافىشىٍيءوفىسىادي: ًمٍنوي،انصى بىطيسيم يىكى -اٍلحى

تىٍيفًًبفى ًبؿىييًصيبيمىرىضه-ٍتحى رَّاءًًمفٍاإٍلً رًأىٍكؿًجى ًبيعًأىكَّؿًًفياٍلخيضى بَّمىاأىٍمعىاؤيىىافىتىٍنتىًفخيالرَّ اتىتٍكىري ،مى
ًفٍعؿي ًبطى)كى حى اًبطىًبأىفَّييٍؤًذفي( اًلحكىافىاٍلحى يىاعينىاىياٍلفىسىادًًمفىكىاٍلميرىادي،فىسىادوًإلىىفىاٍنقىمىبىانصى الضَّ

، في ًبطى)ًفٍعؿيفىدىؿَّاٍلفىسىاًد،أىشىد كىىيكىكىاٍلبيٍطبلى مىى(حى ٍذؼياأٍلىٍعمىاؿىأىفَّعى ةه،كىحى اًلحى ٍصؼًصى لىةًاٍلكى ًلدىالى
مىٍيوًاٍلًفٍعؿً يىاعًتىٍشًبيوهكىىىذىا،عى ةًاأٍلىٍعمىاؿًًلضى اًلحى ـيالشَّبىوًكىكىٍجوي،النَّاًفعىةًالذَّكىاتًًبفىسىادًالصَّ اٍنًتفىاعًعىدى

يىاعيكىاٍلميرىادي،ًمٍنيىاميٍكتىًسًبيىا اثىكىاًبيىاضى مى قَّبيويكى زىاءًًمفىاٍلعىاًمؿييىتىرى مىٍييىااٍلجى كىاٍلميرىادي،ًبيىاكىاٍلفىٍكزًعى
يمىاًف،عىفًااًلٍرًتدىادًًمفىالتٍَّحًذيري كؿًالد ًفيكىالتٍَّرًغيبياإٍلً ،ًفيوًخي ـىكىذىًلؾى الىأىنَّييـٍاٍلًكتىابًأىٍىؿيًليىٍعمى
بىاتيييـٍتىٍنفىعيييـٍ ،قيري ـٍ ـىكىأىٍعمىالييي يىٍعمى .(ُ)"ذىًلؾاٍلميٍشركيكفىكى

 

 :المسأل  الخامس 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  قكلوتعالى 

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ     ٹٿ  ٹ   ٿ  ٿ                ٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ڇڇ  ڇ

.[ٔ]المائدة: چک  ک 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآلياتعمىثبلثجمؿشرطية:
 چپ  پ  پ    ٻ  ٻ  چ الجمم  الشرطي  األولى:-
السككف،،الشرطمعنىمتضٌمف،المستقبؿلمزمفظرؼ)ًإذىا(اسم الشرط:-ٔ عمى مبني

بجكابو.نصبمحؿٌفيخافضلشرطو
فاعؿ،(ٻ  ) جمم  فعل الشرط:-ٕ رفع فيمحؿ ك)التاء( السككف، ماضمبنيعمى فعؿ

.(ِ)كالميـلمجمع،كالجممةفيمحؿجرباإلضافة

                                                           

 .ُِْ/ٔ-(التحريركالتنكير(ُ
 .ُْٖ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
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الفاء) (:پ الشرط:)جمم  جواب -ّ اغسمكا)،الشرطلجكابرابطة( عمىمبنيأمرفعؿ(
ألنيامفاإلعرابليامحؿال(اغسمكا،كجممة)فاعؿرفعمحؿٌفيضمير(الكاك)كالنكفحذؼ
.(ُ)جاـزغيرشرطجكاب

چٿ  ٹ         ٿ  ٿ        چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب)ًإٍف(:حرؼشر: حرف الشرط:-ُ .طجاـز
،الشرطفعؿجـزمحؿٌفي،السككفعمىمبنيناقصماضعؿف(ٿ        ) :جمم  فعل الشرط-ِ

.(ِ)ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكاف،ك)الميـ(لمجمع
الفاء) (ٹ) جمم  جواب الشرط:-ّ مبنيعمى،)اطالشرطلجكابرابطة( أمر فعؿ يركا(

جكابالشرط .(ّ)حذؼالنكف،)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،كجممة)اطيركا(فيمحؿجـز
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   چ الجمم  الشرطي  الثالث :-

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
،مبنيعمىا حرف الشرط:-ٔ  .لسككف،المحؿلومفاإلعراب)ًإٍف(:حرؼشرطجاـز
،الشرطفعؿجـزمحؿٌفي،السككفعمىمبنيناقصماضعؿف(ٿ        ) :جمم  فعل الشرط-ِ

.(ْ)ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكاف،ك)الميـ(لمجمع
نيعمى،)تيممكا(فعؿأمرمبالشرطلجكابرابطة(الفاء)(چ) :جمم  جواب الشرط -ّ

.(ٓ)الشرطجكابجـزمحؿفي(فتيممكا)كجممةحذؼالنكف،ك)الكاك(فيمحؿرفعفاعؿ،
ثانيًا: األثر التفسيري لجمل الشرط:

: مفقكلو فيالمراد التفسيركالفقياء أبك،چٻ  ٻ  پ  پ چ اختمؼأىؿ أكجز كلقد
ـىأردتـمأالمرادمفذلؾبقكلو:"(ٔ)السعكد المسبَّبًبالفعؿالفعؿإرادةعفعبر، ..إليياالقيا
عفينفؾالبحيثإلييايباًدرىأفحق والصبلةىأرادمفٍأفَّعمىكالتنبيوًلئليجازمىجازانعنيا

                                                           

 .ِٖٓ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِْْ/ُ-الدعاس-(إعرابالقرآف(ِ
.ِٖٓ/ٔ-صافي–انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ّ
 .َِْ/ِ-دركيش–(إعرابالقرآفكبيانو(ْ
 .ِٖٔ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ٓ
كلد،ىالعمادم،المكلىأبكالسعكد:مفسرشاعر،مفعمماءالترؾالمستعربيف(محمدبفمحمدبفمصطف(ٔ

أضيؼإليواإلفتاءسنة ىػ،ككافحاضرالذىفسريعالبدييةكىكصاحبالتفسيرِٓٗبقربالقسطنطينية،
بجكارمرقدكىكمدفكف،قِٖٗماتسنة،المعركؼباسموكقدسماهإرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ

 .(ٗٓ/ٕ-الزركمي–)انظر:األعبلـ.أبيأيكباألنصارم
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إرادتيا رًالزًمياعمىالزميياأحدًالسـًإطبلقانالصبلةىقصدتـإذاأك، اآلخى اآليةكظاىري،
فإليياقائـوكؿعمىالكضكءىيكجبيالكريمةً ،قطعانلمكجكباألمرىأفلمامحًدثانيكفٍلـكا 

كمىكقد،خبلًفوعمىكاإلجماعي  بُوضوء   الفتح يومَ  الخمَس  الصمواتِ  صمى   النبيَّ  أن:)ري
بيانانيعني ، (ٔ)(عمر يا فعمُتو عمداً : ف ال، تصنعو تكن لم شيئاً  صنعتَ   عمرُ  ف ال ،واحد

مؿلمجكاز الًخطابىأففالكجوي،لومىساغىالمماالندبعمىالمحدثًغيرًإلىبالنسبةاألمريكحي
كممايؤكدىذا،(ِ)"بدليوىكالذمالتيمـفيالحدىثًكاشتراطًالحاؿدىاللةًبقرينةًبالميٍحًدثيفخاصٌّ

نى،كلكفالمعنىكجكدالجمؿالشرطيةالثبلثةفياآلية،كالتيكافلياأثرىاالتفسيرمعمىالمع
كافالقائـ سكاء مطمقان لمصبلة القياـ البعضحمؿالشرطفياآليةعمىكجكبالكضكءعند

 الكبلـ:" ىذا يكضح الغيبما مفاتيح في جاء كلقد محدث، غير أك قىٍكـهقىاؿىمحدثان اأٍلىٍمري:
كءً ًة،ًلؤٍلىٍمرًتىبىعهًباٍلكيضي لىٍيسىًبالصَّبلى كاًبنىٍفًسًو،تىًقبًلميسٍتىٍكًميفناذىًلؾىكى ًإلىىقيٍمتيـًٍإذا:)قىٍكلىويًبأىفَّكىاٍحتىج 
ٍممىةه(فىاٍغًسميكاالصَّبلةً ـيًفييىاالشٍَّرطيشىٍرًطيَّةه،جي ًة،ًإلىىاٍلًقيىا زىاءيالصَّبلى كىاٍلميعىمَّؽيًباٍلغىٍسًؿ،اأٍلىٍمريكىاٍلجى
مىى ٍرؼًالشٍَّيءًعى ـهالشٍَّرطًًبحى ـًًعٍندىعىدى كءًاأٍلىٍمرىأىفَّيىٍقتىًضيفىيىذىاالشٍَّرًط،عىدى ًلؤٍلىٍمرًتىبىعهًباٍلكيضي

ةً كلكفمفالخطأفيـمطمعاآليةبيذهالطريقةبناءعمىالشرطالكاقعفيياكنسياف،(ّ)"ًبالصَّبلى
ٿ                 ٿ  ٹ  ٿ چالجممتيفالشرطيتيفاأليٍخرييففياآلية،فمفالجممةالشرطيةالثانية

يتضحلناأنوإذاكقعالشرطبكجكدالجنابة،كقعالجكابأكالجزاءبرفعالجنابةكذلؾباألمرچ
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ ككذاالحاؿفيالجممةالشرطيةالثالثةبالتطير)فاطيركا(،

اآليةعدةأشياءفمقدذكرت چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
ـى"اشترطتكقكعياكجعمتيامكجبةلمتيمـإذالـيكجدالماء،قاؿابفعاشكر: لىةًىىذىاًمفٍفىعيًم ًبدىالى

شىارىةً ديكثًًإلىىيىٍستىًمر اأٍلىٍمرًاٍمًتثىاؿىأىفَّاإٍلً اًدثوحي اًنعوًإمَّااٍلمىٍذكيكرىاًت،ىىًذهًًمفٍحى أىٍصؿًًمفٍمى
ك ،اٍلمىرىضيكىىيكىءًاٍلكيضي مَّاكىالسَّفىري ٍكـًرىاًفعوكىاً  كءًًلحي قيكًعوًبىٍعدىاٍلكيضي يىااٍلمىٍذكيكرياأٍلىٍحدىاثيكىىيكىكي بىٍعضي
دهجاءىأىكٍ:)ًبقىٍكًلوً ـٍأىحى كءياٍلمىاءيكيًجدىفىًإفٍ،(اٍلغاًئطًًمفىًمٍنكي الَّفىاٍلكيضي ـي،كىاً  ٍفييكفىالتَّيىم  كىىيكىالشٍَّرطًـيفىمى
فٍ:)قىٍكليوي ٍفييكـي(مىٍرضىكيٍنتيـٍكىاً  مى ٍرؼًًفيبىي فهتىٍأًكيؿه(مىاءنتىًجديكافىمىـٍ)قكلو:كىىيكىالنٍَّفيًكى ىىذىاصى

ٍعنىاهيعىفٍالظَّاًىرً اآلية(ْ)"اٍلميٍجمىؿًىىذىابىيىافًًفيبىؿٍمى حممكا كالجميكر معنى)، تيـٍقيمًٍإذىاعمى

                                                           

كىاًحدو-كتابالطيارة-(أخرجومسمـفيصحيحو(ُ كءو ًبكيضي مىكىاًتكيم ًيا الصَّ كىاًز جى حديثرقـ-ِِّ/ُ-بىابي
ِٕٕ النًَّبيَّ ا،كأخرجومسمـبيذاالمفظ:)أىفَّ مىكىاًتيىٍكـى مَّىالصَّ لىويصى فٍَّيًو،فىقىاؿى مىىخي عى مىسىحى ،كى كىاًحدو ٍلفىٍتًحًبكيضيكءو

.) نىٍعتيوييىاعيمىري :عىٍمدناصى تىكيٍفتىٍصنىعيوي،قىاؿى ـٍ شىٍيئنالى اٍليىٍكـى نىٍعتى :لىقىٍدصى  عيمىري
 .َُ/ّ-(إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ(ِ
 .ِٕٗ/ُُ-الرازم–(مفاتيحالغيب(ّ
 .ُِٗ/ٔ-(التحريركالتنكير(ْ
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تقديرىا)محدثيف(،فيككفميٍحًدًثيفى مقدرة محذكفة بحاؿ متعمقة الصبلة( تككف)إلى ىذا كعمى ،)
فاغسمكا قمتـمحدثيفإلىالصبلة إذا حاؿككنكـمحدثيفإذا،المعنى: فتكضؤكا بمعنىقكمكا

يتضحال كىكذا محدثيف، القياـ اليقعالجكابإالفيحالة كعمىىذا أفتصمكا، أردتـ مفيـك
المعنى كىذا الثبلث، الشرطية الجمؿ تراكيب داللة بيف الربط عبر اآلية مف لممراد الحقيقي

الناس،كالأفيحمميـعمىينسجـمعختاـاآلية،كالتيتؤكدعمىأٌفاهلل اليريدأفييعىن تى
إلىيقكدىـكأف،يارةالطبيذهعمييـينعـكأفيطيرىـ،أفيريدإنما،بالتكاليؼلمشقةافي  الحرج
.(ُ)منياكيزيدىـليـليضاعفياالنعمة،عمىالشكر

 :المسأل  السادس  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ :قكلوتعالى 

.[ُُ]المائدة:چڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڤڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 أفجاء كلقد السابقة اآلية في مقدران قكلوالشرط في الفاء عنو ڦ  ڦ  ڦ    چ صحت

.اهللعمىالمؤمنكففميتكٌكؿاهللغيرعمىالناساٌتكؿإفك ،كالتقدير:چڦ
إف(حرؼشرطمقٌدر.حرف الشرط:)-ٔ
الشرط:)اتكؿ(جمم  فعل الشرط-ِ فعؿ جـز محؿ في الفتح عمى مبني ماض فعؿ

.(ِ) المقدر،)الناس(فاعؿمرفكعبالضمة
الـ(البلـ)مقٌدر،شرطلجكابرابطة(الفاء)،چڦ   ڦ     چ الشرط:جمم  جواب -ّ

كعبلمةاألمرببلـمجزكـمضارع(يتكٌكؿ)مبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،األمر
السككف المؤمنكف)،الساكنيفاللتقاءبالكسركحٌرؾجزمو ،الكاكالرفعكعبلمةمرفكعفاعؿ(

.(ّ)رمقدٌشرطجكابجـزمحؿٌفي:(المؤمنكفليتكٌكؿ)كجممة
 

ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
 السابقة اآلية بالقمبتذكرىاعمىكيحثيـالعظيمة،بنعموالمؤمنيفعبادهاهللييذىك رفي

أيدمبكؼعمييـإنعاموأيضانفميعدكا،نعمةنألعدائيـقتميـيعدكفأنيـكماكأنيـكالمساف،
كذلؾ،بؿىيمفأعظـالنعـالمكجبةلشكرالمكلىنعمةنحكرىـفيكيدىـكردعنيـ،أعدائيـ

                                                           

 .َٖٓ/ِ-سيدقطب-القرآفظبلؿ،ُِٖ/ٔ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ُ
 .ِْٗ/ٔ-صافي–انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ

.ِْٔ/ِ-دركيش-إعرابالقرآفكبيانوانظر:((ّ
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اختبلؼالركايات كبرغـ الصالحيف، لعباده كحفظو حسانو كا  كتفضمو مففيعمىرعايتو
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :رك صىالميالقرآنيالتعبيرأماـ،فإننانقؼخاشعيفاآليةىذهتعنييـ

فحماكـعميكـكيعتدكابكـيبطشكاأفقكـىَـّإذ:مقاـفيچ...  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ
منيـاهلل ىذا الفيـالعميؽفإفَّ َـّمفكؿيشمؿ،كانطبلقانمفىذا كافرمف،روشىبًبالمؤمنيفىى

الكافريفأيدماهللككؼ ،اآليةىذهفيداخؿفإنوالمسمميف،عفشرهاهللكؼكباغ،كمنافؽ
يداـكأفيجبكلذلؾ،الخمؽإلىمنيجوحممةليككنكاالمؤمنيفيعدسبحانوألنو،فالمؤمنيعف

يتغمبفبلعنيـ،الكافريفأيدماهللليكؼ،اهللكتقكلاإليمافتكاليؼعمىالمؤمنكف
اهلل؛منيجفيشيءعفتخمىقدالمؤمفكافإذاإالالمحظاتمفلحظةفيمؤمفعمىكافر
ىذهلتنسخالحياةفيتحدثالتيالككنيةالقضايايترؾثـقرآنيةقضيةيقكؿالاهللألف

ىذهالتقكلىيالتي،بعدالتذكيربيذهالنعمةالعظيمةبتقكاه،كليذاأمرناالقرآنيةالقضية ألفَّ
الكاكالكقتطىكاؿربومعيةفيالمؤمفتجعؿ بعد مقدرة شرطية بجممة اآلية ختمت كليذا ،

،فحينيااهللغيرعمىالناساٌتكؿستئنافية،كيككفكقكعالشرطالمقدرعمىىذاالنحك:إفاال
الجاركالمجركرفياآليةاهللعمىالمؤمنكفليتكٌكؿيأتيالجكابكبصيغةالطمب كقدـ ،

خيروكؿ إيصاؿفييكفييـفإنو لبلختصاص،أمليتككؿالمؤمنكفعمىاهللكحدهالعمىغيره
رتذييؿهكالجممةير،شكؿكدفع يثاري،قبمىويلمىامقر  المؤمنيفإلىكاسنادىاالغائبًأٍمرًصيغةكا 

مفالخطابًعندبوكيصفكامابأفكلئليذاف،البرىانيبالطريؽلمخاطبيفاعمىالتككؿإليجابً
ظياري،بيماؿاإلخبلعفكازعهكالتقكلالتككؿمفبوًأيمركامىاإلىداعواإليمافكصؼ االسـًكا 
كـًلتعميؿًاإلضمارًمكقعًفيالجميؿً .(ُ)التذييميةالجممةاستقبلؿكتقكيةالحي












                                                           

،ِِٓص-السعدم-يـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،تيسيرالكرِّٗٗ/ٓ-(انظر:تفسيرالشعراكم(ُ
.ُّ/ّ-أبكالسعكد–،إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـْٖٓ/ِ-سيدقطب–فيظبلؿالقرآف
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 المطلب الثانً

وبيان أثرىا( ٕٙ -ٕٔتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
تحتكمعمىأحدعشر عمىثمانيمسائؿ، المائدة اآلياتمفسكرة جممةشرطيةتشتمؿىذه

كىيكمايأتي:
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ     چقولو تعالى:  المسأل  األولى:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ    ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڇڇ

  ڱڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

[.ُِ]المائدة: چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

هاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:تشتمؿىذ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ    چ الجمم  الشرطي  األولى:-

 .چ  ...ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ
.(ُ)مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعرابجاـزشرطحرؼ(إف) الشرط: حرف-ٔ
،)طالشرفعؿجـزمحؿٌفيكىكفعؿماضمبنيعمىالسككف(أقمتـ):جمم  فعل الشرط-ٕ

كالتاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(ضميرلمجمعمبنيعمى
.(ِ)السككفالمحؿلومفاإلعراب

الجممةجاءتالبلـالمكطئةلمقسـقبؿحرؼالشرطجمم  جواب الشرط: -ّ كعميو،فيىذه
جكابالشرط مسد سد أفنعتبرجكابالقسـ سبؽالشرطكذلؾألفالق،يمكفلنا كجممة،سـ

ىي:) القسـ يكىف رىفَّ جكاب مفألى ليا محؿ ال الفتح عمى مبنية القسـ جكاب في (،)البلـ(:كاقعة
كالفاعؿضمير الثقيمة، التككيد بنكف فعؿمضارعمبنيعمىالفتحالتصالو ) اإلعراب،)أكفرفى

محؿليامفاإلعراب،كقيؿ:مستترتقديره)أنا(عائدعمىلفظالجبللة،كجممةجكابالقسـال
.(ّ)لوالسابؽالقسـجكابعميودؿمحذكؼالشرطجكاب إن  
 چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ        ...چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ )مىٍف(اسم الشرط:-ُ

                                                           

 .ِْٔ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ِٓٗ/ٔ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:(ِ
.ِْٔ/ُ-الدعاس-فإعرابالقرآانظر:((ّ
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ماضمبنيعم:)كفر(جمم  فعل الشرط-ِ كالفاعؿفعؿ الشرط، فعؿ جـز فيمحؿ الفتح ى
.(ُ)ضميرمستترتقديرهىك

مبنيةعمىالفتحالمحؿليامفالشرطلجكابرابطة(الفاء) ،)فقدضؿ(جمم  جواب الشرط:-ْ
مبنيماضفعؿ(ضؿٌ)مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،تحقيؽحرؼ(قد)اإلعراب،
(تقديرهىكيعكدعمى)مف(،كالفاعؿضميرمستتر،عمىالفتح جـزمحؿٌفي كجممة)فقدضؿَّ

.(ِ)،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(بالفاءمقترنةالجاـزالشرطجكاب
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

كيأمركنيـ،العدؿفييـيقيمكفممكانعشراثنىمنيـكبعثنا،كالتكحيدباإليمافميثاقيـأخذناكلقد
،كىذاالقكؿمعناهالمنكرعفكينيكنيـ،بالمعركؼ ،كيجكزأنيـكاثقكااهللكاثىقىيـتعالىاهللأفَّ

،يكىف رىفَّ)كفي،كالقسـمعيامحذكؼ،لمقسـمكطئة(أىقىٍمتيـيلىًئفٍ)فيكالبلـ كىذالو،جكاب(ألى
الزكاةجميعانكالشرطالقسـجكابمسدٌسادٌالجكاب كآتيتـ الصبلة أقمتـ لئف كاهلل كالمعنى: ،

سيئاتكـ، عنكـ ألكفرفَّ كعزرتمكىـ برسمي أجيبكقسـهشرطهاجتمعإذاأنوتقدَّـكقد كآمنتـ
كعمىىذايككفالمعنى:إذاكقعفعؿ،مطمقانالشرطيفييجابخبروذكيتقدَّـأفإالسابقيما،

أداءغير ك الصبلة بتبعاتاإليمافباهللالشرطبإقامة القياـ مفالفرائضك كقعتكفيرىا
بإذفاهلل مسدسادٌّ(ألكفرفَّ)قكلوأفَّالزمخشرمقكؿمعنىكىذاالسيئاتكدخكؿالجنة

،أماالجممةالشرطيةالثانيةفمعناىاذلؾعميوكردَّبعضييـ،فيموكماالكالشرط،القسـجكابي
(السبيؿسكاءضؿٌفقد،كقعالجكاب)العظيـبالكعدالمعمؽالمؤكدالشرطًلؾىذبىٍعدىإذاكقعالكفر

ألفٌكأعظـ،أظيربعدهالضبلؿكلكف؛أجؿناقمفقدضؿ،أيضانذلؾقبؿكفرمفيؿ:قفإف
،ككزادتبشاعةالكفرقبحزادالنعمةزادتفإذاالمكفكرة،النعمةلعظـقبحوعظـإنماالكفر

.(ّ)ةالجحكدبالنعم





                                                           

 .ِٔٗ/ٔ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآفانظر:((ُ

.ِْٗ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب((ِ
 .َِِ/ْ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفُٓٔ/ُ-الزمخشرم-الكشاؼ(انظر:(ّ



 -ْٔ- 

ھ     ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : قكلوتعالى المسأل  الثاني :

﮾  ﮿  ﯀   ﮷﮲ ﮳  ﮴    ﮵  ﮶   ۓے    ے  ۓ ﮼  ﮽   ﮹  ﮺  ﮻          ﯁﮸ 

.[ُّ]المائدة: چ             


 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
فصيحةأفصحتعفشرط چ     چ النظرفياآليةالسابقةتبيفلناالفاءفيقكلو:بعد

.(ُ)عنيـفاعؼكأصمحكاتابكاإفمقدركالتقديرىك:
(حرؼشرطمقدرمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.إفحرف الشرط:)-ٔ
فعؿالشرط،)كاكالجماعة(فعؿماضمبني:)تابكا(جمم  فعل الشرط-ِ عمىالضـفيمحؿجـز

عفاعؿ.ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرف
مبنيةعمىالفتحالمحؿليامقٌدرشرطلجكابرابطة(الفاء)،( ):جمم  جواب الشرط-ّ

،أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ ،العٌمةحرؼحذؼعمىمبٌنيأمرفعؿ(اعؼ)مفاإلعراب،
.(ِ)مقٌدرشرطجكابجـزمحؿٌفيكجممة)فاعؼ(

  : األثر التفسيري لجمم  الشرط:ثانياً  
كلكننيذك كالصفح، العفك معنى في كخاصة السابقة اآلية تفسير في أكجو عدة المفسركف ر

كالصفحبشرطمحذكؼتقديره الذميترتبعمىتعميؽالعفك بذكرالكجو أكتفيىنا تىابيكاًإفٍ:
يمانيـ،كعمىىذايككفالمعنى:إذاكقعفعؿالشراٍلًجٍزيىةىاٍلتىزىميكاأىكًكىعىاىىديكا،كىآمىنيكا طبتكبتيـكا 

،فاعؼعماسمؼمفىؤالءالقميؿأكبالتزاميـالجزية،كقعالجكاببالعفككالصفحعنيـ،أم
كأنتأيياالرسكؿأكلىالناس،اهلليكعامميـباإلحسافالذميحبو،مسيئيـعىفٍكىاٍصفىحٍ

ىذاالعفك،اهلليييًحب ويبتحرمما .(ّ)كردَّالطبرمىذاالقكؿمنسكخ،كقدذىببعضيـإلىأفَّ





                                                           

 .ُّْ/ِ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانوانظر:((ُ
 .ََّ/ٔ-صافي-آفالجدكؿفيإعرابالقر(انظر:(ِ
 .ِّٔ/ٔ-محمدرشيدرضا-تفسيرالمنار،ُّٓ/َُ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ّ
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ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ  :قكلوتعالى المسأل  الثالث :

﮶    ﮵ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴ 

[.ُٕ]المائدة: چ﯁                     ﯀﮽ ﮾  ﮿   ﮼﮷ ﮸  ﮹   ﮺  ﮻ 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.(ُ))إف(حرؼشرطمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعرابحرف الشرط:-ٔ
كالفاعؿأراد(:(جمم  فعل الشرط-ِ  الشرط، فعؿ فعؿماضمبنيعمىالفتحفيمحؿجـز

.(ِ)ضميرمستترتقديرهىكعائدعمىلفظالجبللة
السياؽ:جمم  جواب الشرط-ّ عمييا دؿ يممؾ(ف)تقديرىا،محذكفة لجكاب)ال،مف رابطة فاء(

(يممؾ)،كالتكبيخاإلنكارمعنىكفيو،مبتدأرفعمحؿٌفيمبنياستفياـاسـ(مف) ،الشرطالمقدر
محؿٌفي:(...يممؾ)كجممة كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،،بالضمةمرفكعمضارعفعؿ
اهللأرادإف:أممقدرشرطجكابجـزمحؿٌفي:(...يممؾمف)كجممة،(مف)المبتدأخبررفع

.(ّ)القكؿمقكؿنصبمحؿٌفيجكابوكالشرطفعؿكجممة،شيئانمنويممؾفمفالناسإىبلؾ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

أبطؿالقرآفالكريـفياآليةالسابقةمذىبالنصارلالقائـعمىزعميـبأفالمسيحعيسىبف
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ   چ :يقكلوىكاإللو،كجاءىذااإلبطاؿفمريـ

﮴  ﮳   ﮲    جممةاآليةجاءتفيياكىىىًذهً  چ ﮵ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
مىفٍكىأيمَّويأرادأفييمؾالمسيحابفمريـًإفٍ:التقديرك،تقدَّـفيياالجزاءعمىالشرطيةشىٍرط كى
ًميعاأٍلىٍرضًًفي .(ْ)مرادهكمقدكرهًعىفٍيدفعوأىفٍمىعيقدرمالذًفىمىفً،انجى






                                                           

 .ّْٕ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ّْٕ/ِ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانوانظر:((ِ

 .َّٕ/ٔ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:(ّ
.ِّٖ/ُُ-الرازم–لغيبمفاتيحاانظر:((ْ



 -ٔٔ- 

  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :قكلو: المسأل  الرابع 

ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 .[ُٖ]المائدة: چڄ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

فمـقكلكـصحإف كالتقدير:فصيحة،أفصحتعفشرطمقدر،چ ڀ  ڀ چ الفاءفيقكلو:
.(ُ)يعٌذبكـ

حرؼشرطمقدرمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.:)إف(حرف الشرط-ٔ
قكلكـ(،جمم  فعل الشرط:-ِ فعؿ)صحَّ جـز فيمحؿ الفتح عمى ماضمبني فعؿ ) )صحَّ

(فاعؿمرفكعبالضمةكىكمضاؼ،)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمىالشرطالمقدر، الضـ)قكؿي
فيمحؿجرمضاؼإليو،)الميـ(لمجمعكىيضميرمتصؿمبنيعمىالسككفالمحؿليا

 .(ِ)مفاإلعراب
مبنيةعمىالفتحالمقٌدرشرطلجكابرابطة(الفاء)،چ ڀ  ڀ چ جمم  جواب الشرط:-ٖ

اسـ(ما)مبنيعمىالكسرالمحؿلومفاإلعراب،جرحرؼ(البلـ)محؿليامفاإلعراب،
(كـ)كبالضمة،مرفكعمضارعفعؿ(يعٌذب)ػبمتعٌمؽجرٌمحؿٌفيعمىالسككفمبنيستفياـا

نصبضمير محؿ في لفظىكتقديرهمستترضميركالفاعؿبو،مفعكؿمبني عمى عائد
فيجكابوكالشرطفعؿكجممةر،مقدٌشرطجكابجـزمحؿٌفي:(يعٌذبكـلـ)كجممةالجبللة،

.(ّ)لقكؿامقكؿنصبمحؿٌ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

جاءتالجممةالشرطيةلتردعمىمزاعـالييكدكتضعأماميـىذاالشرطبكؿقكةككضكح،إف
أنكـ أيامانالناركتمسكـ،فتمسخكفبذنكبكـكتعذبكفتذنبكففمـكأحباؤهالمَّوبناءأصحقكلكـ

كاللمقبائحفاعميفغيراألب،جنسمفلكنتـلمَّو،اأبناءكنتـكلك،زعمكـعمىمعدكدات
،فبطمتمزاعميـبكقكعالجزاء،كجاءجكابالشرطمفحمانليـ،مكذباندعكاىـ،لمعقابمستكجبيف

معذبكفبذنكبيـكخطاياىـ .(ْ)فيـقـك

                                                           

 .ّْٖ/ِ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانوانظر:((ُ

 .ِْٗ/ُ-الدعاس–إعرابالقرآفانظر:((ِ

 .َُّ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ُٖٔ/ُ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼ(ْ



 -ٕٔ- 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :قكلوالمسأل  الخامس : 

.[ِِ]المائدة: چ   ې  ى  ى   ائ  ائ 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.شرطجاـز :)إف(حرؼحرف الشرط-ٔ
حذؼالجـزكعبلمةالشرطفعؿكىكمجزـكمضارعفعؿ(يخرجكا) جمم  فعل الشرط:-ِ

.(ُ)،)كاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿالنكف
مبنيةعمىالفتحالمحؿلياالشرطلجكابرابطة(الفاء)،)فإناداخمكف( م  جواب الشرط:جم-ٖ

اسـ(نا)ك(حرؼناسخناصبمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،إف)(إٌنا)مفاإلعراب،
ألنوجمعالكاكالرفعكعبلمةمرفكعإفٌخبر(داخمكف))إف(مبنيعمىالسككففيمحؿنصب،

.(ِ)الشرطجكابجـزمحؿفيكالجممةسالـ،مذكر
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

لقدقدمتبنكإسرائيؿفيىذهاآليةمقدمةتيكيميةبيفيدمجممةالشرط،فخاطبكامكسى
ىناؾقكمانعمالقةاألجساـعتاةفياألرضالمقدسةيجبركفالناسعمىإطاعتيـ، قائميف:إفَّ

ىذهالمقدمةكافىدفياالتثبيطكالتعكيؽ،كماأنياعكستنفسيةالييكدكيمك فلناأفنقكؿإفَّ
ككأنيـ،الجبانة،كنككصيـعفالقتاؿمعمكسى المقدمةبشرطصعب، ىذه ألحقكا كلذا

كضعكاىذاالشرطلمتعجيزكاالستبعاد،فيـلفيدخمكاىذهاألرضإالخاليةمفساكنييا،فإذا
،يقكؿالشييد(ّ)فعؿالشرطبخركجالقكـالجباريف،كقعالجكاببدخكليـإلىىذهاألرضكقع

رقيؽكلكحجابببلمكشكفةحقيقتيا،عمىىنالتبدكييكدجبمةإف سيدقطبرحمواهللتعالى:"
مجاؿكاللمتشجع،إذفمحاكلةكال،تجمؿمفإذفبقيةفبلالخطرأماـأنيـذلؾ،التجمؿمف
بأنيـليـاهللكعدحتىمنويعصميـالثـكمف،قريبماثؿالخطرإف،لمتمحؿلؾكذ

،فيوجيدكاللو،ثمفالرخيصان،نصرانيريدكنوفيـ،ليـكتبياقداهللكأفاألرض،ىذهأصحاب
.(ْ)"كالسمكلالمفتنزؿعمييـيتنزؿمريحاننصران




                                                           

 .ْْْ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .َِٓ/ُ-الدعاس–،إعرابالقرآفُّٔ/ٔ-صافي-ؿفيإعرابالقرآف(انظر:الجدك(ِ
 .ّّّ/ُُ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيب(ّ
 .َٕٖ/ِ-(فيظبلؿالقرآف(ْ



 -ٖٔ- 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ەئ  وئ  وئ  چ  :قكلوالمسأل  السادس :

[.ِّ]المائدة: چی  ی  ی  جئ  حئ                 مئ    یېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چ  یېئ  ىئ   ىئ  ىئ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
بو.)إذا(ظرؼلمزمفالمستقبؿخافضلشرطو،فيمحؿنصببجكااسم الشرط:-ٔ
متصؿضمير(التاء)ك،السككفعمىمبنيماضفعؿ(دخمتـ) ،:)دخمتمكه(جمم  فعل الشرط-ٕ

كالميـحركةإشباعىيزائدة(الكاك)ك،ك)الميـ(لمجمع،فاعؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفع
محؿٌفي(دخمتمكه)كجممة ،بومفعكؿمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبضمير(الياء)

.(ُ)إليوؼمضاجرٌ
غالبكف(،جمم  جواب الشرط:-ٖ الفاء) )فإنكـ إفٌ)الشرطلجكابرابطة( ناصبناسخحرؼ(

محؿٌفيمتصؿمبنيعمىالضـضمير(الكاؼ)كمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،
إفٌاسـنصب لمجمع، ك)الميـ( غالبكف)، إنكـ)كجممة،الكاكالرفعكعبلمةمرفكعإفٌخبر(

محؿٌفيكجكابوكفعموكالشرط ،جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابألنياليامحؿٌال(:البكفغ
.(ِ)ؿالقكمقكؿجممةعمىمعطكفةنصب

 .  چ ی  ی  ی  جئ  حئ                 مئ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطجاـز
محؿٌفيعمىالسككفمبنيناقصماضفعؿ(كنتـ)(،حئ                 مئ     م  فعل الشرط:)جم-ٕ

(مؤمنيف)،كافاسـمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعضمير(التاء)ك،الشرطفعؿجـز
كىكقبموماعميودؿٌأكمقدرمحذكؼالشرطكجكاب،الياءالنصبكعبلمةمنصكبكافخبر
.(ّ)(  ی  ی  ی) :قكلو
أمرجكاببعضيـسٌماىامقٌدر،شرطلجكابرابطة(الفاء)(،ی) جمم  جواب الشرط:-ٖ

تكٌكمكا)،فتككمكاتنبيكا:تقديرهمحذكؼ فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،)كاكالجماعة(ضمير(

                                                           

 .ُّٖ/ٔ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ

 .ْْْ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ِ
 .ْْْ/ِ-دركيش-وكبيانالقرآفإعرابانظر:((ّ
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فاعؿ، رفع فيمحؿ السككف مبنيعمى (تكٌكمكا)جممةمتصؿ شرطجكابجـزمحؿٌفي:
.(ُ)فتكٌكمكامؤمنيفكنتـإف:أم،مقٌدر

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
الذيفعفكتعالىسبحانوحكاىاالتيبعباراتيامدلكليالياالسابقةالكريمةاآليةإف الرجميف

الرجميف ىذيف ىكية عف التفاسير في كثيرة ركايات كردت كلقد عدـ،يخافكف آثرت كلكنني
القكؿ،فماالخكضفيذلؾكالذ إلىمدلكؿىذا ميكا:)قكلومعنىىابمباشرة ـياٍدخي مىٍيًي عى

اٍلبىابى فعؿالشرطبالدخكؿالباب،عمييـفاتحيفليـمفاجئيفادخمكامأ( كقع فإنيـأمإذا
أنتـكتككنكفكيقعالجزاءالسيكؼ،فتأخذىـكيتحيركف،الفجاءة،كتأخذىـالذعر،يصيبيـعندئذ
(المؤكدةإفَّ)كسمية،اإلبالجممةالغمبعفعبرألنوالغمب؛تأكيديفيدماالعبارةكفيف،الغالبي
كلقدىزيمتيـ،إلىيؤدمفجاءةدارىـعقرفيقكـغزكأفشؾكال،القكؿيجاءبيالتأكيدالتي
غيًزمما:طالبأبيبفعميفدائياإلسبلـاألكؿكفاتحخيبرالحركببطؿذلؾفيقاؿ
أقدمتالحركبعمـكفيالقمكبعمـفيقاعدة ىذها،ذيل كإالداًرىـعيقرفيقطقكـه إذا ،

عمىأفَّكاقتحمتفإنؾمنتصربإذفاهلل لمتنبيو ثانية شرطية بجممة تمتاآلية خي ثـ قكة،
اهللحكىكماالرجبلفبيفكقدأكيد،كعـزحاسـعمؿ:أكليما:أمريفعمىتعتمدالنصر
تأييد:كثانييماكماجاءفيالجممةالشرطيةاألكلى،المفاجئالدخكؿكىكالحاسـ،العمؿعنيما
كلذاإليوكتفكيضعميوكتككؿ،اهللعندمف الثانية، الشرطية الجممة في جاء ما كىذا ،

باهلل الكامؿ شرطاإليماف إالكضعتاآلية فبليتككؿعمىاهللحؽالتككؿ لمتككؿعميو
الجارقدـكلذلؾ،لمؤمفبوالكاثؽبنصره،فيصبحالمعنى:إفكنتـمؤمنيففتككمكاعمىاهللا

مىى:)تعالىقكلوفيكالمجركر كَّميكاالمَّوًكىعى اهللفعمى،العمىغيرهتككمكاكحدهاهللعمىأم(فىتىكى
كمقتضاهإليمافامنطؽىككىذاكعبلمتواإليمافخاصيةىيكىذه،المؤمفيتككؿكحده(ِ).





                                                           

 .ُّٖ/ٔ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
الكتاب،ُُٔ/ّ-السميفالحمبي–الدرالمصكفانظر:((ِ ،َِٔ/ٓ-ابفعادؿ-المبابفيعمـك

-سيدقطب–،فيظبلؿالقرآفُُِٔ/ْ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرٓٓ/ّ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير
ِ/َٖٕ. 
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ڀ   ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :قكلوالمسأل  السابع : 

[.ِْ]المائدة: چٺ  ٺ   ٺ  ٺ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

قكلو: في قتاالن(ُ)فصيحةچ ڀ چ الفاء أردت إف كالتقدير: مقدر، شرط عف أفصحت ،
 فاذىب.

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)إف(حرؼشرطمقدرحرف الشرط:-ٔ جاـز
فعؿالشرطجمم  فعل الشرط-ِ ، المقدر:)أردت(فعؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ،)قتاالن(مفعكؿبومنصكببالفتحة. ك)التاء(
مبنيعمىأمرفعؿ(اذىب)قٌدرمشرطلجكابرابطة(الفاء) )فاذىب(،جمم  جواب الشرط:-ّ

جكابشرطمقدرأنتتقديرهمستترضميركالفاعؿالسككف، .(ِ)،كالجممةفيمحؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

يعمفبنكإسرائيؿإعبلنانكاضحانكصريحانعفنفسيتيـالمريضةالممتكيةفياآليةالسابقة،كأنيـ
األرضالمقدسة قيؿلمكسىلفيدخمكا القكـالجباركففييا،كىذا ماداـ عمىسبيؿأبدان

،كجاءتالفاءالفصيحةفيقكلو)فاذىب(،لتفصحعفشرطمقدرتقديره(ّ)النفيالمؤبدالمؤكد
ىك:أنويامكسىإفأردتقتاالنبعدعممؾبأننالفندخمياأصبلنفضبلنعفأننالفنقاتؿمعؾ،

مىلسانيـمرةأخرل)فاذىبأنتكربؾفقاتبلإناىاىناقاعدكف(.ثـيأتيجكابالشرطع
اهلل قطبرحمو سيد نصو:"يقكؿالشييد ما اآلية فيتكقحكفالجبناءيحرجكىكذا فيىذه

متناقضيفليساكالتكقحكالجبف،يقدمكفكالكالحمربأرجميـفيرفسكفأماميـالخطرمفكيفزعكف
فيحرج،فيجبفالكاجبإلىالجبافيدفع،األحيافمفكثيرفينكافلصإنيمابؿ،متباعديفكال
ڀ    چ د،يريالماتكمفوالتيدعكتوعمىكيتكقحالكاجبىذافيسبالكاجب،عفناكؿبأنو

إالالمسافكقاحةتكمفوالالذمالعاجز،كقاحةفيىكذا،چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    
إذابربيـفميس چڀ   ڀ  ڀ  چ ،السنافكخزوفيكمفبالكاجبالنيكضأما،المسافمد

                                                           

 .ْْٕ/ِ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ُ
 .َِّ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
.َِِ/ْ-أبكحياف-البحرالمحيطفيالتفسيرانظر:((ّ
 



 -ُٕ- 

أرضنريدكالعزان،نريدكالممكان،نريدالچٺ   ٺ  ٺ     چ،القتاؿستكمفيـربكبيتوكانت
.(ُ)"الجباريفلقاءكدكنيا،الميعاد

  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :قكلو المسأل  الثامن :

[.ِٔ]المائدة: چڇ  ڇ  ڍ     
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چڄ  ڄ  ڄ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-

بيـضٌيقانكنتإف الفاءفيقكلو)فإنيامحرمة(فصيحة،أفصحتعفشرطمقدر،كالتقديرىك:
.محٌرمةفإٌنيا
مبنيعمىالسككفالحرف الشرط:-ُ محؿلومفاإلعراب.)إف(حرؼشرطمقدرجاـز
فعؿالشرطجمم  فعل الشرط:-ِ فعؿماضناقصمبنيعمىالسككففيمحؿجـز )كنت(

المقدر،)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعاسـ)كاف(.
محرمة(جمم  جواب الشرط-ّ الفاء) ،:)فإنيا ناسخإفٌ)،مقٌدرشرطلجكابرابطة( حرؼ )

محؿلومفاإلعراب،)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيناصبمبنيعمىالفتحال
جـزمحؿٌفي:(محٌرمةإٌنيا)كجممةمحؿنصباسـ)إف(،)محرمة(خبرإفمرفكعبالضمة،

.(ِ)القكؿمقكؿنصبمحؿٌفيالجكابمعالمقٌدرالشرطكجممةمقٌدرشرطجكاب
.چ  ڇ  ڇ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-

فبلالعقابىذالديؾعظـإف )فبلتأس(فصيحة،أفصحتعفشرطمقدر،أم:لوالفاءفيقك
.تأس
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب. حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطمقدرجاـز
فعؿالشرطالمقدر،جمم  فعل الشرط:-ٕ فيمحؿجـز فعؿماضمبنيعمىالفتح، ـى( )عىظي

.(ّ)كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك
مبنيةجازمةناىية(ال)مقٌدرشرطلجكابرابطة(الفاء)،چ  ڇ  ڇ چ جمم  جواب الشرط:-ٖ

العٌمة،حرؼحذؼ الجـزكعبلمةمجزكـمضارع(تأس)عمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،
.(ْ)رمقدٌشرطجكابجـزمحؿفي:(تأسال)كجممة ،أنتتقديرهكجكبانمستترضميركالفاعؿ

                                                           

 .َٕٖ/ِ-فيظبلؿالقرآف((ُ
 .ِِّ/ٔ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ
 .ْْٗ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ّ

 .ِِّ/ٔ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآفانظر:((ْ



 -ِٕ- 




 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
مكسىاستجاباهلل نبيو مفاهلل،دعاء مكسىكالذمطمبفيو بالفصؿبينيما)

بىٍيفىكأخيو(، ،بىًنيقكـكىىيـٍالطَّاعىًة،عىفًاٍلفىاًسًقيفىاٍلقىٍكـًكى اءوًإٍسرىاًئيؿى ،بينيـيقتضيواهللًبقىضى
ماأصابنبيومفضيؽبعدماعمـاهلل،شرطيةمخاطبةمكسىكلذاجاءتالجممةال

مكسى بككف الشرط فعؿ كقكع فكاف الجزاءبسببصمؼقكمو، فجاء ذرعان، بيـ ضاؽ
مىىاٍلميقىدَّسىةىاأٍلىٍرضىبتحريـدخكؿ سريعان ًفيكفىيىًتيييسىنىةنأىٍربىًعيفىميدَّةى،انًفٍعًميانتىٍحًريمًإٍسرىاًئيؿىبىًنيعى

اأٍلىٍرضً كفىأىمٍ؛ يَّةوًفييىًسيري ي ًريفىتىاًئًييفىاأٍلىٍرًض،ًمفىبىر  الثانية،ميتىحى الشرطية تأتيالجممة ثـ
 مكسى كقعمخاطبة الشرط، ىذا كقع فإذا العقاب، ىذا لديؾ عظـ  كاف إف أيضان،
لىًيي التأديبًليىذىاميٍستىًحق كفىقكفاسفىأًلىنَّييـٍعمييـتىٍحزىفٍفبلأىمٍ الجكاب)فبلتأس(، .(ُ)اإٍلً



















                                                           

 .ِٕٕ/ٔ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنار(ُ
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 المطلب الثالث

                                                  . وبيان أثرىا (ٓٗ -ٕٚتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  ) 
المائدةعمىخمسمسائؿ،تح اآلياتمفسكرة تكمعمىستجمؿشرطية،كىيتشتمؿىذه

كمايأتي:
ھ    ھ  ھ     ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :قكلوالمسأل  األولى:

.[ِٖ]المائدة:  چے  ے  
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ )إف(حرف الشرط:-ُ
بسطت)جمم  فعل الشرط:-ِ ك،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالسككفعمىمبنياضمفعؿ(
.(ُ)فاعؿمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعضمير(التاء)
بباسط(،جمم  جواب الشرط:-ّ أنا اسمياليسعمؿعاممةنافيةالحجازية(ما))ما )ترفع

ؼحر(الباء)(،ما)اسـرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيمنفصؿضمير(أنا)كتنصبخبرىا(،
منصكبلفظانمجركر(باسط)مبنيعمىالكسرالمحؿلومفاإلعرابكىكلتأكيدالنفي،جرٌ

مسدجكاب(،ما)خبرمحبلن سد مفاإلعرابجكابالقسـ المحؿليا بباسط( أنا كجممة)ما
.(ِ)كىذاماذىبإليوالزمخشرمكاعترضأبكحيافعمىىذاالقكؿ،الشرط

 لجمم  الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري
يةالسابقةذلؾالمشيدالمؤثرالذمكقعفيفجرالبشريةبيفابنيآدـ،عندماتىكعَّدىاآلتصكر

كقيؿ:تقبؿقربانوكجعموفيعدادالمتقيف،أحدىماأخاهاآلخربالقتؿاللشيءإالألفاهلل
ى فرد بالقتؿ، أخاه الذمتكعد ىك كقابيؿ كقابيؿ، ىابيؿ اسميما األقكلجسدان،إف األخ ابيؿ

كاألتقىقمبانبردمؤثر،فجاءبالبلـالمكطئةلمقسـكأعقبيابالشرطالمؤكدقائبلن:)لئفبسطتإليؾ
بباسطيدمإليؾ أنا أخيفأردتقتمي،ثـيعقبوبالجكاب)ما منؾيا يدملتقتمني(،إفكقعىذا

جاءلـ:قمتفإفجاءفيالكشاؼ:"،(ّ)ألقتمؾ(،فمفأفعؿفعمؾ،كلفأبسطيدمألكفؾعني

                                                           

 .ِّٔ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ُِْ/ْ-السميفالحمبي-(انظر:الدرالمصكف(ِ
 .ُٖٔ/ٔ-ابفعاشكر–انظر:التحريركالتنكير((ّ
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:قمت،(..ًبباًسطوأىنىاما()..بىسىٍطتىلىًئفٍ) :قكلوكىك،الفاعؿاسـبمفظكالجزاء،الفعؿبمفظالشرط
.(ُ)"لمنفيالمؤكدةبالباءأكدهكلذلؾ،الشنيعالكصؼىذابويكتسبمايفعؿالأنوليفيد


ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قكلوالمسأل  الثاني : 

ڤ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

[.ِّ]المائدة: چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ الجمم  الشرطي  األولى:-

 .  چٿ 
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ )مف(اسم الشرط:-ٔ
جكابالشرط،كالفاعؿفعؿ:)قتؿ(جمم  فعل الشرط-ٕ ماضمبنيعمىالفتحفيمحؿجـز

.(ِ)ضميرمستترتقديرهىك
الناس(،جمم  جواب الشرط:-ٖ قتؿ الفاء) )فكأنما حرؼ(كأٌنما)طالشرلجكابرابطة( ) ،)كأفَّ

عمؿالكمييئةكمكفكفةكاٌفةتشبيوغيرعامؿمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،)ما(
مفاإلعراب،ليا كالفاعؿ،مبنيعمىالفتحماضفعؿ(قتؿ)،مبنيةعمىالسككفالمحؿليا

 الناس)،ىكضميرمستترتقديره في(الناسقتؿاكأٌنم)كجممة بالفتحة،منصكببومفعكؿ(
كالجممةالشرطجكابجـزمحؿٌ المبتدأ)مف(، خبر رفع فيمحؿ الشرطكجكابو فعؿ كجممة ،

) .(ّ)الشرطيةكميافيمحؿرفعخبر)أفَّ
   .چ ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ )مف(اسم الشرط:-ٔ
فعؿالشرط،م  فعل الشرط:جم-ِ فعؿماضمبنيعمىالفتحالمقدرفيمحؿجـز )أحياىا(

كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصب
.(ْ)مفعكؿبو

                                                           

 .ِٓٔ/ُ-الزمخشرم-(الكشاؼ(ُ
 .ُْٔ/ِ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ِّّ/ٔ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ّ
 ِّّ/ٔ-صافي-(الجدكؿفيإعرابالقرآف(ْ
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الناس(،جمم  جواب الشرط:-ٖ أحيا الفاء))فكأنما (حرؼ(كأٌنما)الشرطلجكابرابطة( ،)كأفَّ
عمؿالكمييئةكمكفكفةكاٌفةوغيرعامؿمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،)ما(تشبي
مفاإلعراب،)أحيا(،ليا فعؿماضمبنيعمىالفتحالمقدر،مبنيةعمىالسككفالمحؿليا

كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،)الناس(مفعكؿبومنصكببالفتحة،كجممة)كأنماأحياالناس(
.(ُ)ـجكابالشرط،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(فيمحؿجز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
أفادتالجممةالشرطيةاألكؿتشنيعقتؿالنفسالبشرية،فإذاكقعفعؿالشرطبقتؿنفسكاحدة،

 الناسجميعان، بقتؿ الفعؿ ىذا الجكاببتشبيو ًبقىٍتؿًلكاحدةاالنٍَّفسًؿقىتشبيوتًمفٍالمرادككقع
ٍمؽًكؿقىٍتؿىأىفَّكىمىايىٍعًني،العمدكتفخيـشأنواٍلقىٍتؿًأىٍمرًتىٍعًظيـًًفيلمبالغةاىكالن فيكسً أىٍمرهاٍلخى
،كيؿ ًعٍندًميٍستىٍعظىـه دو ٍنسىافًقىٍتؿييىكيكفىأىفٍيىًجبيفىكىذىًلؾىأىحى ًييبٍستىٍعظىمنامياٍلكىاًحدًاإٍلً ٍعنىىان،مى مى آخركى

ًميعانالنَّاسىقىتىؿىفىكىأىنَّما):قىٍكًلوًًفيشبيوالتَّأفاده جميعاألمةعمىتعقبقاتؿالنفس،حىث (ىكجى
فىا التشبيو مفىذا حياة،اٍلقىٍتؿًتىٍيًكيؿيلمقصكد تعظيـ فأفادتأيضان الثانية الشرطية الجممة أما

،جميعان  كقعالجكاببتشبيوىذاالفعؿبإحياءالناسإذاكقعفعؿالشرطبإحياءالنفس،اإلنساف،ف
 .(ِ)إحياءالنفسىكإنقاذىامفالميمكاتًمفٍالمرادىناك

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ  :قكلوالمسأل  الثالث :

[.ّٔة:]المائد چۈئ  ۈئ  ېئ       ۆئائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ لك(:(حرف الشرط-ٔ
.(ّ)امتناعالمتناع

(حرؼناسخناصبمبنيعمىالفتحالمحؿ(ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ) :جمم  فعل الشرط-ٕ ،)أفَّ
البلـ)لومفاإلعراب، الياء)كتحالمحؿلومفاإلعرابمبنيعمىالفجرٌحرؼ( ضمير(

الضـ مبنيعمى كالمجركرجرٌمحؿٌفيمتصؿ كالجار ،)الميـ(مقٌدـخبربمحذكؼمتعٌمؽ،
(األرضفي)مؤٌخر(أفٌ)اسـنصبمحؿٌفيعمىالسككفمبنيمكصكؿاسـ(ما)لمجمع،

فاعؿرفعمحؿٌفي..(رضاألفيماليـأفٌ)كجممة،(ما)صمةبمحذكؼمتعٌمؽكمجركرجارٌ
.(ْ)ليـاألرضفيالذمككفثبتلك:أمثبتتقديرهمحذكؼلفعؿ

                                                           

 .ِْٔ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب(انظر:(ُ
 .ُٖٕ/ٔ-ابفعاشكر-ركالتنكير،التحريّْْ/ُُ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيب(ِ
 .ْٕٔ/ِ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ّ
 ِٓٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ْ
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ما) ،( ۇئ  ۇئ  ۆئ) جمم  جواب الشرط:-ٖ مفنافية( ليا محؿ ال السككف عمى مبنية
تقديرهمستترضميرالفاعؿكنائب،مبنيعمىالفتحلممجيكؿمبنيماضفعؿ(تقٌبؿ)اإلعراب،

ضمير)،(منيـ)ىك الياء( ( مفاإلعراب، حرؼجرمبنيعمىالسككفالمحؿلو مف(
الميـ( فيمحؿجر،) مبنيعمىالضـ ،لمجمعمتصؿ المجركر ك (تقٌبؿ)بمتعٌمؽكالجار

.(ُ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(منيـتقٌبؿما)كجممة
:ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط

الىييـٍأىفَّلىكٍ):قىٍكًلوًًفيالشٍَّرطيعاشكر:"قاؿابف مىٍيوًدىلَّتًٍبًفٍعؿوميقىدَّره(اأٍلىٍرضًًفيمى ًإذً،(أىفَّ)عى
اثىبىتىلىكٍ:التٍَّقًديري اًصيىا(لىكٍ)فىًإفَّلىييـًٍمٍمكنااأٍلىٍرضًًفيمى حًَّباٍلًفٍعؿًاًلٍخًتصى هًًذٍكرًعىفٍااًلٍسًتٍغنىاءيصى
أىفَّ)كىرىدىتًٍإذىابىٍعدىىىا قىٍكليوي،بىٍعدىىىا( ًمٍثمىوي)كى مىىمىٍعطيكؼه(مىعىويكى ةىكىالىاأٍلىٍرًض،ًفيمىاعى اجى ًإلىىحى
ٍعًموً ٍفعيكالنجى ـي،مىعىويًبقىٍكًلوًذىًلؾىعىفًٍلبًلٍسًتٍغنىاءًمىعىويمى لىكٍأىمٍاٍلميقىدًَّر،ًفٍعؿًالًٍلتىٍعًميؿًًبوًًليىٍفتىديكاًفيكىالبلَّ
كهيأىفٍأًلىٍجؿًالىًبوًااًلٍفًتدىاءًأًلىٍجؿًاأٍلىٍرضًًفيمىالىييـٍثىبىتى ًميريكىأيٍفًردى،يىيىبيكهيأىكٍيىٍكًنزي :قىٍكًلوًًفيالضَّ
ًمٍثمىوياأٍلىٍرضًًفيمىا):ىيمىاشىٍيئىافًاٍلمىٍذكيكرىأىفَّمىعىًبوً مىىاًإمَّ:(كى ًميرًاٍعًتبىارًعى ا)ًإلىىانرىاًجعالضَّ مى
يىكيكفيفىقىٍط،(اأٍلىٍرضًًفي ًمٍثمىوي)قىٍكليويكى ـًكىأىٍصؿي،تىٍأًخيروًمفٍانميقىدَّمانمىٍعطيكف(مىعىويكى لىييـٍأىفَّلىكٍ:اٍلكىبلى
ا ًمٍثمىويًبوًًليىٍفتىديكااأٍلىٍرضًًفيمى ابفعاشكرالسابؽنفيـأنولككقعفعؿالشرط،مفكبلـ(ِ)"مىعىويكى

بثبكتمافياألرضممكانلمكافريفليفتدكابوكمثؿىذاالممؾمعو،كقعالجكاب)ماتقبؿمنيـ(
فمـتبؽىناؾجدكللبلفتداءكالنجاة،كالجكابىنالـيقعلعدـكقكعالشرط.

ڤ    ٹٹ  ٹ   ٹ      ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  :قكلوالمسأل  الرابع : 

[.ّٖ]المائدة: چڤ    ڤ   
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

أفصحتعفشرطمقدر،كالتقدير:كالسارؽكالسارقةإفسرقا،فيقكلو)فاقطعكا(،فصيحةالفاء
.(ّ)فاقطعكاأيدييما،كقاؿبعضيـأفالفاءدخمتفيالخبرألنويشبوالشرط

.)إف(حرؼشرطمقدرحرف الشرط:-ٔ جاـز
الفتحجمم  فعل الشرط-ٕ عمى ماضمبني المقدر،:)سرقا(فعؿ الشرط فعؿ جـز فيمحؿ ،

ك)ألؼاالثنيف(مبنيةعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ.

                                                           

 .ُّْ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآفانظر:((ُ
 .ُٖٖ/ٔ-(التحريركالتنكير(ِ
 .ّْٓ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم–انظر:التبياففيإعرابالقرآف((ّ
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)فاقطعكا(،)الفاء(رابطةلجكابالشرط،)اقطعكا(فعؿأمرمبنيعمىحذؼجمم جواب الشرط:-ّ
السككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿالنكف،ك)كاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيعمى

جكابشرطمقدر .(ُ)جـز


ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
كلقداعتمدتعمىقكؿمفذىبإلىأف)الفاء(شرطية،كعميوفالجممةشرطية،كالمعنى:إف

.(ِ)يدييماكقعفعؿالشرطبأفسرؽالسارؽأكالسارقة،فإفالجكابيقعالمحالةكىكقطعأ
ڃ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃچ  :قكلو:الخامس المسأل  

.[ّٗ]المائدة: چچ  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
كالفاعؿلشرط،افعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتح،مبنيماضفعؿ(تاب) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ّ)ىكتقديرهمستترضمير
مبنيةعمىالفتحالمحؿالشرطلجكابرابطة(الفاء) )فإفاهلليتكب(،جمم  جواب الشرط:-ٖ

لفظ(اهلل)ناسخناصبمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،حرؼ(إفٌ)ليامفاإلعراب،
مستتركالفاعؿ،بالضمةكعمرفمضارعفعؿ(يتكب)بالفتحةمنصكبإفٌاسـالجبللة ضمير
جكابجـزمحؿٌفي:(يتكباهللإفٌ)جممةك،كجممة)يتكب(فيمحؿرفعخبرإف،ىكتقديره
.(ْ)(مف)المبتدأخبررفعمحؿٌفي،كجممةفعؿالشرطكجكابوالشرط

ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
ت السارؽإذا قبكؿتكبة  الشرطية السرقة،ابأفادتالجممة بعد الشرطبالتكبة كقع كقع،فإذا

لىٍيسىالجكابكىكتكبةاهللالغفكرالرحيـعميو عقكبةالسرقةعفسقاطإعمىمايدؿاآٍليىةًًفيكى
.(ٓ)بيفالعبدكربوفيجزاءاآلخرةأىنَّويظاىرالتكبةىناأًلىفَّ،تابقبؿعقابوًإفٍالسارؽ




                                                           

 .َْٕ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .َُٗ/ٔ-ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكير(ِ
 .ِٓٓ/ُ-الدعاس–إعرابالقرآفانظر:((ّ
 ،ّْٓ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ْ
 .ُّٗ/ٔ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ٓ
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 بعالمطلب الرا

 وبيان أثرىا (ٓ٘ -ٔٗتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالمائدةعمىسبعمسائؿ،تحتكمعمىخمسةعشرجممةشرطية،

كىيكمايأتي:
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    چ  :قكلوالمسأل  األولى:

ھ  ھ    ھ  ہ  ھ    ہۀ  ہ   ہ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

     ﯀﮷ ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿    ﮶ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ۓے  ے ﯁  

ڭ  ڭ   ۇ     ڭ               ڭ                 

[.ُْ]المائدة: چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۆۇ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىثبلثجمؿشرطية:
 .چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    چ :الجمم  الشرطي  األولى-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)إف(حرف الشرط:-ٔ حرؼشرطجاـز

جـزمحؿٌفيالسككفعمىمبنيلممجيكؿمبنيماضفعؿ(أكتي) ،(﮹ )جمم  فعل الشرط:
التاء)ك،الشرطفعؿ ضمير( مبنيعمىالضـ (فاعؿنائبرفعمحؿٌفيمتصؿ ك)الميـ ،

 .(ُ)لمجمع
الفاء) (،  ﮻ جمم  جواب الشرط:)-ٖ خذكا)،الشرطلجكابرابطة( عمىمبنيأمرفعؿ(

ضمير(الياء)ك،فاعؿ(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعالكاك)ك،النكفحذؼ
،الشرطجكابجـزمحؿٌفي(خذكه)كجممة ،بومفعكؿمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصب

.(ِ)القكؿمقكؿنصبمحؿٌفيفعؿالشرطكجكابوكجممة
.   چ ﯀﮼ ﮽   ﮾  ﮿  چ الجمم  الشرطي  الثاني :-

                                                           

 .ُّٓ/ٔ-صافي-بالقرآفانظر:الجدكؿفيإعرا((ُ

 .ْٕٕ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ِ
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مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط-ٔ :)إف(حرؼشرطجاـز
،نفيحرؼ(لـ) ،(﮽   ﮾ جمم  فعل الشرط:)-ِ مبنيعمىالسككفالمحؿلومفكقمبكجـز

 ،النكفحذؼالجـزكعبلمة،ب)لـ(مجزكـلممجيكؿمبنيمضارعفعؿ(تؤتكا)اإلعراب،
،)الياء(ضميرمتصؿمبنيفاعؿنائب(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعالكاك)ك

فعؿالشرطمحؿٌفي(تؤتكهلـ)كجممة عمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو، .(ُ)جـز
الفاء) (،(﮿) جمم  جواب الشرط:-ّ ذركا(فعؿأمرمبنيعمى،)احالشرطلجكابرابطة(

في(احذركا)كجممة،فاعؿ(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعالكاكحذؼالنكف،)
مقكؿالشرطجكابجـزمحؿٌ جممة عمى بالعطؼ نصب محؿ في كميا الشرطية كالجممة ،
.(ِ)القكؿ
 .چ   ﯁                   چ الجمم  الشرطي  الثالث :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبني،جاـزشرطاسـ(مف) لشرط:اسم ا-ٔ
الشرطفعؿبالسككفكىكمجزكـمضارعفعؿ(يرد) (،      جمم  فعل الشرط:)-ٕ

اهلل)،الساكنيفاللتقاءبالكسركحٌرؾ الضمة،مرفكعفاعؿالجبللةلفظ( (فتنة)كعبلمةرفعو
متصؿمبنيعمىالضـفيمحؿضمير(الياء)كبالفتحةكىيمضاؼ،منصكببومفعكؿ

.(ّ)جرباإلضافة
كنصبنفيحرؼ(لف)،الشرطلجكابرابطة(الفاء) ، (      ) جمم  جواب الشرط:-ٖ

مفاإلعراب، لو كالفاعؿبالفتحة،منصكبمضارعفعؿ(تممؾ)مبنيعمىالسككفالمحؿ
(الياء)كعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،مبنيجرٌحرؼ(البلـ)،أنتتقديرهمستترضمير
)تممؾ(،قبميمابالفعؿمتعمقافكالمجركرلجارا،جرٌمحؿٌفيمتصؿمبنيعمىالضـضمير

،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالشرطجكابجـزمحؿٌفي(..تممؾلف)جممةك
.(ْ)المبتدأ)مف(

: األثر التفسيري لجمل الشرط:ثانيان
الحزفبسببمسارعةعىفً،كفيىذاالخطابنييلوفياآليةالسابقةخطابلمرسكؿ

المذككريف،منياأنيـثـذكرتاآليةبعضصفاتالقكـالكفرةمفالييكدكالمنافقيففيالكفر،
ر فيكفىثـىـبعدذلؾ)،ألجؿالكذبعميوسماعكفلكبلـرسكؿاهلل ـىييحى (مىكاًضًعوًٍعدًبىًمفٍاٍلكىًم

                                                           

 .ِٔٓ/ُ-لدعاسا-القرآفإعراب،ْٕٕ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ُ

 .ِٔٓ/ُ-لدعاسا-القرآفإعراب(انظر:(ِ
 .ِّٓ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ِّٓ/ٔ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِٕٓ/ُ-الدعاس–إعرابالقرآفانظر:((ْ
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الييكدأىمٍ  كالمحرفكفىـ اهللفييا، التيكضعو مكاضعو عف جاءتالجممة،يميمكنو كىنا
فإذاكقعىذاالشرط)إفأكتيتـىذا(أمإفأكتيتـىذاالكبلـالمحرؼ،،الشرطيةلتكضحالمعنى

الجكاب) يقع عندىا الييكد، عًبوًممكاكاع(فخذكهأمالذمحرَّفو ثـ طؼعمىالشرطاألكؿ،
فٍ)بشرطثاني، كاالثاني)كقعجكابالشرط،بغيرالذمحرفتمكه(بؿجاءكـتيٍؤتيكهيلىـٍكىاً  (،فىاٍحذىري

مىفٍ)ثـجاءبشرطثالث لىإذاكقعىذاالشرطفأراداهللأىمٍ(ًفٍتنىتىويالمَّويييًردًكى بلى ةأحدمفضى
،فمفتستطيعدفعذلؾعنوأىمٍ(شىٍيئانالمَّوًًمفىلىويتىٍمًمؾىفىمىفٍ)البشر،كقعجكابالشرطالثالث

كؿمفيعرضعفشرعاهلل كىكذاساىمتالجمؿكمنيجوفيكمفتكف،كالمعنىىكأفَّ
جد تناكلتمكضكعان اآلية أف كخصكصان ثرائو، كا  المعنىكترابطو تكامؿ الثبلثفي الشرطية

الفالخياراآلخر،كاالنقيادلحكموبشكؿكامؿ،يـالمطمؽلشرعاهللخطير،أالكىكالتسم كا 
الذيفنزلتفييـىذهاآلية،الييكد مافعموكىك ،ىكخياراالنغماسفيالفتفكالعياذباهلل

اهللمعالتعامؿفيأيضانااللتكاءمنيـكبمغاالستيتار،منيـكبمغالعبث،منيـبمغ كالذيف
األمد،عمييـيطكؿحيفكتابكؿأىؿتمثؿصكرةكىي،المبمغىذاورسكلمعامؿكالتع
كشرائعياالعقيدةىذهمفالتفصيكيصبحشعمتياكتنطفئالعقيدة،حرارةفيياكتبردقمكبيـفتقسك

كحيمةمخرجانتجدلعمياالفتاكلعفلوبحثكييالكسائؿعفلوبحثييالذماليدؼىككتكاليفيا
أليسكا،الديفلتنفيذالالديفعمىلبلحتياؿالفتكليتممسكفأليسكا،اليكـكذلؾالشأفسألي

كممةالديفقاؿإففأما،عمييابالمكافقةكيكقعأىكاءىـليـيقرلكيأحيانانبالديفيتمسحكف
يبنقصةيقصاهللكافليذاكلعمو،نفسوالحاؿإنو،إليوبيـحاجةفبلالحؽكحكـالحؽ

لمزالؽمنياالكاعكفكينتبو،المسمميفأجياؿمنيالتحذرالتفصيؿ،كىذااإلسياببيذاإسرائيؿ
 .(ُ)الطريؽ

پ  پ   پ  پ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قكلو المسأل  الثاني :

ڤ  ڤ  ڤ     ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ڀڀ  ڀ

.[ِْ]المائدة:چڦ    
رط:أواًل: تحميل جمم  الش 

تشتمؿىذهاآليةعمىثبلثجمؿشرطية:
 .چپ  پ   پ  پ   چ الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعرابحرف الشرط:-ٔ .(ِ))إف(حرؼشرطجاـز

                                                           

 .ِٖٗ/ِ-سيدقطب–،فيظبلؿالقرآفْٕ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقدير(ُ
 .ْٕٗ/ِ-دركيش–انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ
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)كاكك،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالضـٌعمىمبنيماضفعؿ(پ) جمم  فعل الشرط:-ٕ
 رفع محؿ في فاعؿالجماعة( الكاؼ)ك، نصبضمير( محؿ في الفتح عمى مبني متصؿ

.(ُ)بومفعكؿ
مبنيعمىأمرفعؿ(احكـ)الشرطلجكابرابطة(الفاء) ،(پ  پ) :جمم  جواب الشرط-ّ

بيف)،أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿالسككف، بمتعٌمؽبالفتحةمنصكبمكافظرؼ(
،ك)الميـ(لمجمع،إليومضاؼيمحؿجرمتصؿمبنيعمىالضـفضمير()الياءك،(احكـ)

.(ِ)الشرطجكابجـزمحؿٌفي(بينيـاحكـ)كجممة
 .چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطجاـز
الشرطفعؿبالسككفكىكمجزـكمضارعفعؿ (ٺ )جمم  فعل الشرط:-ٕ ضميركالفاعؿ،

.(ّ)أنتتقديرهمستتر
الفاء)،( ٺ   ٿ ):جمم  جواب الشرط-ّ حرؼنفيكنصب(لف)،الشرطلجكابرابطة(

اإلعراب، مف لو محؿ ال السككف عمى كعبلمةب)لف(منصكبمضارعفعؿ(يضٌركا)مبني
ك،فاعؿحؿرفعك)كاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيم،النكفحذؼالنصب

في(يضٌركؾلف)كجممة،بومفعكؿمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿنصبضمير(الكاؼ)
.(ْ)الشرطجكابجـزمحؿٌ
. چ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ الجمم  الشرطي  الثالث :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطجاـز
فعؿالشرط،)التاء((فعٹ )جمم  فعل الشرط:-ٕ ؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

.(ٓ)ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ
الفاء)(،ٹ ):جمم  جواب الشرط-ّ احكـ)الشرطلجكابرابطة( عمىأمرفعؿ( مبني

.(ٔ)الشرطجكابجـزمحؿٌفي(احكـ)كجممة،أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿالسككف،
                                                           

 .ّْٓ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِٕٓ/ُ-سالدعا-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ِٕٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ
 .ّْٓ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ْ
 .ِٕٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ٓ
.ْٕٗ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ٔ
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األثر التفسيري لجمل الشرط: ًا:ثاني
ادى اآليةأىعى كلقدبًكصفيـٍتىذه بعده، لما قبموكالتمييد ما لتأكيد الكذب سماع فىسَّرىكثرة

ثـجاءتاآليةكالرشكةمطمقان،،كالرشكةفيالحكـالد يًف،ًفيًبالر ٍشكىةًالس ٍحتىبعضالصحابة
ا كيفية لتكضيح ثبلث شرطية سابقان،بجمؿ المذككرة الصفات بيذه يتصفكف قكـ مع لتعامؿ

اءيكؾىفىًإفٍاألكلى:اشترطتكقكعفعؿالشرطاألكؿ) اءيكؾىفىًإفٍمٍأ (جى متحاكميفإليؾ،كقعجى
مخيربيفالحكـبينيـأكفالرسكؿجكابالشرطاألكؿ)فاحكـبينيـأكأعرضعنيـ(أم

تىٍرًكًيـٍاإلعراضعنيـ ؤىسىاًئًيـًٍإلىىكى أىفَّكالراجح،كقداختمؼالعمماءفيمعنىالتخييرىنا،ري
كالجممةالثانيةذكرتحالةاختياراإلعراضعنيـفإذا،التخييرخاصبالمعاىديفمفأىؿالذمة

ى فمفذاكقع الثاني) الشرط جكاب  كقع بينيـ، تحكـ فمـ تعرضعنيـ( ف كا  الثاني) الشرط
فٍ) ان(،أماالشرطالثالثفيك:يضركؾشيئ كىٍمتىكىاً  ـٍحى فًأىمٍ(ًباٍلًقٍسطًبىٍينىييـٍفىاٍحكي اخترتالحكـكىاً 

ـٍككقعىذاالشرط،كقعجكابالشرطالثالث)،بينيـ أماحكـبالعدؿال(ًباٍلًقٍسطًبىٍينىييـٍفىاٍحكي
.(ُ)بمايريدكف

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڎڌ  ڎ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  :قكلوالمسأل  الثالث :

ڱ  ڱ    ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک  گ  گ  گ           ڑ     ک

 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ڻڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

[.ْْ]المائدة:
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چڱ  ڱ  ڱ    چ الجمم  الشرطي  األولى:-

.(ِ)الناستخشكافبلمكقؼفيخشيتـأحدانإف ىنافصيحةأفصحتعفشرطمقدر،أم:الفاء
)إف(حرؼشرطمقدرمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ
فعؿالشرطجمم  فعل الشرط:-ٕ )خشيتـ(فعؿماضمبنيعمىالسككفالمقدرفيمحؿجـز

ىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(لمجمع.المقدر،)التاء(ضميرمتصؿمبنيعم
الفاء) (،  ڱ  ڱ جمم  جواب الشرط:)-ٖ ال)مقٌدرشرطلجكابرابطة( جازمةناىية(

الجـزكعبلمةب)ال(مجزكـمضارعفعؿ(تخشكا)مبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،

                                                           

 .ِّْ/ٔ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنار(ُ
 .ُّٔ/ٔ-صافي-بالقرآف(انظر:الجدكؿفيإعرا(ِ
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شرطجكابجـزمحؿفي(كاتخشال)كجممة ،فاعؿاكالجماعة(فيمحؿرفعك)ك،النكفحذؼ
.(ُ)رمقدٌ
 .چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
كقمبمبنيعمىالسككفالمحؿلوحرؼ(لـ) (،   ۀ  ہ) جمم  فعل الشرط:-ٕ نفيكجـز

مستترضميركالفاعؿب)لـ(كعبلمةجزموالسككف،مجزكـمضارعفعؿ(كـيح)مفاإلعراب،
فعؿالشرطىكتقديره .(ِ)،كجممة)لـيحكـ(فيمحؿجـز

اسـ،)أكالء((أكلئؾ)الشرطلجكابرابطة(الفاء) ،(ھ  ھ  ھ)جمم  جواب الشرط:-ّ
يرمتصؿمبنيعمىالفتح،ضملمخطاب(الكاؼ)ك،مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالكسرمبنيإشارة

أكمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،فصؿضمير(ىـ)المحؿلومفاإلعراب،
الكافركف(االسميةكالجممة،(الكافركف)خبرهثافمبتدأرفعمحؿٌفيمنفصؿضمير خبر)ىـ
الثاني)ىـ(في،أكخبرالمالكاكالرفعكعبلمةمرفكعأكلئؾالمبتدأخبر(الكافركف)،أكلئؾ بتدأ

،كجممةفعؿالشرطجكابجـزمحؿٌفي(الكافركفىـأكلئؾ)كجممةحالةإعرابيابكجوآخر،
.(ّ)الشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(
ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

بمحمدكالتبشيرالشَّرىاًئعًبىيىافيكىىيكى،فييااليدلكالنكركىأىفَّفياآليةتعظيـكتفخيـلشأفالتكراة،
،ابي يجى ثـتأتيالجممةالشرطيةمخاطبةالييكد،فإفكقعفعؿالشرطاألكؿالمقدرات بىاًعوًكىاً 

،بطريؽااللتفاتعفالغيبةالنَّاسىتىٍخشىكياالبخكفكـأحدانمفالبشر،كقعجكابالشرطاألكؿ
فقط،كىذايترتبعميوأخرلأمرتيـبخشيةاهللإلىالخطاب،كعطؼعمىالجكابجممة

ٍعنىى،كاعدـاستبداؿآياتاهلل ـٍٍلمى فيكاكىأىفًٍإيَّاكي ر  بعدىذاإذاكقع،كتابيلمخكؼمفالناستيحى
ـيفىأيكلًئؾى،كقعجكابالشرطالثاني)الشرطالثانيبعدـالحكـبماأنزؿاهلل كفىىي (،كىذااٍلكاًفري

الحكـبغيرماأنزؿاهللالك قىعىفرمحمكؿعمىأفَّ .(ْ)استحبلالنكأ،استخفافانكى
ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷   چ  :قكلوالمسأل  الرابع : 

﮽  ﮼    ﮻   ﮺   ﮹          ﮾﮸  ﯁   ﯀          ﮿ 

[.ْٓ]المائدة: چ                 
                                                           

 .َّٔ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِٖٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .َّٔ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ّْٖ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ّ
 .ّٕٔ/ُِ-زمالرا-الغيبمفاتيح،ْٗ/ِ-الشككاني-انظر:فتحالقدير((ْ
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 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
تمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:تش
 .چ  ﮿ ﯀  ﯁        چ الجمم  الشرطي  األولى:-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
كالفاعؿالشرط،فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ(تصٌدؽ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ُ)ىكتقديرهمستترضمير
مبنيمنفصؿضمير(ىك)الشرطلجكابرابطة(الفاء)(،    ) جمم  جواب الشرط:-ٖ

جـزمحؿٌفي(كٌفارةىك)جممةك بالضمة،مرفكعخبر(كٌفارة)،مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالفتح
.(ِ)(مف)المبتدأخبررفعمحؿٌفي،كجممةفعؿالشرطكجكابوالشرطجكاب

. چ                       چ الثاني :الجمم  الشرطي  -
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
مبنيعمىالسككفالمحؿلوحرؼ(لـ) (،   ۀ  ہ)جمم  فعل الشرط:-ٕ نفيكقمبكجـز

مستتريرضمكالفاعؿبالسككف،ب)لـ(كعبلمةجزمومجزكـمضارعفعؿ(يحكـ)مفاإلعراب،
فعؿالشرط ،ىكتقديره .(ّ)كجممة)لـيحكـ(فيمحؿجـز

اسـ،)أكالء((أكلئؾ)الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،  ھ  ھ  )جمم  جواب الشرط:-ّ
،ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحلمخطاب(الكاؼ)ك،مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالكسرمبنيإشارة

أكمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،فصؿضمير(ىـ)المحؿلومفاإلعراب،
خبر)ىـالظالمكف(االسميةكالجممة،ظالمكف(ال)خبرهثافمبتدأرفعمحؿٌفيمنفصؿضمير
،أكخبرالمبتدأالثاني)ىـ(فيالكاكالرفعكعبلمةمرفكعأكلئؾالمبتدأخبر(ظالمكفال)،أكلئؾ

،كجممةفعؿالشرطجكابجـزمحؿٌفيظالمكف(الىـأكلئؾ)كجممةحالةإعرابيابكجوآخر،
.(ْ)الشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(
ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

كىكاإلنسانيالعامؿإلىتعالىاهللأشارثـ،ذكرماكؿفيالقصاصجريافعمىتدؿاآلية
(،فإذاكقعفعؿالشرطبوتصدؽفمف)األكلى:فجاءتالجممةالشرطيةكالتسامح،كالصفحالعفك

مف(لوكفارةفيكبالتصدؽكالتسامح،كقعجكابالشرطاألكؿ) بحقوتصدؽفيصيرالمعنىأفَّ
                                                           

 .ِٗٓ/ُ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآف(ُ
 .ْٖٖ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ِّٔ/ٔ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآفانظر:((ِ
 .ِٗٓ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ
 .ّّٔ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ْٖٖ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب(انظر:(ْ
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جاءعنوكيعفكذنكبوبيااهلليكفرلو،كفارةفالتصدؽالجاني،عفكعفاالقصاصفي ثـ ،
مفاهللأنزؿطالثانيباإلعراضعمَّاالشرطالثاني)كمفلـيحكـ(أمإذاكقعفعؿالشر

بككنواألشخاص،بيفكالمساكاةالعدؿعمىالقائـالقصاص الثاني الشرط جكاب كقع مف
كغيرىـأنفسيـيظممكفالذيفالجائريفالظالميف تساؤؿكىنا، بعدالظمـذكرفيفائدةأم:
كالجكاب،منوأخؼكالظمـالظمـ،مفأعظـكالكفرالكفر، الخالؽحؽفيتقصيرالكفرأف:

.(ُ)النفسحؽفيتقصيركالظمـسبحانو،
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ ::قكلو المسأل  الخامس 

.[ْٕ]المائدة: چچ  چ  چ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
مبنيعمىالسككفالمحؿلوحرؼ(لـ) (،   ۀ  ہ)جمم  فعل الشرط:-ٕ نفيكقمبكجـز

اإلعراب، مجزكـمضارعفعؿ(يحكـ)مف السككف، جزمو كعبلمة  ضميركالفاعؿب)لـ(
فعؿالشرطىكتقديرهمستتر .(ِ)،كجممة)لـيحكـ(فيمحؿجـز

،)أكالء((أكلئؾ)الشرطلجكابرابطة(اءالف)  (،چ  ھ    ھ  )جمم  جواب الشرط:-ّ
،ضميرمتصؿمبنيعمىلمخطاب(الكاؼ)ك،مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالكسرمبنيإشارةاسـ

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،فصؿضمير(ىـ)الفتحالمحؿلومفاإلعراب،
خبر)ىـالفاسقكف(االسميةممةكالج،فاسقكف(ال)خبرهثافمبتدأرفعمحؿٌفيمنفصؿضميرأك

الثاني)ىـ(فيالكاكالرفعكعبلمةمرفكعأكلئؾالمبتدأخبر(فاسقكفال)،أكلئؾ ،أكخبرالمبتدأ
،كجممةفعؿالشرطجكابجـزمحؿٌفيفاسقكف(الىـأكلئؾ)كجممةحالةإعرابيابكجوآخر،

.(ّ)الشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(


 : األثر التفسيري لجمم  الشرط:ثانياً 
اهلل انتقاؿإلىأحكاؿالنصارلالمعرضيفعفحكـ اآلية كذلؾلتكذيبيـفيىذه بالكمية،

اإلنجيؿ،كجاءتالجممةالشرطيةلتكضحنتيجةبًٍمعىمىؿًل رليـمفاهللأىمىكفييا ،عيسى
أنزؿاهلل بما كالحكـ العمؿ فاإلعراضعف العمؿفياإلنجيؿ، الشرطبعدـ فعؿ كقع إذا

                                                           

 .َِٕ/ٔ-الزحيمي-التفسيرالمنير،ّٗٔ/ُِ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيب(ُ
 .ِٗٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ُْٗ/ِ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب،ّٖٔ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
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الجكاب كقع بو، ـيفىأيكلىًئؾى) كالحكـ الديف،أىمٍ (اٍلفىاًسقيكفىىي حظيرة مف الخارجكف ىـ فأكلئؾ
 .(ُ)المتجاكزكفلحدكدهكحرماتو

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قكلوالمسأل  السادس : 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڳ  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ    کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ   ژ

ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ںں

 [.ْٖ]المائدة: چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵                 ﮶  ﮷     
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىثبلثجمؿشرطية:
. چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک چ الجمم  الشرطي  األولى:-

.(ِ)فاحكـئمتسيإف فشرطمقدر،كالتقدير:الفاءىنافصيحة،أفصحتع
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)إف(حرف الشرط:-ٔ حرؼشرطمقدرجاـز
فعؿ(ئمتسي)جمم  فعل الشرط:-ٕ فعؿماضمبنيلممجيكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

بفاعؿ.الشرطالمقدر،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعنائ
فعؿأمرمبنيعمىر(الفاء)(،ڑ )جمم  جواب الشرط:-ٖ لجكابالشرط)احكـ( ابطة

جكابشرطمقدر .(ّ)السككف،كالفاعؿضميرمستترتقديرهأنت،كجممة)احكـ(فيمحٌؿجـز
 .چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ :الجمم  الشرطي  الثاني -
مىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدمبنيعجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ

امتناعالمتناع.
مرفكعفاعؿالجبللةلفظ(اهلل)مبنيعمىالفتح،ماضفعؿ(اهللشاء) جمم  فعل الشرط:-ٕ

  .(ْ)بالضمة
(،مبنيةعمىالفتحاللك)جكابفيكاقعةمؤكدة(البلـ)(،ڻ:)جمم  جواب الشرط-ّ

،ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿمبنيعمىالفتح،ماضؿفع(جعؿ)محؿليامفاإلعراب،

                                                           

 .ِّّ/ٔ-محمدرشيدرضا-تفسيرالمنار،ُِٖ/ٔ-ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكير(ُ
 .َّٕ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
 .ْْٗ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب(انظر:(ّ
 .ّٗٔ/ٔ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ْ
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كجممةك)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،
.(ُ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(جعمكـ)


 .چ ھ  ھ چ :الجمم  الشرطي  الثالث -

.(ِ)فاستبقكااالختبارمكضعفيكنتـإفكالتقدير:الفاءىنافصيحة،أفصحتعفشرطمقدر،
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطمقدرجاـز
فعؿالشرطجمم  فعل الشرط:-ٕ )كنتـ(فعؿماضناقصمبنيعمىالسككف،فيمحؿجـز

،ك)الميـ(لمجمع.المقدر،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكاف
الفاء)،(ھ :)جمم  جواب الشرط-ّ مبنيأمرفعؿ(استبقكا)،مقٌدرشرطلجكابرابطة(

جكابجـزمحؿٌفي(استبقكا)كجممة ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،،النكفحذؼعمى
.(ّ)رمقدٌشرط

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمل
الىتً منياإلىالمقصكدكىكإنزاؿكىآبىتٍفيذكرإنزاؿالتكراةكاإلنجيؿ،المتقدمةجكلةاآٍليىاتيجى
المقدرة:لجممةفعؿالشرطانتىٍمًييدليبيفليـأفالقرآفنسخماقبمو،كجاءتىذهالجكلةى،القرآف

،فإذاكقعفعؿالشرطبسؤاليـكطمبيـالتحاكـإليؾ،كقعالجكابلمشرطالمقدر،)فاحكـئمتسيإف
أنزؿاهلل(،بي أنزلواهللأىكً،أنزؿاهللإليؾفيالقرآفًبمىاأىمٍ نيـبما التٍَّكرىاةًًفياحكـبينيـبما

ٍنًجيؿً جديدكىاإٍلً اهللبحكـ ينسخو لـ كنيىاهلل،ما ًحيفىاٍليىييكدًأىٍىكىاءًات بىاعًعفرسكلو
كَّميكهي جاءتالجممة،حى لتؤكثـ الثانية بكقكعالشرطية الثاني الشرط فعؿ كقكع عند أنو عمى د

مٍأ أمران،فإفالجكابيقعبجعؿالناسأمةكاحدة،فيصيرالمعنى:إذاشاءسبحانومشيئةاهلل
شاءخمقكـعمىتقديركاحد،كلكفجكابالشرطالثانيلـيقعلعدـكقكعالشرط،فالمشيئةلـلىكٍ

تالشرطيةالثالثةمقدرةفيختاـاآلية،كتقديرىا:فإفكنتـلك(ىذاالمعنى،كجاءتقع،كأفادت)
جكابو)فاستبقكا( يقع كأف فبلبد كاقع، الشرط ىذا داـ كما الببلء، كدار االختبار مكضع ،في

.(ْ)كالتسابؽىنامجازفيالمنافسة

                                                           

 .ّٗٔ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .َِٔ/ُ-دعاسال-انظر:إعرابالقرآف((ِ
 .ْْٗ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ّ
 .َِِ/ٔ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ْ
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  : قكلوالمسأل  السابع :

 چېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی      ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ەئائ  ې   ې  ى  ى  ائ

.[ْٗ]المائدة:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطجاـز
،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالمقدرالضـٌعمىمبنيماضفعؿ (وئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ُ)اعة(فيمحؿرفعفاعؿك)كاكالجم
الفاء)،(وئ :)جمم  جواب الشرط-ٖ اعمـ)،الشرطلجكابرابطة( عمىأمرفعؿ( مبني

.(ِ)الشرطجكابجـزمحؿٌفي(اعمـ)كجممة ،أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ،السككف
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

رفضأفيحكـبينيـحسب،ألفالنبينزؿاهللفيىذهاآليةتأكيدحاسـعمىالحكـبماأ
،عمىفعموبعدـالحكـليـالنًَّبي ًإٍقرىاريفالحكمةمفإنزاؿىذهاآليةىيرغباتيـكأىكائيـ،

ـىكأمرهبالثباتعمىالتزامو ٍك كتسجيؿىذهالعبرةفيكتاباهلل،كعدـانخداعولمييكداهللًحي
،لٍَّكافىًإفٍىذافعؿالشرط)فإفتكلكا(أمفإذاكقعبعد فسيقع،حكمؾبعدتحاكميـإليؾعىفٍتىكى

يريدتعذيبيـببعضذنكبيـماهللىأىفًَّىيىذىًلؾىًحٍكمىةىأىفَّ(فاعمـفىاٍعمىـٍ)جكابىذاالشرط
عراضيـ،يـفاضطرابيـفيدينيـ،كتحاكميـإليؾرجاءاتباعأىكائ،فيالدنياقبؿاآلخرة كا 

اهلل أنزؿ بعضما كفتنتؾعف مخادعتؾ كمحاكلتيـ  بالحؽ، حكمؾ ىذاعف كؿ إليؾ،
.(ّ)عمىىؤالءالمتغطرسيفالجاحديفمقدماتلنزكؿعذاباهلل

 


 

 




                                                           

 .ْٔٗ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ُ

 .ّّٕ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
 .ّْٖ/ٔ-محمدرشيدرضا-تفسيرالمنارانظر:((ّ
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 المبحث الثانً
 تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي 

 فسيري( وبيان أثرىا عمى المعنى التٕٓٔ- ٔ٘)
 

                                                                                                          مطالب: ةوفٌه أربع

 المطمب األول: 
                                                       .وبيان أثرىا (ٙٙ -ٔ٘سورة المائدة من اآلي  ) تحميل جمم  الشرط في

 المطمب الثاني: 
                                                    .وبيان أثرىا (ٔٛ -ٚٙسورة المائدة من اآلي  ) تحميل جمم  الشرط في

 المطمب الثالث: 
                                                      .وبيان أثرىا (ٜٙ- ٕٛسورة المائدة من اآلي  ) تحميل جمم  الشرط في

 المطمب الرابع: 
 .وبيان أثرىا (ٕٓٔ -ٜٚي سورة المائدة من اآلي )تحميل جمم  الشرط ف
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 المطمب األول
وبيان أثرىا (ٙٙ -ٔ٘تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )

ة،كىيكماتشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالمائدةعمىتسعمسائؿ،تحتكمعمىتسعجمؿشرطي
يأتي:

ٺ  ٺ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :قكلوالمسأل  األولى: 

[.ُٓ]المائدة: چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ      ٿٺ  ٿ  ٿ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
حرؼحذؼالجـزكعبلمةالشرطفعؿمجزكـمضارعفعؿ(يتكؿٌ)(،ٺ ):جمم  فعل الشرط-ٕ

متصؿمبنيعمىالسككففيمحؿضمير(الياء)ك،ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿ،العٌمة
.(ُ)ك)الميـ(لمجمعبو،مفعكؿنصب

ناسخناصبمبنيعمى(إفٌ)،الشرطلجكابرابطة(الفاء (،ٿ  ٿ ):جمم  جواب الشرط-ٖ
اسـنصبمحؿٌفيمتصؿمبنيعمىالضـضمير(الياء)كمفاإلعراب،الفتحالمحؿلو

،)مف(حرؼجرمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،)الياء(ضميرمتصؿ(منيـ)إفٌ
(المقدر، مبنيعمىالضـفيمحؿجر،ك)الميـ(لمجمع،كالجاركالمجركرمتعمقافبخبر)إفَّ

كج كائفمنيـ، فإنو التقدير: فعؿك كجممة جكابالشرط، فيمحؿجـز كائفمنيـ( ممة)فإنو
.(ِ)الشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
فياآليةخطابلممؤمنيفيتضمفالنييعفاتخاذالييكدكالنصارلأكلياء،فإذاكقعفعؿالشرط

                                                           

 .ُِٔ/ُ-الدعاس-ظر:إعرابالقرآف(ان(ُ
 .ْٖٗ/ِ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب،ّٕٕ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
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دينيـأىؿمففيكفقدكقعالجكاب)فإنومنيـ(،المؤمنيف،ىعمكنصرىىـبتكليالييكدكالنصارل،
ذا،راضوعميوىككماكبدينوبوكىكإالأحدنامتكؿنيتكلىالفإنوكممتيـ، دينىو،كرضيرضيوكا 

كمىووميكحيكصاركسىًخطو،خالفوماعادلفقد حي
(ُ).


ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ :قكلو:  المسأل  الثاني 

﮷  ﮵  ﮶   ﮴   ﮳   ﮲   ﮾   ﮸ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﯀     ﮿﮹ 

[.ْٓ]المائدة:چ﯁      
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
بالسككفكفعؿ(ڻ :)جمم  فعل الشرط-ٕ حرؾبالفتحةلمتضعيؼ،مضارعفعؿالشرطمجزـك

.(ِ)كالفاعؿضميرمستترتقديرهىكعائدعمى)مف(
استقباؿحرؼ(سكؼ)،الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،  ۀ  ۀ  ہ  ہ ):جمم  جواب الشرط-ٖ

مفاإلعراب، يأتي)مبنيعمىالفتحالمحؿلو الضٌمةالرفعكعبلمةمرفكعمضارعفعؿ(
اهلل)،الياءعمىالمقٌدرة بقكـ)بالضمة،مرفكعفاعؿالجبللةلفظ( بمتعٌمؽكمجركرجارٌ(

،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعالشرطجكابجـزمحؿٌفي(اهلليأتي)كجممة،(يأتي)
.(ّ)خبرالمبتدأ)مف(

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
حالةكقكعفعؿالشرط)يرتد(،فسيقعجاءالشرطفياآليةمحذرانمفاالرتدادعفالديف،ألنوفي

مىفٍيتمسَّؾكبظاىرهالمشيكر،الخبلؼخبرىاكفي (،)سكؼ(مبتدأة،  ۀ  ۀ  ہ  ہ الجكاب)
محذكفانضميرانقىدَّرذلؾالتـزكمىفٍالجكاب،جممةمفالشرطاسـعمىضميروعكدىيشترطال

(مىفٍ)عمىيعكدي(أك)مكانيـ(غيرىـ)في(ـىً)ؼأكمكانيـغيرىـبقـكاهلليأتيفسكؼ:تقديره
.(ْ)،كىذاالقكؿاألخيرىكماذىبإليوالزمخشرممعناىاعمى

[.ٔٓ]المائدة: چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    چ :قكلو:  المسأل  الثالث 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

                                                           

 .ََْ/َُ-الطبرم-جامعالبيافانظر:((ُ
 .ِِٔ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ّّٖ/ٔ-صافي–إعرابالقرآفالجدكؿفي،َٔٓ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ّ
 .َّٔ/ْ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفْٖٔ/ُ-(انظر:الكشاؼ(ْ
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.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
حرؼحذؼالجـزكعبلمةالشرطفعؿكىكمجزكـمضارعفعؿ (ۈئ  ):جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ُ)ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿالعٌمة،
ناسخحرؼ(إفٌ)،الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،    ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی ):جمم  جواب الشرط-ٖ

مجركرإليومضاؼالجبللةلفظ(اهلل)ضاؼ،بالفتحةكىكممنصكبإفٌاسـ(حزب)ناصب
ىـ)بالكسرة، فصؿضمير( اإلعراب، مف لو السككفالمحؿ  أفيككفكيجكزمبنيعمى

الغالبكف(االسمٌيةكالجممة،(الغالبكف)خبرهمبتدأرفعمحؿٌفيمنفصؿضمير خبر)ىـ
محؿٌفيىـالغالبكف(اهللحزبفٌإ)كجممة،الكاكالرفعكعبلمةمرفكعإفٌخبر(الغالبكف)،(إفٌ)

.(ِ)،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(الشرطجكابجـز
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

كافأىمٍ كناصركـىيكىاهلليإذا الرَّسيكؿيككاف،كليكـ بالتبع لكـ أكلياء كالمؤمنكف
مىفٍ)بمعنىأنوإذاكقعفعؿالشرط،ليـنىاًصرهكىاهللياهللًبيًحزٍلكاليتو،فيـبذلؾ ؿَّكى (يىتىكى

يمىافًيككفاهللىكتكلي ك ؿًًبوًًباإٍلً مىٍيًو،كىالتَّكى شىد كالمؤمنيفيككفبنصرىـكتكليالرسكؿعى كى
ـياهللحزبفىًإفَّ)فحينيايقعالجكاب،أزرىـ،كباالستنصاربيـدكفعدكىـ ،(اٍلغىاًلبيكفىىي

 الفاصمة دىًليؿهكفيىذه الجكاب، الغالبكفألنيـ:ًقيؿىنَّويأىكعمىجكابالشرطبذكرعمة فيـ
.(ّ)اهللحزب

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  چ :قكلو:  المسأل  الرابع 

[.ٕٓالمائدة:] چمث  ىث  يث     حج              مج       جثخت  مت    ىت  يت
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
ك،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالسككفعمىمبنيناقصماضفعؿ(كنتـ)جمم  فعل الشرط:-ٕ
التاء) فيمحؿرفعضمير( لمجمع،كافاسـ)متصؿمبنيعمىالضـ ك)الميـ( (مؤمنيف)(،

.(ْ)الياءالنصبكعبلمةمنصكب)كاف(خبر

                                                           

 .َٖٓ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ّٕٖ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
 .َِْ/ٔ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرّٔٔ/ٔ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنار(ّ
 .ِّٔ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ْ
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أمرجمم  جواب الشرط: -ٖ الشرط،)اتقكا(فعؿ لجكاب اهلل(،)الفاء(رابطة تقديره)فاتقكا محذكؼ
جكاب مبنيعمىحذؼالنكف،)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،كجممة)اتقكااهلل(فيمحؿجـز

.(ُ)الشرط

 

 الشرط: م ثانيًا: األثر التفسيري لجم
ذإ،جاءتىذهاآليةمحذرةمفمكاالةالييكدكالمشركيففيالمدينة،كالعبلقةلمنصارلبيا
لـ نصارلكقتئذ المدينة لميمة،ًبالد يفًفييزأكافي استنياضان اآلية نياية الشرطفي ،كجاء

ليابانلنفكسالمؤمنيف كممة)كىأًلىفَّ،الكبلـإنشاءأًلىفَّ،كليسلمشرطمفيكـكاضحفياآلية،كا 
مؤمنيف(جاءتلقبانالمفيكـلو،ألفنفيالتقكلالينفياإليمافعندعمماءاالسبلـالمعتبريف
الذيففيمكااالسبلـحؽالفيـ،كىذاماذىبإليوابفعاشكر،كلكفيمكفلناأفنفيـالشرط

الشرطبككنكـمؤمنيفكاممياإليمافحقان،مفجانبآخر،فيصيرالمعنىفيحالةكقكعفعؿ
فإنويقعجكابوالمحذكؼالمقدركتقديره:فاتقكااهللتقكلتميؽبيذااإليمافكالتتخذكاالمستيزئيف

.(ِ)الديفأعداءمكاالةيأبىحقاناإليمافألفبدينكـأكلياء،إفكنتـمؤمنيفحقان،
:  المسأل  الخامس  پ  ڀ  ڀ   ڀ    پٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :قكلو

.[ٖٓ]المائدة:چڀ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

إذا) اسم الشرط:-ٔ عمىالسككفخافضمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(
.بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو

متصؿمبنيعمىضمير(التاء)السككفعمىمبنيماضفعؿ(ناديتـ )جمم  فعل الشرط:-ٕ
 .(ّ)إليومضاؼجرٌمحؿٌفي(ناديتـ)كجممةك)الميـ(لمجمع،،فاعؿمحؿرفعالضـفي

فيمحؿرفع  ٻ )جمم  جواب الشرط:-ٖ ك)كاكالجماعة( (فعؿماضمبنيعمىالضـ،
أكؿ، بو مفعكؿ نصب محؿ في السككف عمى مبني متصؿ ضمير ك)الياء( كجممة فاعؿ،

.(ْ)جاـزرغيشرطجكابليامحؿٌال(اٌتخذكىا)
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
                                                           

 .َٗٓ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ّٖٗ/ٔ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
 .َٓٔ/ُ-الزمخشرم-،الكشاؼُِْ/ٔ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ِ
 .ِْٔ/ُ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآف(ّ
 .ّٖٗ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ْ
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(،كالمعنىإذاكقعفعؿإلى الص ةٱ  ٻ   ،)تصكراآليةحاؿالكفارعندسماعيـلنداءالصبلة
فأذف الجكاببالصبلة،المؤمنكفأييامؤذنكـ، الشرط، كقع كلعبان( ىزكان مفسخرف)اتخذكىا

لعبيـألفٌيىٍعًقميكفىال،كىـبيذاالفعؿكالمشركيفكالنصارل الييكدمفالكفارىؤالءإلييادعكتكـ
بنصاألذافثبكتعمىدليؿ،كفياآليةليـعقؿالفكأنوكالجيمة،السفياءأفعاؿمفكىزؤىـ
.(ُ)كحدهبالمناـالالكتاب


      ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ :قكلو:  س  المسأل  الساد

.[ُٔ]المائدة: چڻ   
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

إذا) اسم الشرط:-ٔ عمىالسككفخافضمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(
.بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو

)كاكالجماعة(فيمحؿك،الضـٌعمىمبنيماضفعؿ(جاؤكا) (گ )جمم  فعل الشرط:-ٕ
الكاؼ(كفاعؿرفع مبنيعمىالضـمتضمير) جممة و ،بومفعكؿفيمحؿنصبصؿ
.(ِ)باإلضافةجرٌمحؿٌفي(جاؤككـ)
رفعك،الضـٌعمىمبنيماضفعؿ(گ )جمم  جواب الشرط:-ٖ محؿ في الجماعة( )كاك

.(ّ)جاـزغيرشرطجكابليامحؿٌال(قالكا)كجممة ،فاعؿ
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

ى نزلت الرسكؿ عمى يدخمكف كانكا  الييكد مف ناس في اآلية  فعؿذه كقكع فعند ،
القكؿالشرط)جاؤككـ(أمفيحاؿدخكليـعمىالرسكؿ آمنا(كلكفىذا ،يقعالجكاب)قالكا

كماكأنيـيخرجكفمفمجمسو،بحقيقتيـفأخبرهاهلل،منيـبدعكلاإليمافكافنفاقان
ميكاك)الباء(فيقكلو:)مكبيـشيءهمفخيرأكإيمافأكصبلح،دخمكالـيتعمؽبق كىـًباٍلكيٍفرًدىخى

،(ْ)قدخرجكابو(تفيدبقاءالكفرمعيـحالتيالدخكؿكالخركجمفغيرنقصافكالتغييرفيوأبدان
قد:)قىٍكلو"كجاءفيالمشكؿ: كاقدكىـباٍلكٍفردخميكاكى رجي اؿمىكًضعًفي(رباٍلكفٍ):قىٍكلو(ًبوًخى ،اٍلحى

                                                           

 .َٓٔ/ُ-الزمخشرم–،الكشاؼِّْ/َُ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ُ
 .ِٓٔ/ُ-الدعاس–إعرابالقرآفانظر:((ِ
 .ّٓٗ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ِّٗ/ُِ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيب(ْ
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كىذىًلؾى كاكىاًفريفدخميكاكىاٍلمٍعنىى(ًبوً)كى رجي ٍنييـيخبرلـ،كىاًفريفكىخى  ًإنَّمىا،شىٍيئانحامميفدخميكاأىنيـعى

.(ُ)"كفرانمعتقديفدخميكاأىنيـعىٍنييـأخبر




ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئ    وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ  :قكلوالمسأل  السابع : 

  مبحئ  مئ  ىئ     يئ  جب      حب  خب  جئېئ  ېئ                  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ۈئۆئ       ۈئ

[.ْٔ]المائدة: چحج  مج  جح  مح    يثيت  جث  مث  ىث   ىتىب        يب  جت  حت  خت  مت
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
.چ ۆئ       ۈئ  ۆئ  چ الجمم  الشرطي  األولى:-
.حاؿنصبمحؿٌفيعمىالفتحمبنيجاـزغيرشرطاسـ(كيؼ) اسم الشرط:-ٔ
.(ِ)كىضميرمستترتقديرهكالفاعؿ،بالضمةمرفكعمضارعفعؿ(يشاء)جمم  فعل الشرط:-ٕ
،ينفؽينفؽأفيشاءكيؼ:أمقبموماعميودؿٌمحذكؼالشرطجكاب جمم  جواب الشرط:-ٖ

)أف(حرؼمصدرمناصبمبنيعمىالسككفالمحؿلومف)أفينفؽينفؽ(،تقديره:فالجكاب
كالمصدر ىك، تقديره مستتر كالفاعؿضمير فعؿمضارعمنصكببالفتحة، )ينفؽ( اإلعراب،

فيمحؿنصبمفعكؿبو،)ينفؽ(فعؿمضارعمرفكعبالضمة،كالفاعؿ)أفكالفعؿ(مفالمؤكؿ
.(ّ)لجممةكمياجكابشرطغيرجاـزضميرمستترتقديرهىك،كا

 .چ ىب        يب  جت  حت  خت  مت چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
،مبنيعمىالسككف،فيمحؿالشرطمعنىمتضٌمف،حيفبمعنىظرؼ(كٌمما) اسم الشرط:-ٔ

.(ْ)الزمانيةالظرفيةعمىنصب
الك،الضـٌعمىمبنيماضفعؿ(أكقدكا) جمم  فعل الشرط:-ٕ رفع)كاك محؿ في جماعة(

.(ٓ)باإلضافةجرٌمحؿٌفي(أكقدكا)كجممة،فاعؿ

                                                           

 .ُِّ/ُ-مكيبفأبيطالب-مشكؿإعرابالقرآف((ُ
 .ُٖٓ/ِ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ََْ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ُٖٓ/ِ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ
 .ِٔٔ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ٓ
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)أطفأىااهلل(فعؿماضمبنيعمىالفتح،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيجمم  جواب الشرط:-ٖ
(اهللأطفأىا)كجممة)اهلل(لفظالجبللةمرفكعبالضمة،عمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو،

.(ُ)جاـزغيرشرطابجكمفاإلعرابليامحؿٌال


 

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي
فييـ،كاآليةالتدؿعمىعمىالجرأةعمىاهللديؿ يالييكدفيىذهاآليةقكؿفظيع،قكؿ
عصرأىفَّ كؿ في الييكد جميع يقكلو القكؿى تَّى،ىذا بىٍعضًًفيلىويبىٍعًضًيـًٍإٍنكىارىيىٍجعىؿىحى

نَّمىا،ركجيانلئلشكاؿفياآليةالعصك مفيقكؿىذاىكمفجنسالييكدكىاً  ثيَـّ،ذكرتاآليةأفَّ
رىدَّ ٍبسيكطىتىافًيىدىاهيبىؿٍ)بقكلو:مييـعاهلل أمبؿىكصاحبالجكد(يىشىاءيكىٍيؼىييٍنًفؽيمى

لشرطيةاألكلى،فإذاشاء)كيؼ(الشرطيةفيالجممةاػالكامؿ،كالعطاءالشامؿ،كجاءتاآليةب
كتقديره:اهلل المحذكؼفياآلية جكابو كقع الشرط، ىذا فكقع مفخمقو اإلنفاؽعمىأحد

)كمما(الشرطيةالزمانية،لتكضححاؿػ(،ثـجاءتالشرطيةالثانيةبينفؽينفؽأفيشاءكيؼ)
بأفأجمعكاأمرىـكمكرىـ كقعفعؿالشرطفإذا ،الييكدكطبيعتيـفيإشعاؿالحركببيفالناس

كقذؼفكقعجكابالشرطالثانيفأطفأاهلل،اهلليفىرَّقىوييكقدنارالحربكالفتنةشىٍيءوعمى
،كألتباعيخذليـكيفشميـفيكؿمايكيدكفبولرسكلواهللىأىفَّاٍلميرىاديفيقمكبيـالرعب،ك

.(ِ)يادىـالرسكؿالصادقيففياتباعيـالمخمصيففيج
المسأل  الثامن :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  :قكلو

[.ٓٔ]المائدة: چڀ   ڀ  ڀ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ
امتناعالمتناع.

تقديرىا:)ثبت(جمم  فعل الشرط:-ٕ أم مقدرة فعؿماضالكتابأىؿإيمافثبتكل: ،)ثبت(
مبنيعمىالفتح،)إيماف(فاعؿمرفكعبالضمةكىكمضاؼ،ك)أىؿ(مضاؼإليومجركربالكسرة

.(ّ)كىكمضاؼ،ك)الكتاب(مضاؼإليومجركربالكسرة
                                                           

 .ِٔٔ/ُ-لدعاسا-القرآفإعراب،َُْ/ٔ-صافي-رآف(انظر:الجدكؿفيإعرابالق(ُ
 .ّْٕ/ٔ-محمدرشيدرضا-تفسيرالمنارانظر:((ِ
 .ُِٓ/ِ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ّ
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مبنيةعمىالفتحالمحؿليامفلكجكابفيكاقعة(البلـ) (،پ ):جمم  جواب الشرط-ٖ 
،ك)نا(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيالسككفعمىمبنيماضفعؿ(كٌفرنا)،اإلعراب

 .(ُ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(كٌفرنا)كجممة محؿرفعفاعؿ،
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

لىكٍ نيكاسيئاتيـمفاهللددَّعىمامعاٍلًكتابًأىٍىؿىأىفَّكى أملكبو،جاءكبماالمَّوؿبرسكآمى
الكتاب، أىؿ بإيماف الشرط فعؿ )،بالتقكلإيمانيـكقرنكاكقع جكابو ٍنييـٍ(لىكىفٍَّرنالكقع تمؾعى

ٍمناىيـٍبيانؤاخذىـكلـالسيئات ىٍدخى ،كلكفالجكابلـيقعلعدـكقكعالشرط،الجنةالمسمميفمعكىألى
يؤمنكا، كالنصارللـ سيئاتيـ،ككثرةكالنصارلالييكديمعاصبعظـإعبلـاآليةكفيفالييكد

فعاصكؿعمىالتكبةبابكفتحوالمَّورحمةسعةعمىكداللة كبمغت،معاصيوعظمتكا 
.(ِ)كالنصارلالييكدسيئاتمبالغ


ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  ::قكلوالمسأل  التاسع 

.[ٔٔ]المائدة: چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،كىكجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ
يفيدامتناعالمتناع.

تقديرىا:جمم  فعل الشرط:-ٕ التكراةكاإلنجيؿ،إثبتلك:أم )ثبت(مقدرة فعؿقامتيـ )ثبت(
فاعؿمرفكعبالضمةكىكمضاؼ،ىالفتح،ماضمبنيعم ك)الياء(ضميرمتصؿ )إقامتيـ(

.(ّ)مبنيعمىالضـفيمحؿجرمضاؼإليو
مبنيةعمىالفتحالمحؿليامفلكجكابفيكاقعة(البلـ) (ٹ ):جمم  جواب الشرط-ٖ

)أكمكا(جممةك ،فاعؿ)كاكالجماعة(فيمحؿرفعك،الضـٌعمىمبنيماضفعؿ،)أكمكا(اإلعراب
.(ْ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
أنزؿبماكعممكاأم،ربيـمفإلييـأنزؿكما،كاإلنجيؿالتكراةفيبماعممكاكقعىذاالشرطكلك

كامففكقيـكمف،فإنوسيقعالجكاب)ألكممحمدبوجاءىـالذمالفرقافًمفربيـمفإلييـ
                                                           

 .ِٔٔ/ُ-لدعاسا–القرآفإعراب،َْٓ/ٔ-صافي–انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
.ٕٓٔ/ُ-الزمخشرم-انظر:الكشاؼ((ِ
 .َْٔ/ٔ-صافي-(الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ِٕٔ/ُ-لدعاسا–القرآفإعراب(انظر:(ْ



 -ٖٗ- 

نباتىيا،كلكفىذاالجكاب)ألكمكا(لـيقعلعدـكبرىكتياالسماءألعطتيـإذناتحتأرجميـ(، األرضي
.(ُ)كقكعالشرط،فيـلـيقيمكاالتكراةكاإلنجيؿ







 المطلب الثانً

وبيان أثرىا (ٔٛ -ٚٙتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
مفسكرةالمائدةعمىستمسائؿ،تحتكمعمىستجمؿشرطية،كىيتشتمؿىذهاآليات

كمايأتي:
  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ ::قكلوالمسأل  األولى 

[.ٕٔ]المائدة: چک  ک  ک  گ  گ  گ      کژ  ژ    ڑ  ڑ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ يعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.شرطجاـز
كقمبمبنيعمىالسككفالمحؿلومفنفيحرؼ(لـ) ، (ڌ    ڌ )جمم  فعل الشرط:-ٕ كجـز

السككفمجزكـمضارعفعؿ(تفعؿ)اإلعراب، تقديرهمستترضميركالفاعؿ،ب)لـ(كعبلمةالجـز
فعؿالشرط(تفعؿلـ)كجممة ،أنت .(ِ)فيمحؿجـز
ماضفعؿ(بٌمغت)،)ما(نافية،الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،  ڎ  ڎ ):جواب الشرطجمم  -ٖ

كجممة ،فاعؿفيمحؿرفع(التاء)ك،السككفعمىمبني ما جكابجـزمحؿٌفي(بٌمغت)
.(ّ)الشرط

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
مىىاآٍليىةيدىلَّتً بتالرَّسيكؿىأىفَّعى الكيم ًو،ًإلىٍيوًأيٍنًزؿىبميًغمامأمكره ٍيثيبحيثي ـيتكيىالىًبحى أىفَّدهحأىَّ

لكترؾشيئانمنولـيبمغولكافذلؾمماأينزؿأًلىنَّويييبىم ٍغويقدأبقىشيئانمفالكحيالمَّوًرىسيكؿى
فلـكليذاجاءتالجممةالشرطيةبعداألمربالتبمتىٍبًميغيوي،إليوكلـيقع يغ،فإذاكقعفعؿالشرط)كا 

فتفعؿ(،أم يقعالجكاب)فمامكركهينالؾأفخائؼغير أمرتؾكماجميعوتبمغلـكا  فحينيا ،
                                                           

 .ِْٔ/َُ-الطبرم–(انظر:جامعالبياف(ُ
 .ِّٓ/ِ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .َْٕ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ِٕٔ/ُ-لدعاسا–القرآفإعرابانظر:((ّ



 -ٗٗ- 

بعضياأفكذلؾ،قطشيئانمنياتؤد كلـالرسالةأداءمففتىم كيماإذانغٍم بىتيفمـ رسالتو(،بمغت
كافببعضيايؤمفمفأفكماجميعيا،اءىاأدأغفمتفكأنؾالبعض،مفباألداءبأكلىليس
فٍ)كفيقكلو:بكميا،يؤمفلـكمف فيقؿلـلفتةرائعة،ألنو(تىٍفعىؿٍلىـٍكىاً  الرسالةتبمغلـكا 
فالمفظيةالمغايرةكىذهمتغايران،المفظيككفحتىالرسالة،بمغتفما فييكاحدانالمعنىكافكا 

.(ُ)الكاحدفيالشرطكالجزاءالمفظتكرارمفطبلكةكأظيرركنقانأحسف
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ  ::قكلوالمسأل  الثاني  

﮵       ۓہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۀڻ   ڻ  ۀ ﮴     ﮳   ﮲    چۓ 

.[ٖٔ]المائدة:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تأسفبلليـذلؾحصؿإف شرطمقدر،كالتقدير:الفاءفيقكلو:)فبلتأس(فصيحةأفصحتعف
(ِ).
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطمقدرجاـز
فعؿ)جمم  فعل الشرط:-ٕ جـز محؿ في الفتح عمى ماضمبني ذلؾ(،)حصؿ(فعؿ حصؿ

ك)الكاؼ(ضميرمتصؿالشرطالمقدر،)ذا(اسـإشارةمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،
لمخطابمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب.

مبنيةعمىجازمةناىية(ال)مقٌدرشرطلجكابرابطة(الفاء))فبلتأس(:جمم  جواب الشرط-ٖ
العٌمة،حرؼحذؼالجـزكعبلمةمجزكـمضارعفعؿ(تأس)السككفالمحؿليامفاإلعراب،

.(ّ)مقٌدرشرطجكابجـزمحؿٌفي(تأسال)كجممة،نتأتقديرهمستترضميركالفاعؿ
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

اٍلًكتابًٍىؿىألىبأفيقكؿألىؿالكتابمفالييكدكالنصارلرسكلوفيىذهاآليةأمراهلل
ارىلاٍليىييكدًًمفى ،دييـشيءهمفالحؽكالصكابكالفيأيالد يفًًمفىشىٍيءويسكاعمىلىبأنيـكىالنَّصى
القائؿكى قكؿ شأنو،: كتصغير تحقيره أراد إذا ليسبشيءو ذلؾىذا الشرطبعد فعؿ فإفكقع

 اهلل عقاب بحمكؿ ليـ( ذلؾ الجكاب)ك)حصؿ كقع عمييـ، مىىتىٍأسىفىبلكسخطو اٍلقىٍكـًعى
ًفي(،اٍلكاًفًريفى يـبسببزيادةطغيانيـككفرىـ،جكابالشرطىذاكجيافاألكؿ:التأسؼعميكى

                                                           

 .َِٔ/ٔ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرٖٓٔ/ُ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼ(ُ
 .ِٓٓ/ِ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ
 .َْٗ/ٔ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ



 -ََُ- 

فإنيـ الثاني:التتأسؼبسببنزكؿالمعفكالعذابعمييـ كالكجو إلييـ، ضررذلؾراجعه فإفَّ
اختاركاالكفرعمىاإليماف .(ُ)مستًحق كفلذلؾألفَّ






ېئ  ېئ    ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئچ  ::قكلوالمسأل  الثالث  

.[َٕ]المائدة: چی  ی  ی  جئ     ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

،مبنيعمىالسككف،فيمحؿالشرطمعنىمتضٌمف،حيفبمعنىظرؼ(كٌمما) اسم الشرط:-ٔ
.الزمانيةالظرفيةعمىنصب

جاء) (  ېئ ېئ :)جمم  فعل الشرط-ٕ الفتح،ماضفعؿ( الياء)كمبنيعمى ضمير(
مح في الضـ عمى مبني متصؿ نصب رسكؿ)،بومفعكؿؿ فاعؿ( بالضمة، كجممةمرفكع

.(ِ)إليومضاؼجرٌمحؿٌفي(رسكؿجاءىـ)
فعؿ(كٌذبكا)بالفتحة،منصكبمقٌدـبومفعكؿ(فريقان)(،  ی  ی ):جمم  جواب الشرط-ٖ

مفليامحؿٌال(كٌذبكا)كجممةمبنيعمىالضـ،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،ماض
،كذىبالزمخشرمإلىأفالجكابمحذكؼ،كأنوقيؿ:جاـزغيرشرطجكابراباإلع

.(ّ)ناصبكهمنيـرسكؿجاءىـكمما
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

ٍذنالىقىدٍ قاؿالزمخشرم:" ٍمنابالتكحيدميثاقيـأىخى يذركفكمايأتكفماعمىليقفكىـريسيبلنًإلىٍيًيـٍكىأىٍرسى
رسكؿم:أمحذكؼكالراجع،(لرسبلن)صفةكقعتشرطيةجممة(رىسيكؿهجاءىىيـٍكيمَّما)،ـدينيفي

كالعمؿالتكميؼمشاؽمفشيكاتيـكيضادٌىكاىـيخالؼبما(أىٍنفيسيييـٍتىٍيكلالًبما)،منيـ
فىًريقانكىذَّبيكافىًريقان:)قكلوفإف؟الشرطجكابأيف:قمتفإف،بالشرائع الجكاب،عفناب(ميكفىيىٍقتيكى

أكرمت؟أخاؾي،أخأكرمتإفتقكؿأفيحسفالكألنو،فريقيفيككفالالكاحدالرسكؿألف
فىًريقانكىذَّبيكافىًريقان:)قكلوعميويدؿمحذكؼىك:قمت منيـرسكؿجاءىـكمما:قيؿكأنو(يىٍقتيميكفىكى

جيءلـ:قمتفإفبرسميـ؟فعمكاكيؼ:يقكؿلقائؿمستأنؼجكاب(كىذَّبيكافىًريقان:)كقكلوناصبكه،
                                                           

 .َُْ/ُِ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيب(ُ
 .ِٖٔ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ُّْ/ٔ-صافي–،الجدكؿفيإعرابالقرآفِٔٔ/ُ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼ(ّ



 -َُُ- 

قمت؟مضارعانكباآلخر،ماضيانالفعميفبأحد الماضيةلحاؿا حكايةعمى(يقتمكف)جيء:
.(ُ)"منيالمتعجبالشنيعةالحاؿلتمؾكاستحضارانلمقتؿاستفظاعان


ڄ  ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ  ::قكلوالمسأل  الرابع 

ڎ    ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

.[ِٕ]المائدة: چڎ  ڈ  ڈ     
 

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
.(ِ)مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
.ىكديرهتقمستترضميركالفاعؿالشرط،فعؿمجزكـمضارع فعؿ(چ :)جمم  فعل الشرط-ٕ
مبنيعمىتحقيؽحرؼ(قد)الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،  ڇ  ڇ  ڇ ):جمم  جواب الشرط-ٖ

فاعؿالجبللةلفظ(اهلل)فعؿماضمبنيعمىالفتح،(حٌرـ)السككفالمحؿلومفاإلعراب،
بوفي،كجممةفعؿالشرطكجكاالشرطجكابجـزمحؿٌفي(اهللحٌرـقد)كجممة بالضمة،مرفكع

.(ّ)محؿرفعخبرالمبتدأ)مف(
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

ارىلمىعىفيالكبلـىاىنااهللشرع فحكى،بعدالكبلـمعالييكدفياآلياتالسابقة،النَّصى
ـىاٍبفياٍلمىًسيحيىيكىالمَّوًإفَّ):عففريؽمنيـقكليـ ٍريى ًإفَّنيـيقكلكف:كلعؿمعنىىذاالمذىبأ،(مى

ؿَّالمَّو دى،ًعيسىىذىاتًًفيحى ثـجاءتاآليةبجممةشرطية،ًعيسىىًبذىاتًكىاتَّحى
ـىفىقىدٍ)(،كقعالجزاءًبالمَّوًييٍشًرؾٍمىفٍ،فإذاكقعفعؿالشرط)عمىلسافعيسى رَّ مىٍيوًالمَّويحى عى

نَّةى كىكاٍلجى ، كمعنىالجزاءظاىره اليككفأىفَّ( الفيسَّاًؽ مَّدعقابى كذلؾألنَّو،انميخى جعؿ
ؽ ًفيكىالتٍَّيًديدًأعظـأنكاعالكعيدً حى مىٍييًتحريـالجنةىيكىالمشركيفى فمك،كتخميدىـفيالنارـ،عى

.(ْ)فائدةالكعيدبيذاتيديدالمشركيفلبىًقيىكافحاؿالفساؽمفالمؤمنيفكحاؿالمشركيفلما
گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ       گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  ::قكلوالمسأل  الخامس 

[.ّٕ]المائدة: چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ    ڱڳ

                                                           

 .ِٔٔ/ُ-(الكشاؼ(ُ
 .ِٗٔ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ِّٓ/ِ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب،ُْٕ/ٔ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .َْٖ/ُِ-الرازم–انظر:مفاتيحالغيب((ْ



 -َُِ- 

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
ب)لـ(مجزكـمضارعفعؿ(ينتيكا)كقمبكجـزنفيحرؼ(لـ)،(ڱ  ڱ :)جمم  فعل الشرط-ٕ

فيمحؿرفعك،النكفحذؼالجـزكعبلمة فيمحؿ، فاعؿ)كاكالجماعة( ينتيكا( كجممة)لـ
فعؿالشرط .(ُ)جـز

لـكلئف):التقديرألفالقسـجكابمسدهسدمحذكؼالشرطجكاب :جمم  جواب الشرط-ٖ
نما،(ِ)خبرذكيسبٍقيمالـما لمسابؽفالجكاب كقسـشرطاجتمعإذاأنوكالقاعدة،(ينتيكا لجأناكا 
ىكلمقسـالمكطئةالبلـلكجكدىذاالى القسـ كجكاب (ڻ )، قسـجكابفيكاقعةلبلـا،

جكابألنيامفاإلعرابليامحؿالكالجممةالفتح،عمىمبنيمضارعفعؿ(يمٌسف)ك،محذكؼ
 .(ّ)رطقسـمحذكؼسدمسدجكابالش
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

ثىةوثىاًلثي)ًبأىنَّويفيىذهاآليةالقائؿي ـي(:ثىبلى ارىل،ىي الدٍَّعكىلعمييـىذهاهللرىدَّكثيَـّالنَّصى
ما):فىقىاؿى،اٍلبىاًطمىةى كىذهالجممةفي،فيالكجكدإالاهلللىٍيسىأىمٍ(كاًحدهًإلوهًإالًَّإلووًمفٍكى

كالحاؿأنوالإلوىمكجكده،كالمعنىأنَّيـقالكاتمؾالمقالةالكاذبةالزائفة،محؿنصبعمىالحاؿ
لو،ىكاهللكحدهالشريؾلو، فإذاكقعفعؿالشرطبعدذلؾإالإلوهمكصكؼبالكحدانيةالثانيى

ًمفىكفىيقكلعىمَّايىٍنتىييكامىـٍف كاالًَّذيفىلىيىمىسَّفَّ)سيقعالجكابالكفرعندىا (أىًليـهعىذابهًمٍنييـٍكىفىري
الجكاب كىابيكىذا كىابًمىسىدَّسىادٌّمىٍحذيكؼوقىسىـوجى أم،طًالشَّرٍجى الجكاب: الذيفليمسفٌكمعنى

:معنىكيجكزأفيككفالالعذاب،مفاأللـشديدنكعأم،أىًليـهعىذابهخاصةالنصارلمفكفركا
 .(ْ)عذابأليـمنيـالكفرعمىبقكاالذيفليمسفٌ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   چ  ::قكلوالمسأل  السادس 

[.ُٖ]المائدة: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ     
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،كىكجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ
فيدامتناعالمتناع.ي

                                                           

 .ّّٓ/ِ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ّٕٓ/ْ-السميفالحمبي–(انظر:الدرالمصكف(ِ
 .ُْٗ/ٔ-صافي–لجدكؿفيإعرابالقرآفا،َِْ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبىانظر:((ّ
 .ْٔٔ/ُ-شرمالزمخ–الكشاؼ،ّٕ/ِ-الشككاني-انظر:فتحالقدير((ْ



 -َُّ- 

كانكا) (،ں  ں   :)جمم  فعل الشرط-ٕ ك)كاك،الضـٌعمىمبنيناقصماضفعؿ(
بثبكتالنكف،ك)كاكالجماعة(مرفكعمضارعفعؿ(يؤمنكف)،كافاسـالجماعة(فيمحؿرفع

.(ُ)(كاف)خبرنصبمحؿٌفي(يؤمنكف)كجممة فيمحؿرفعفاعؿ،
مبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،نافية(ما) (،ۀ  ہ ):جمم  جواب الشرط-ٖ
اٌتخذكا) ضميرماضفعؿ( كالياء فاعؿ، رفع محؿ في الجماعة( ك)كاك الضـ، عمى مبني

ال(اٌتخذكىـما)كجممة،متصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبوأكؿ،ك)الميـ(لمجمع
.(ِ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌ
 الشرط: انيًا: األثر التفسيري لجمم ث

أنولككقعفعؿالشرط)كانكايؤمنكف(،أمكلككافأكلئؾ،التكجيوالظاىرمفالجممةالشرطية
لٍَّكفىالييكدالذيف مَّدوالنًَّبي كيؤمنكفبالكافريفمفمشركيالعربيؤمنكفباهلليىتىكى أىكً،ميحى

،ميكسىىكىىيكىت بىاعىوي،ايىدَّعيكفىلذماالنًَّبي  لكقعجكاب،إليومفاليدلكالفرقافأيٍنًزؿىكما
ذيكالىمىاالشرط)مااتخذكىـ(،أم ليـكأنصاراناتَّخى أيكلىًئؾىأكلئؾالكافريفمفعبدةاألصناـأكلياءى

ارلىييـٍأىٍكًليىاءىاأٍلىٍصنىاـًعىبىدىةًًمفٍاٍلكىاًفًريفى كلككىأىٍنصى كقكعان، يقعلعدـ لـ اتخذكىـ( ما فالجكاب)
ذىىىبىالشرطألنيـلـيككنكامؤمنيف، ـيالمرادبالذيفأىفًَّإلىىبعضيـكى ىي الييكدمفالذيفتىكىالَّ

المنافقكف ىـ ىك،كفركا القكؿ المفظكىذا حيث مف األقكاؿ ،أظير ىك أكلئؾأىفَّكالمعنى
كاكيفَّارهالمنافقيف فالييكد ، لٍَّكفىنكا ًميعالمشركيفكالمنافقيفيىتىكى فيجى مشترككف جميعان ألنيـ ان،
.(ّ)كأتباعوالنًَّبي عداكة




 

                                                           

 .ِِٕ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ُ
،ِْٗ/ٔ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ِّْ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبىانظر:((ِ

 .ُْٓ/ِ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب
 َْٕ/ٔ-محمدرشيدرضا–تفسيرالمنارانظر:((ّ



 -َُْ- 

 المطلب الثالث

 وبيان أثرىا (ٜٙ- ٕٛتحميل جمم  الشرط في سورة المائدة من اآلي  )
شرةجممةشرطية،تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالمائدةعمىثمانيمسائؿ،تحتكمعمىاثنتيع

كىيكمايأتي:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  ::قكلوالمسأل  األولى

.[ّٖ]المائدة: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٺٺ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) م الشرط:اس-ٔ

.(ُ)بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو
،فاعؿ)كاكالجماعة(فيمحؿرفعك،الضـعمىمبنيماضفعؿ (ٻ :)جمم  فعل الشرط-ٕ
.(ِ)إليومضاؼجرمحؿفي(سمعكا)جممةك
األلؼ،عمىالمقدرةالضمةالرفعكعبلمةعمرفكمضارعفعؿ (پ :)جمم  جواب الشرط-ٖ

غيرشرطجكابألنَّيامفاإلعرابليامحؿٌال(ترل)كجممة ،أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ
.(ّ)جاـز
 .چٿ  ٿ   ٹ   چ الثاني : الجمم  الشرطي -

.(ْ)فاكتبناقبمتناإف الفاءفصيحةفيقكلو)فاكتبنا(أفصحتعفشرطمقدر،أم:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) الشرط:حرف -ٔ شرطمقدرجاـز
فعؿقبمتنا)مقدرة،تقديرىا:جمم  فعل الشرط-ٕ (فعؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

الشرطالمقدر،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ،ك)نا(ضميرمتصؿ
مفعكؿبو.مبنيعمىالسككففيمحؿنصب

                                                           

 .ْٓٓ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم-القرآفإعرابفيالتبياف،َِٖ/ُ-النحاس-(انظر:إعرابالقرآف(ُ
 .ِّٕ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ
 ٓ/ٕ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ّ
 .ِّٕ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ْ



 -َُٓ- 

مبنيعمىأمرفعؿ(اكتب)رابطةلجكابشرطمقدر(الفاء (،ٿ :)جمم  جواب الشرط-ٖ
نا)كأنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ،السككف ،بومفعكؿمتصؿفيمحؿنصبضمير(

جكابشرطمقدر .(ُ)كجممة)اكتبنا(فيمحؿجـز
 

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي
لنقؼمعجاءتركايات مختمفةفيىكيةىؤالءالقكـالذيفأشارتإلييـاآلية،كسنتجاكزىذا

ذىا) داللةالشرطفيىذاالسياؽ، (،أمإذاكقعفعؿالشرطبسماعيـالرَّسيكؿًًإلىىأيٍنًزؿىمىاسىًمعيكاكىاً 
أىي يىاإلييـ(أمترلأيياالناظرتىرىل)كقعجكابالشرط ،ماأنزؿإلىالرسكؿاألعظـمحمد

أعينيـًإفَّأىمٍ،كثرتولجكانبأعينيـًمفٍعيحتىيتدفؽالدمٍاندىٍمعتىٍمتىًمئيأىٍعيينىييـًٍإلىٍيًيـٍالنَّاًظري
فكيؼلكسمعكا،القرآفبىٍعضىسىًمعيكاًإذٍلمعرفتيـبعضالحؽ،،انكىخيشيكعًمٍنييـًٍعٍبرىةنفاضت

القك كىذا القرآف، يىًصح ًإنَّمىاؿجميع عمىكاقعة  اًشي بتطبيقو ًتوً(ِ)النَّجى مىاعى سمعكاكىجى عندما
كىكاٍلقيٍرآًف،فيكبيافحاليـعندسماعالقرآف،الشٍَّرًطيَّةًظاىرالجممةكىأىمَّا،القرآفألكؿمرة

، ،مقاليـ،بعدبيافمايككفمفحاليـمايككفمفاهللبىيَّفىثيَـّ ،ًغزىاريالمكعكىالد ااًلٍسًتٍعبىاري
بَّنىايىقيكليكفى:)فىقىاؿى نَّارى يقكلكفىذاالقكؿيريدكفبوإعبلفاإليماف:أىمٍ(الشَّاًىًديفىمىعىفىاٍكتيٍبنىاآمى

ر عى،الحقيقي مَّدوأيمَّةًمىعىبقبكلو،كبأفيكتبيـاهللًًإلىىكىالتَّضى شرطكىذاكاضحفيال،ميحى
مع فاكتبنا إيماننا كقبمت قبمتنا إف فاكتبنا(،أم: ( قكلو في الفاء عنو أفصحت الذم المقدر

يعممكفمفكتبيـ،الشاىديف كانكا رسالةًبوًاهلليختـيالًَّذماأٍلىًخيرالنًَّبيَّأمةأىفَّفقد
ـأكصاؼأمةالحبيبالرسؿكنبكةاألنبياءىيأمةالشيادةعمىالناس،كىذاىكأشرؼكأعظ

محمد
(ّ).





                                                           

.ِّٕ/ُ-لدعاسا-إعرابالقرآف(انظر:(ُ
(أصحمةبفأبحر)النجاشٌي(ممؾالحبشة،كاسموبالعربيةعطٌية،كالنجاشٌيلقبلو،أسمـعمىعيدالنبي(ِ
،الذيف المسمميف إلى إحسانو المغازمفي في مشيكرة كقصتو نافعان، لممسمميف ردءان ككاف إليو، يياجر كلـ

قاؿالٌطبرٌم ،صبلةالغائبعميوالٌصحيحقصةصبلةالرسكؿىاجركاإليوفيصدراإلسبلـ،كأخرجأصحاب
/ُ-ابفحجر–ق،كقيؿ:قبؿالفتح.)انظر:اإلصابةفيتمييزالصحابةٗكجماعة:كانتكفاتوفيرجبسنة

ّْٕ.) 
 .ُُ/ٕ-محمدرشيدرضا-انظر:تفسيرالمنار((ّ



 -َُٔ- 

   ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  ::قكلوالمسأل  الثاني 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ەئۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئ

 چی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ    یىئ   ی  ىئۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئ  ۈئۆئ  ۆئ

[.ٖٗ]المائدة:
 : تحميل جمم  الشرط:أوالً 

تشتمؿىذهاآليةعمىثبلثجمؿشرطية:
 .چ ۅ ۋ چ الجمم  الشرطي  األولى:-

.(ُ)إطعاـفكفارتوحنثتـإفالفاءفصيحةفيقكلو)فكفارتو(أفصحتعفشرطمقدر،أم:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطمقدرجاـز
فعؿ(حنثتـ)مقدرة،تقديرىا:رطجمم  فعل الش-ٕ فعؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

لمجمع ك)الميـ( فيمحؿرفعفاعؿ، ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـ الشرطالمقدر،
كىيضميرمتصؿمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.

مرفكعمبتدأ(كفارة)،مقدررطشلجكابرابطة(الفاء) )فكفارتوإطعاـ(،:)جمم  جواب الشرط-ٖ
الياء)كبالضمةكىكمضاؼ، فيمحؿجرضمير( ،)إليومضاؼمتصؿمبنيعمىالضـ

.(ِ)مقدرشرطجكاب(فيمحؿجـزإطعاـكفارتو)كجممةإطعاـ(خبرمرفكعبالضمة،
.چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيـجازشرطاسـ(فٍمى) اسم الشرط:-ٔ
كقمب،نفيحرؼ(لـ) (،  وئ  ۇئ ):جمم  فعل الشرط-ٕ ،ب)لـ(مجزكـمضارعفعؿ(يجد)كجـز

فعؿالشرط،ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿ .(ّ)كجممة)لـيجد(فيمحؿجـز
الفاء)،(ۇئ :)جمم  جواب الشرط-ٖ صياـ)،الشرطلجكابرابطة( محذكؼتدألمبخبر(

،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيالشرطجكابجـزمحؿٌفي(صياـكفارتو)كجممة ،كفارتو:تقديره
.(ْ)محؿرفعخبرالمبتدأ)مف(




                                                           

 .ُِٖ/ُ-النحاس-انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ِٕٓ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفُِ/ٕ-صافي-ظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ان(ِ
 .ُُ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ِٕٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ
 .ُّ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ْ



 -َُٕ- 

.چۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئ   چ الجمم  الشرطي  الثالث :-
خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) اسم الشرط:-ٔ
.بجكابونصبمحؿٌفيرطولش
(،فعؿماضمبنيعمىالسككف،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيىئ) :جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ُ)باإلضافةجرمحؿفي(حمفتـ)كجممة عمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،
ذا(اسـإشارةمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ، )     (،ۈئ  ېئ :)جمم  جواب الشرط-ٖ

لمخطاب مفك)الكاؼ( ليا محؿ ال كفارة( )ذلؾ كجممة بالضمة، مرفكع المبتدأ خبر ،)كفارة(
.(ِ)اإلعرابجكابشرطغيرجاـز
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمل

عمى كقد،كىفَّارىةيالفيياتجبكالبياالحالؼاليؤاخذاهللالمٍَّغكًأىٍيمىافىأىفَّفياآليةدليؿه
ؿًقىٍكؿيأىنَّيىاإلىبىٍعدىىيـٍالصحابةكمىفذىبالجميكرمف فيكبلموكبمىكاهلل،الكاهلل،:الرَّجي
لميميف معتقد ًبوً،غيري ابىةيفىسَّرىكى حى يؤاخذكلكف،اٍلقيٍرآفًًبمىعىاًنيأىٍعرىؼيكىىيـٍاآٍليىةىالصَّ اهلل

ثَّقىةًالمنعقدةباأليماف فعؿالشرط)إفحنثتـ(،ةًكىالن يًَّباٍلقىٍصدًاٍلميكى كقع فإذا الجكاب)، يقع فعندئذ
كال،فيييميفمكركخديعةككذبقدباءالحالؼبإثميا:اٍلغىميكسياليميفكىأىمَّافكفارتوإطعاـ(

الكفارة،فإففيمكمؼلمتخييرفياآليةك،الرَّاًجحيكىذاىك،فيياكماذىبإليوالجميكركىفىارَّةى
ـي(،كقعجكابالشرطالثاني)يىًجدٍلىـٍفىمىفٍرطالثانيبعدىذاالتخيير)كقعالش أىمٍ(أىيَّاـوثىبلثىةًفىًصيا

تيوياألمكرالمذككرةًمفىانشىٍيئيىًجدٍلىـٍفىمىفٍ ـيفىكىفَّارى ثىةًًصيىا ،ثىبلى كىفَّارىةيذًلؾىثـيأتيالشرطالثالث)أىيَّاـو
مىٍفتيًإذاأىٍيماًنكيـٍ مىٍفتيـًٍإذىا)أىمٍ(ـٍحى ًنٍثتيـٍحى كفارة(فكقعىذاالشرط،كقعجكابو:أمذلؾالمذككركىحى

أيمانكـ،فيصيرالمعنىإذاحمفتـكحنثتـفذلؾالمذككرىككفارةأيمانكـ،كعمىىذاالتقديريككف
 .(ّ)رعةإلييابحفظاأليمافكعدـالمساأمرىـثيَـّماسبؽ، جكابالشرطمحذكفاندؿعميو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قكلو:المسأل  الثالث 

 .[َٗ]المائدة: چڀ  ٺ  ٺ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.(ْ)فاجتنبكهكصدقتـآمنتـفإ:أمفيقكلو)فاجتنبكه(فصيحة،أفصحتعفشرطمقدر،الفاء
                                                           

.ِْْ/ُ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ُ
 .ُُ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ
القدير(ّ فتح انظر: ِ-الشككاني-( ركحالمعانيُٖ/ ْ-األلكسي-، التأكيؿُُ/ التنزيؿكأسرار أنكار ،-

 .ُُْ/ِ-البيضاكم
 .ُِ/ّ-دركيش–انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ْ



 -َُٖ- 

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.شرطمقدرجاـزحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
فعؿ)آمنتـ(مقدرة،تقديرىا:جمم  فعل الشرط-ٕ فعؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

لمجمع ك)الميـ( فيمحؿرفعفاعؿ، ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـ الشرطالمقدر،
كىيضميرمتصؿمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.

رابطةلجكابشرطمقدرمبنيةعمىالفتح،المحؿليا(الفاء) (،ڀ :)  جواب الشرطجمم-ٖ
)كاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيك،النكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ(اجتنبكا)،مفاإلعراب

الياء)كفاعؿعمىالسككففيمحؿرفع فيمحؿنصبضمير( متصؿمبنيعمىالضـ
(اجتنبكه)كجممة ،بومفعكؿ .(ُ)مقدرشرطجكابفيمحؿجـز

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
بإنما،الجممةتصديرمنيا:التأكيدمفكجكهفياآليةالسابقةبعدةكالميسرالخمرتحريـجاء
الشيطاف،عمؿمفجعميماأنوكمنيا،رجسانعميماج أنوكمنيااألصناـ،بعبادةقرنيماأنوكمنيا

كقعفعؿأنوكمنيا،مطمؽالالشرإالمنوييأتالكالشيطاف جاءبعدذلؾبشرطمقدر،فإذا
عميكـ(،كقعجكاب الشرطالمقدرأم)إفآمنتـكصدقتـ،أكإفعممتـأفماسبؽىكمحـر

الشرط)فاجتنبكه(، الذمالرجسىفاجتنبكا:أم،الرجسعمىتعكديتنبكه(فاج)فيالياءكقيؿ:أفَّ
التأكيدثـأضاؼكقيؿ:غيرذلؾ،بعدىا،كماالخمرمفتقدَّـعىمَّاوبأخبر إلىكجكه

ذاالفبلح،مفاالجتنابجعؿأنوالسابقةكجيانآخرختـبوفاصمةاآلية،كذلؾ االجتنابكافكا 
.(ِ)ىبلكانبمفيكـالمخالفةكخيبةاالرتكابكاف،فبلحان

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ٺ  چ  :قكلو:المسأل  الرابع 

.[ُٗ]المائدة: چڄ  ڄ   ڄ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

الفاء مقدر، شرط عف أفصحت فصيحة، قكلو)فيؿ( أنتـفيؿذلؾلكـتبيفإذا :أمفي
.(ّ)منتيكف

خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمف،المستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) اسم الشرط:-ٔ
.بجكابونصبمحؿٌفيالمقدرلشرطو

(،)تبيف(فعؿماضمبنيعمىالفتح)لكـ(ذلؾلكـتبيف)مقدرة،تقديرىا::جمم  فعل الشرط-ٕ

                                                           

 .ُٓ/ٕ-صافي–رابالقرآف،الجدكؿفيإعِٕٔ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآفانظر:((ُ
 .ُّْ/ْ-السميفالحمبي–المصكفالدر،ْٕٔ/ُ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼ(ِ
 .ُٕ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ



 -َُٗ- 

فاعؿ،جار رفع محؿ في السككف عمى مبني إشارة اسـ ب)تبيف(،)ذلؾ( متعمقاف كمجركر
فة.ك)الكاؼ(لمخطاب،كجممة)تبيف(فيمحؿباإلضا

استفياـحرؼ(ىؿ)،مقدرشرطلجكابرابطة(الفاء) ،(  ڄ  ڄ   ڄ) :جمم  جواب الشرط-ٖ
عمىمبنيمنفصؿضمير(أنتـ)،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،األمرمعنىفيو

(منتيكفأنتـىؿ)كجممةك،الكاالرفعكعبلمةمرفكعخبر(منتيكف)،مبتدأرفعمحؿٌفيالسككف
 .(ُ)ر،المحؿليامفاإلعرابمقدشرطبجكا

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
ثـ،أكالنكاألزالـاألنصابمعكالميسرالخمراهللجمع[مفسكرةالمائدةَٗفياآلية]

نما،المؤمنيفمعالخطابألفكذلؾفياآليةالتيتمتياأفردىما يتعاطكنوكانكااعمَّنياىـكا 
ظياركالميسر،الخمرتحريـلتأكيدكاألزالـاألنصابكذكربالميسر،كالمعبالخمرشربمف كا 
مفبيفمباينةالككأنوبأسره،اجتنابوفكجبالشرؾ،كأىؿالجاىميةأعماؿمفجميعانذلؾأفٌ
لذكرباأفردىماثـقامر،أكخمرانشربمفكبيفالغيب،عمـفيبالمَّوكأشرؾ،صنمانعبد
كالميسرالخمربالذكرالمقصكدأفليرل بيفمفلمصبلةاختصاص(الصَّبلةًكىعىفً)كقكلو.
،ثـجاءبجممةشرطيةمقدرةفيفاصمةاآلية،فإذاكقعخصكصانالصبلةكعف:قيؿكأنوالذكر

تبيفلكـذلؾ(،كقعجكابو)فيؿأنتـمنتيكف( كىذانصكاضحكصريحفعؿالشرطأم)إذا
كنمىكجكباالنتياءع ٍقري .(ِ)بيذاالكجكباٍلميكىمَّؼًًبًإٍقرىارًانمى

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  :قكلو:المسأل  الخامس 

.[ِٗ]المائدة: چڍ  ڌ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
،ك)التاء(الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالسككفعمىمبنيماضفعؿ (ڇ ):جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ّ)ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(لمجمع
الفاء)(،ڇ ):جمم  جواب الشرط-ٖ اعممكا)الشرطلجكابرابطة( فعؿأمرمبنيعمى(

،الشرطجكابجـزمحؿٌفي(اعممكا)كجممة ،حذؼالنكف،)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ
جكابالشرطمحذكؼ .(ْ)كىناؾمفذىبإلىأفَّ

                                                           

 .ُٕ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
 .ِْٓ/ُِ-الرازم–،مفاتيحالغيبٕٓٔ/ُ-الزمخشرم–انظر:الكشاؼ((ِ
 .ِٕٔ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ
 .ُٗ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ْ



 -َُُ- 

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
كالحذرمفمخالفةطاعتيما،كالحذر،كطاعةرسكلو،فياآليةالسابقةأمربطاعةاهلل

الخمرفيعميكـماكاحذركا:راديأفكيجكز،حسنةكؿكعمؿسيئةكؿاتقاءإلىالذميدفع
الشرط،كالرسكؿالمَّوطاعةترؾفياحذركاأككالميسر، فعؿ منكـ كقع فىًإفٍ)فإذا

لٍَّيتيـٍ ماالرسكؿألفٌ،الرسكؿبتكليكـتضركالـنكـأم:فاعممكاأ(فىاٍعمىميكاجكابو)(،كقعتىكى
نماباآليات،المبيفالببلغإالكمؼ .(ُ)كمفتـعماأعرضتـحيفأنفسكـرتـضركا 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  :قكلو:المسأل  السادس 

[.ّٗ]المائدة: چڱ  ڱ    ں       ڱگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) اسم الشرط:-ٔ
.بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو

زيادةإعرابية،ألنواليكجدفيالقرآفحركؼزائدة،زائدة(ما)( ک  ک )جمم  فعل الشرط:-ٕ
المقدرالضـعمىمبنيماضفعؿ(اتقكا)كىيمبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،

،كجممة)اتقكا(فيفاعؿمحؿرفع)كاكالجماعة(فيك،الساكنيفاللتقاءالمحذكفةاأللؼعمى
.(ِ)محؿجرباإلضافة

حرؼنفيمبنيعمىالسككفالمحؿ)ال(،مقدرة،تقديرىا)اليأثمكف( :جمم  جواب الشرط-ٖ
رفع فيمحؿ الجماعة( كاك ك) بثبكتالنكف، مرفكع مضارع فعؿ اإلعراب،)يأثمكف( مف ليا

.(ّ)حؿليامفاإلعرابر،الممقدشرطجكابفاعؿ،كجممة)اليأثمكف(
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

 بعضالمسمميفقد ألفَّ التيقبميا، إجماؿاآلية  لفيـ  بيافه اآلية مفشربظىفَّىذه تأىثـي
اآلية، اآليةجكابانعفسؤاؿالصحابةالذيفسألكاعفالخمرقبؿنزكؿىذه فكافنزكؿىذه

فنزلتىذهاآليةمعذرةلمماضيفففيكاأكاستشيدكاكالخمرفيبطكنيـ،مات حاؿإخكانيـالذيف
حيجةعمىالباقيف،نفي فييا ك كالعصيافعمفماتكا، فيالجناحنفياإلثـ كاختمؼالنحاة

حاؿ عف لمحديث بيا جاء القرآني النص كأفَّ لمماضي، ظرفان أك لممستقبؿ ظرفان ككف)إذا(
الما في لمخمر ىذهالشاربيف كفي لمماضي، )إذا( أفَّ بعضالنحاة كرجح التحريـ، كقبؿ ضي

                                                           

 .ٕٔٔ/ُ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ُ
 .ُّ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
،َِ/ٕ-صافي-فالجدكؿفيإعرابالقرآ،ِْٓ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبىانظر:((ّ

 .ِٕٕ/ُ-لدعاسا-القرآفإعراب
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الشرط حكاب فكقع اتقكا( الماضي) في الشرط فعؿ كقع كىنا المفسريف، خبلؼبيف المسألة
ذيكفالك المحذكؼالمقدرأم)اليأثمكف ،يقكؿصاحبالظبلؿرحمواهلل:"(ُ)(ات قائيـكقتييؤاخى

،النحكىذاعمىالقرآنيةالعبارةصياغةفيالنفسإليوتستريحماالمفسريفأقكاؿفيأجدكلـ
أجدلـكذلؾ،اإلحسافمعكمرةاإليماف،معكمرةالصالح،كالعمؿاإليمافمعمرةالتقكلكتكرار

كأنا،...األفنفسيإليوتستريحماالظبلؿىذهمفاألكلىالطبعةفيالتكرارليذاتفسيرمفي
.(ِ)"المستعافكاهلل،آخربشيءعميَّفتحييلـكلكنو،أيضانيريحماالقكؿىذافيأجدالالمحظة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     چ  :قكلو:المسأل  السابع 

.[ْٗ]المائدة: چۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ۓھ  ھ  ے  ے
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفبنيمجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
الشرط،فعؿجـزمحؿٌفيالمقٌدرالفتحعمىمبنيماضفعؿ (﮲ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ّ)ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿ
مبنيعمىجرحرؼ(البلـ)الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،  ﮵  ﮶  ) :جمم  جواب الشرط-ٖ

متعٌمؽجرٌمحؿٌفيمتصؿمبنيعمىالضـضمير(الياء)كالفتحالمحؿلومفاإلعراب،
(عذابلو)كجممة بالضمة،مرفكعمؤٌخرمبتدأ(عذاب)مقدرتقديره)كائف(،مقٌدـخبربمحذكؼ

.(ْ)،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(الشرطجكابجـزمحؿٌفي
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

حتىعندىـككثرمحرمكف،كىـبالصيدالمَّوابتبلىـحيثالحديبيةعاـىذهاآليةنزلت
يخاؼمفليتميزبرماحيـكطعنانبأيدييـأخذانصيده،مففيستمكنكفرحاليـفييغشاىـكاف

(اٍعتىدلفىمىفً  (فإذاكقعفعؿالشرط،عميوفيقدـيخافوالممفالصيد،فيتقىالمَّوعقاب
يقعجكابالشرط)فموعذاب(،كىنابو،الحؽفالكعيد،االبتبلءذًلؾىبىٍعدىادفص معنىكحينيا

ٍيدًًمفىًبشىٍيءو:)قكلوفيجميؿ ـمىعٍليي،كذلؾكالتصغيرالتقميؿحيثاستعممتالعبارةالقرآنية(الصَّ
الشيءأفَّ ببذؿكاالبتبلءبتيف،الثاأقداـعندىاتدحضالتيالعظاـالفتفمفبفتنةليسىذا

.(ٓ)،كاهللأعمـمنوأشدٌىكماعندشأنيـفكيؼعندهيثبتكالـإذاكأنيـكاألمكاؿ،األركاح
                                                           

 ِّ/ٕ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرُْٓ/ْ-السميفالحمبي–انظر:الدرالمصكف((ُ
 .ٖٕٗ/ِ-سيدقطب-(فيظبلؿالقرآف(ِ
 .ِٕٕ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ
 .ُٕ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفعرابإ،ِِ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ْ
 .ٕٕٔ/ُ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ٓ



 -ُُِ- 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  :قكلو:المسأل  الثامن 

ی  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

.[ٓٗ]المائدة: چحت  خت  مت  ىت    جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ  مئ  ىئ   يئ  جئی
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چۉ  ې  ې  ې  ې   چ الجمم  الشرطي  االولى:-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
كالفاعؿالشرط،فعؿجـزمحؿٌفيالفتحعمىمبنيماضفعؿ(ې :)جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ُ)،ك)الياء(فيمحؿنصبمفعكؿبوىكتقديرهمستترضمير
مرفكعبالضمة،مبتدأ(جزاء)،شرطجكابفيكاقعة(الفاء)(،ې) :جمم  جواب الشرط-ٖ

محؿفيكالجممةعميو،فتصيرالجممة:فجزاءكاجب،:كاجبعميوالتقديرمقدركمحذكؼكخبره
.(ِ)،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(الشرطجكابجـز
.چحب  خب  مب  ىب  يب   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
الفتحماضفعؿ (خب :)جمم  فعل الشرط-ٕ كالفاعؿالشرطفعؿجـزمحؿفيمبنيعمى ،

.(ّ)ضميرمستترتقديرهىك
الفاء) (،  مب  ىب :)جمم  جواب الشرط-ٖ ينتقـ)الشرطلجكابرابطة( فعؿمضارعمرفكع(

محذكؼلمبتدأخبررفعمحؿٌفي(ينتقـ)كجممة بالضمة،مرفكعفاعؿالجبللةلفظ(اهلل)بالضمة،
،كجممةفعؿالشرطكالشرطجكابجٌزـمحؿٌفي(منواهللينتقـىك)االسمٌيةكالجممة،ىكتقديره

.(ْ)جكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي

مىىلممؤمنيفكالذمجاءفيىذهاآليةتكطئةلبيافمايجبالن دىاءيىىذىا ًفياٍلميٍعتىًدماٍلميٍحًرـًعى
ٍيدً تحريـالصيدعمىمفكافمحرمانالس كرىةًأىكَّؿًًفيسىبىؽىكلقدالد ٍنيىا،كالكفارةفيالجزاءًمفىالصَّ

                                                           

 .ِْ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
ِ) انظر: إعرابِٖٕ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف،ِْٔ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبى( ،

 .َِ/ّ-دركيش-القرآفكبيانو
 .ِٔ/ٕ-صافي-ؿفيإعرابالقرآفانظر:الجدك((ّ
 .ُِ/ّ-دركيش-إعرابالقرآفكبيانو،ِْٕ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبى(انظر:(ْ



 -ُُّ- 

جٍّ ،عيمىرىةوأىكًٍبحى ت بىكقدأعادهىنا،أرضالحـر مىٍيوًًلييرى زىاءىهي،عى كليذاالسببجاءبالشرطفيجى
مىفٍ)قكلو: ،فحينيايقعًلقىٍتًموًقىاًصدهميٍحًرـهكىىيكىشيئانمفالصيد:كمفقتؿأىمٍان(ميتىعىم دًمٍنكيـٍقىتىمىويكى

زىاؤيهيجكابالشرط) زىاءهكاجبهفى(كالتقدير:فىجى الناسبماسمؼقبؿ،عميوجى كلكفاهللاليؤاخذ
ًقيؿىالتحريـأكقبؿالجزاء، مىؼىعىمَّا:كى ايىجيب اإلسبلـأًلىفَّالجاىميةًفيسى ثـتأتيالجممة،قىٍبمىويمى

مىفٍ)الشرطيةالثانية ادىكى مىفٍأىمٍ(عى يجابالجزاءعميوعىادىكى مىفٍأىكٍ،إلىقتؿالصيدبعدتحريموكا 
ٍنويكىفَّرىأىفٍعادإلىقتمومرةثانيةبعد ـيفيالمرةاألكلى،فإفجزاءالشرطيقع)عى ًمٍنوياهلليفىيىٍنتىًق

اـواٍنًتقىذيكعىًزيزهكىاهللي فياآلخرةاهللىفىًإفَّأم( منو زىاءىأًلىفَّ،ينتقـ ٍرهيلىـٍالد ٍنيىاًفياٍلجى عىفًيىٍزجي
ٍصرىارً مىىاإٍلً الىفىًتوًعى الجزاءأىفَّينتقـمفالمصريفعمىالذنكب،كظاىراآليةييفيدكاهلل،ميخى

.(ُ)فيالدنيايمنعالعقابفياآلخرةإذالـيتكررالذنب




                                                           

 .ٖٔ/ٕ-محمدرشيدرضا-انظر:تفسيرالمنار((ُ



 -ُُْ- 

 عالمطلب الراب

 تحميل جمم  الشرط في سورة المائدة
 وبيان أثرىا (ٕٓٔ -ٜٚمن اآلي  )

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالمائدةعمىإحدلعشرةمسألة،تحتكمعمىثمانيعشرةجممة
شرطية،كىيكمايأتي:

ہ  ہ  ہ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀچ  :قكلو المسأل  األولى:

.[ََُ]المائدة: چھ   ھ  ھ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

ىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:تشتمؿ
 .چ ڻ  ڻ  ۀ     ۀ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،كىكجاـزغيرشرطحرؼ(لك)حرف الشرط:-ٔ

يفيدامتناعالمتناع.
مبنيعمىالفتح،ك)الكاؼ(ماضفعؿ (،)أعجب(ۀ   ۀ   ڻ :)جمم  فعل الشرط-ٕ

كىك بالضمة مرفكع فاعؿ بو،)كثرة( نصبمفعكؿ محؿ في الفتح عمى مبني متصؿ ضمير
.(ُ)حاؿنصبمحؿفيكالجممة،بالكسرةمجركرإليومضاؼ)الخبيث(كمضاؼ،

جمم  جواب الشرط:-ٕ تقديرىا: رابطكالطيبيستكمفبلمحذكفة الفاء( شرط،) لجكاب ة
مقدر،)يستكم(فعؿمضارعمرفكعبالضمةالمقدرةمنعمفظيكرىاالثقؿ،كالفاعؿضميرمستتر
تقديرهىك،)الطيب(معطكؼمرفكعبالضمة،كالجممةالمحؿليامفاإلعرابجكابشرطغير

.(ِ)جاـز
 .چہ  ہ   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-

.(ّ)اهللفاتٌقكاالفبلحأردتـإف:أم حتعفشرطمقدر،فيقكلو:)فاتقكا(فصيحةأفصالفاء
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطمقدرجاـز
فعؿالشرطالمقدر،جمم  فعل الشرط:-ٕ )أردتـ(فعؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ.

                                                           

 .ِٔ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ِْٖ/ُ-الخراط–القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبى،ِٕٗ/ُ-الدعاس–انظر:إعرابالقرآف((ِ
 .ِٕٗ/ُ-الدعاس–انظر:إعرابالقرآف((ّ



 -ُُٓ- 

فعؿأمرمبنيعمى(اتٌقكا)ر،مقدٌشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ہ )جمم  جواب الشرط:-ٕ
فيمحؿرفعفاعؿ، الجماعة( ك)كاك شرطجكابفيمحؿجـز(اتٌقكا)كجممة حذؼالنكف،

.(ُ)رمقدٌ
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي

قيؿٍ الخبيث يستكم ال أمتؾ مخاطبان الرسكؿ كاألمكاؿأييا كاألعماؿ األشياء مف كالطيب
كالصالح كالفاسد كالنافع، كالحبلؿ،كالضار ،كالحراـ مف كالجاىؿالنَّاسًكال كالعادؿ، كالظالـ

ًبيثًكقدـ)كالمؤمفكالكافر،،كالمفسدكالمصمح،كالعالـ اٍلميٍغتىر يفىإلزالةشبيةالذ ٍكرًًفي(اٍلخى
)كلذلؾقاؿ،بكثرتوً بىؾىلىكٍكى: ًبيثًكىٍثرىةيأىٍعجى اٍلخى فعؿالشرطاألكؿ( فأعجبؾأييا،أملككقع

المحذكؼالمقدر)فبل جكابالشرطاألكؿ يقع عندئذو الناسكجاىيـ، الخبيثمف كثرة السامع
ثـجاءتالجممةالشرطيةالثانية،اهللًًعٍندىكىالىاليستكياففيأنفسيمامٍأيستكمكالطيب(

)ا المقدرالفبلحأردتـإفلمقدرة، الثاني يأتيجكابالشرط فعندىا الطيبيف(، حاؿ  الذمىك
ـٍاأٍلىٍلبىابًأيكًلييىااهللىفىاتَّقيكا) العقبلءاهللىفىاتَّقيكاأىمٍ(تيٍفًمحيكفىلىعىمَّكي ًىيىاهللًتقكلفىًإفَّ،أييا

،شعارسبيؿ .(ِ)مفأىؿالفبلحكالفكزفيالداريفتىكيكنيكاأىفٍـٍلىكيفىييٍرجىىالطَّي ًبيفى
﮺  چ  :قكلو :الثاني   المسأل  ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲    ے  ے  ۓ  ۓ 

 .[َُُ]المائدة: چ        ﮻ ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

ىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:تشتمؿ
.چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    چ األولى:الجمم  الشرطي  -
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
حذؼحرؼالشرطفعؿكىكمجزكـمضارع(فعؿ﮶)جمم  فعل الشرط:-ٕ ،كعبلمةالجـز

.(ّ)ىيتقديرهمستترضميرالفاعؿكنائبلممجيكؿ،مبنيٌالعمة،
الشرط،جكابكىكمجزـكمضارعفعؿ(سؤت) (﮸ )جمم  جواب الشرط:-ٖ الجـز كعبلمة

كالفاعؿالسككف، الكاؼ)ك،ىيضميرمستترتقديره فيضمير( متصؿمبنيعمىالضـ

                                                           

.ِٕ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ّْ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
 .ّّْ/ْ-السميفالحمبي–الدرالمصكف،َُّ/ٕ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنار(ِ
 .ّٓ/ٕ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفَِٖ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ



 -ُُٔ- 

لمجمعبومفعكؿمحؿنصب ك)الميـ( عمىخفضمىكًضعًفيكجممةفعؿالشرطكجكابو ، ،
.(ُ)ؿ)أشياء(النٍَّعت

 . چ﮺ ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀   ﮹    چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
حذؼالنكفكىكفعؿالشرط،﮺) جمم  فعل الشرط:-ٕ (فعؿمضارعمجزكـكعبلمةالجـز

.(ِ)ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ
فعؿ﮶)جمم  جواب الشرط:-ٖ حذؼلشرطاكىكجكابمجزكـمضارع( الجـز كعبلمة ،

.(ّ)ىيتقديرهمستترضميرالفاعؿكنائبلممجيكؿ،مبنيٌحرؼالعمة،
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي

حتىالمَّورسكؿمسألةتكثركاأمال،فياآليةخطابلممؤمنيفبالنييعفكثرةالسؤاؿ
كقعإياىاكمفكـكبياأفتاكـإفعميكـ،شاقةتكاليؼعفتسألكه الشرط، ىذا  كقع فمما ،

الثانيعنياالسؤاؿعمىكتندمكاعميكـكتشؽتغمكـجكابو)تسؤكـ(أم الشرط يأتي ثـ فٍ)، كىاً 
ٍنياتسألكا فأم(اٍلقيٍرآفييينىزَّؿيًحيفىعى ماكىك،الكحىزماففيالصعبةالتكاليؼ ىذهعفتسألكاكا 
ىذهالتكاليؼلكـتبد)يقعجكابالشرطالثانيليو،إيكحىأظيركـبيفالرسكؿداـ (،كألفَّ

عفاكقد،فييابالتفريطالمَّولغضبأنفسكـفتعٌرضكفصعبةكلسؤالكـعنياأمرتـبتحمميا،
ًميـهغىفيكرهكاهلل،مثمياإلىتعكدكافبل،رحمةنبكـمسألتكـمفسمؼعماالمَّو يعاجمكـالحى

 .(ْ)فريطكـعمىتبعقكبتو
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ  :قكلو :الثالث   المسأل 

.[َُْ]المائدة: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    ٺٺ  ٺ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

ىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:تشتمؿ
.چ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ الجمم  الشرطي  األولى:-
خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) اسم الشرط:-ٔ

.بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو

                                                           

 .ِٖ/ّ-دركيش-إعرابالقرآفكبيانو،ُِْ/ُ-مكيبفأبيطالب-مشكؿإعرابالقرآف(انظر:(ُ
 .َِٖ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ِٗ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفبإعرا،ّٔ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ّ
 .ّٖٔ/ُ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼ(ْ



 -ُُٕ- 

كنائبالفاعؿضمير،فعؿماضمبنيعمىالفتحمبنٌيلممجيكؿ (ٻ) جمم  فعل الشرط:-ٕ
.(ُ)جرباإلضافةؿمستترتقديرهىك،كالجممةفيمح

(فعؿماضمبنيعمىالضـ،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفع   ڀ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
.(ِ)فاعؿ،كجممة)قالكا(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز

.چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك)حرف الشرط:-ٔ

امتناعالمتناع.
مبنيعمىالفتح،ناقصماضفعؿكاف() ،(  ٿ  ٹ   ٹ ٿ  ٿ) جمم  فعل الشرط:-ٕ
متصؿمبنيعمىالضـفيمحؿضمير(الياء)كبالضمةكىكمضاؼ،مرفكعكافاسـ(آباء)

)كاككبثبكتالنكف،مرفكعمضارعفعؿ(يعممكف)نافية(ال)،ك)الميـ(لمجمع،إليومضاؼجر
فيمحؿرفعفاعؿا فيمحؿنصبخبركاف،،لجماعة( شيئان)كجممة)اليعممكف( بومفعكؿ(

.(ّ)بالفتحة،كجممة)كافآباؤىـ(استئنافيةالمحؿليامفاإلعرابمنصكب
(،)اليمزة(حرؼاستفياـمبنيعمىالفتحالذلؾأيقكلكفمقدرة،تقديرىا)جمم  جواب الشرط:-ٖ

قكلكف(فعؿمضارعمرفكعبثبكتالنكف،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعمحؿليامفاإلعراب،)ي
لمخطاب، ك)الكاؼ( بو، مفعكؿ نصب محؿ في السككف عمى مبني إشارة اسـ فاعؿ،)ذلؾ(

.(ْ)كجممة)يقكلكفذلؾ(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز


 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي
ذاقيؿليـتعالكا(أم:إذابدأتاآليةبجمم ماات بىاعًًإلىىديعيكاةشرطية،فإذاكقعىذاالشرط)كا 

مىٍيوًفأعرضكاكتمسككابماكافكقعالجكاب)قالكاحسبناماكجدناعميوآباءنا(،بوأمراهلل عى
إذاكقعىذاالشرط،ثـتأتياآليةبشرطثانيمسبكؽباستفياـانكارم)أكلككافآباؤىـ(،ف،آبىاؤيىيـٍ

)أيقكلكفذلؾ أم: المحذكؼ، ك (كقعجكابو مىى)، عى ٍدنامىا)حسبنا:قىٍكًلوًًفي( مىٍيوًكىجى (آباءىناعى
.(ٓ)مجازفيتمكفالتمبس

                                                           

 .ُِٖ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ُ
 .ّّ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .َْ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ّّ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ
 .ٕٓ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير(انظر:(ٓ



 -ُُٖ- 

ڃ   ڃ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :قكلو :الرابع  المسأل 

[.َُٓ]المائدة: چچ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  
 اًل: تحميل جمم  الشرط:أو 
خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمف،المستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) اسم الشرط:-ٔ

.بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو
 (ڃ )جمم  فعل الشرط:-ٕ التاء)ك،السككفعمىمبنيٌماضفعؿ فيضمير( متصؿ

.(ُ)باإلضافةجرٌمحؿٌفي(اىتديتـ)كجممة،ك)الميـ(لمجمع،فاعؿمحؿرفع
مفيضٌركـفبل:أمقبموالكبلـمضمكفعميودؿٌمحذكؼالشرطجكابجمم  جواب الشرط:-ٖ

بالضمة،ضؿٌ مرفكع مضارع فعؿ نافية،)يضر( مقدر،)ال( شرط جكاب في  رابطة ،)الفاء(
كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،ك)الكاؼ(فيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،)مف(

مكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،)ضؿ(فعؿماضمبنيعمىالفتح،كالفاعؿاسـ
ضميرمستترتقديرهىكيعكدعمى)مف(،كجممة)اليضركـ..(المحؿليامفاإلعرابجكاب

.(ِ)شرطغيرجاـز


 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
أنفسكـ،كاحرصكاعمىأنفسكـ،كالمقاـيبيففياآليةخطابلممؤمنيف)عميكـأنفسكـ(أمالزمكا

كصى مىٍيًو،اٍلمىٍحري (،اٍىتىدىٍيتيـًٍإذىا):قىٍكًلوًكىكمبلزمةاالىتداءبقرينةجاءتفيالجممةالشرطيةفيعى
الشرط كقعىذا سبؽأم:فبليضركـمفضؿ،،فإذا كقعجكابوالمحذكؼالذمدؿعميوما

كمفجممةذلؾاألمربالمعركؼكالنييعفالمنكر،،أمراهللبوكقدشمؿاالىتداءجميعما
.(ّ)فمكقصركافيولضرىـمفضؿألفإثـضبللومحمكؿعمييـ







                                                           

 .ُِٖ/ُ-لدعاسا-القرآفإعراب،ِْٗ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبىانظر:((ُ

 .ّّ/ّ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب،ِْ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ
 .ٕٕ/ٕ-ابفعاشكر-انظر:التحريركالتنكير((ّ



 -ُُٗ- 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :قكلو :الخامس  المسأل 

ڱ  ں    ڱڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

﮴      ھڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ﮳      ﮲         ے   ے  ۓ  ۓ 

[.َُٔ]المائدة: چ﮵
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

ىذهاآليةعمىأربعجمؿشرطية:تشتمؿ
 . چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ الجمم  الشرطي  األولى:-
خافض،عمىالسككفمبنيالشرطمعنىمتضٌمفالمستقبؿلمزمفظرؼ(إذا) اسم الشرط:-ٔ

.بجكابونصبمحؿٌفيلشرطو
مفعكؿ(أحد)مبنيعمىالفتح،ماضفعؿ(حضر) (،ڎ  ڈ  ڈ )جمم  فعل الشرط:-ٕ
،ك)الميـ(إليومضاؼفيمحؿجرضمير(الكاؼ)ىكمضاؼ،ككبالفتحةمنصكبمقٌدـبو

المكت)لمجمع، حضر)كجممة،المكتأسبابأممضاؼحذؼعمىبالضمةمرفكعفاعؿ(
.(ُ)مضاؼإليوجرمحؿٌفيأحدكـالمكت(

فجمم  جواب الشرط:-ٖ )شيادة( خبر اثناف( كاف) ذا اثناف(،كا  تقديرىا)فشيادة بدبلمحذكفة
مَّااألكؿ،مفإمَّا:مضاؼوحذؼمفالكجوًىذاعمى شيادةًذكا:األكؿمففتقديريهالثاني،مفكا 
نمااثنيف،شياديةبيًنكـشيادةي:الثانيمفكتقديريهاثناف،بينكـشيادةًصاحباأماثناف،بينكـ كا 

الشيادةىألفَّكاحد،شيءعمىكالخبرالمبتدأليتصادؽىالثانيأكاألكؿمفحذؼوإلىاضطررنا
(خبر)الفاء(رابطةلجكابالشرط،)شيادة(مبتدأمرفكعبالضمة،)اثنافجثتاف،كاالثنافعنى،م

.(ِ)كجممة)شيادةاثناف(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز،مرفكعباأللؼ
 .چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
فيمحؿالسككفعمىمبنيماضفعؿمحذكفةمقدرةتقديرىا)ضربتـ(،جمم  فعل الشرط:-ٕ

فعؿالشرطالمقدر،ك)التاء(فيمحؿرفعفاعؿ منفصؿضمير(أنتـ)  ،ك)الميـ(لمجمع،جـز
.(ّ))ضربتـ(محذكؼاللفعؿافاعؿمؤكدلرفعمحؿٌفي

                                                           

 .ْٔٔ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم–انظر:التبياففيإعرابالقرآف((ُ
 .ْْٓ/ْ-السميفالحمبي-،الدرالمصكفِِٖ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ْٕٔ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم–انظر:التبياففيإعرابالقرآف((ّ



 -َُِ- 

تقديرىا)جمم  جواب الشرط:-ٖ شرطآخريففاستشيدكامحذكفة لجكاب رابطة (،)الفاء(
فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،)آخريف(مقدر،)استشيدكا(

جكابشرطمقدر .(ُ)مفعكؿبومنصكببالياء،كجممة)استشيدكاآخريف(فيمحؿجـز
.چڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ   چ الجمم  الشرطي  الثالث :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ اإلعراب.شرطجاـز
ك)التاء(،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالسككفعمىمبنيماضفعؿ (ۀ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ِ)ك)الميـ(لمجمع،فيمحؿرفعفاعؿ
(،)الفاء(رابطةلجكابشرطمقدر،)حمفكىما(فكىمافحمٌمحذكفةتقديرىا)جمم  جواب الشرط:-ٖ

محؿرفعفاعؿ،ك)الياء(فيمحؿنصبفعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،ك)كاكالجماعة(في
جكابشرطمقدر .(ّ)مفعكؿبو،ك)ما(لمتثنية،كجممة)حمفكىما(فيمحؿجـز

.چ ہ  ھ  ھ  ھ چ الجمم  الشرطي  الرابع :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزغيرشرطحرؼ(لك)حرف الشرط:-ٔ
كاف) (،ھ  ھ  ھ )جمم  فعل الشرط:-ٕ ضميركاسمو،مبنيعمىالفتحناقصماضفعؿ(

كافخبر(ذا)،اآليةسياؽمفالمفيكـلوالمقسـأكلوالمشيكدعمىيعكدىكتقديرهمستتر
الكسرةالجركعبلمةمجركرإليومضاؼ(قربى)كىكمضاؼ،األلؼالنصبكعبلمةمنصكب
.(ْ)حاؿنصبمحؿٌفي(قربىذاكاف)كجممة،األلؼعمىالمقدرة

قبمياتقديرىاجمم  جواب الشرط:-ٖ ما (،)ال(نافية،)نشيد(كذباننشيد)المحذكفةدؿعمييا
منصكب بو مفعكؿ نحف،)كذبان( تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ بالضمة، مرفكع مضارع فعؿ

.(ٓ)بالفتحة،كالجممةالمحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز
 الشرط: لجملثانيًا: األثر التفسيري 

 فيالقرآفإعرابان، أىؿالمعانيمفأشكؿما اآليةعند اأىٍصعىبيأىنَّيىاعمىكىاتَّفىقيكاىذه ًفيمى
كمانكتفسيران بمعنىالكصية،كقيؿ:الحضكر:ًقيؿىك،(ٔ)القرآفإعرابانكنظمانكحي كالشيادةىنا

                                                           

 .ّٕ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ْٓ/ٕ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .َِٓ/ُ-الخراط–انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ِ
/ٕ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ْٕٔ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم–(انظر:التبياففيإعرابالقرآف(ّ
 .ّٕ/ّ-دركيش–،إعرابالقرآفكبيانؤْ
 .ْٖٔ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم–فانظر:التبياففيإعرابالقرآ((ْ

 .ُِْ/ُ-بفأبيطالبمكي-القرآفإعرابمشكؿ،ْٔ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ٓ
.ِّْ/ُ-مكيبفأبيطالب-(انظر:مشكؿإعرابالقرآف(ٔ
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ما يميف المعنى: فيككف اليميف، بمعنى كقيؿ: اثنافلمكصية، يحمؼ أف بعضكىاٍختىار،بينكـ
رىًإذا):قىٍكليوياألكؿفي،كجاءالشرطالش ييكدًًمفىتيؤىدَّلالشيادةىناىيالتيأىفَّالمفسريفى حىضى

ـي دىكي حضرتعبلماتو،،(اٍلمىٍكتيأىحى إذا ىذاييٍمًكنيويالىمىاتىمىفٍأًلىفَّكالمراد كقع فإذا اإلشياد،
ثـيأتيالشرطالثانيالمقدر)إفضربتـ(أم،جكابوالمحذكؼالمقدر)فشيادةاثناف(الشرطكقع

مىىيىٍشيىديمىفٍسافرتـفحضركـعبلماتالمكت،فإذالـيكفمعالمكصي ًصيًَّتوًعى اٍلميٍسًمًميفىًمفىكى
فًفىٍميىٍشيىدٍ الكفرًمفٍرىجيبلى فيأتي،أىؿ ارتبتـ( الثالث)إف الشرط الجكابحكيأتي ينيا

االمقدر)فحمفكىما(فإذا االشيادةعمىكصيتوحمفابعدالصبلةكىأىدَّيىاقىًدمى ،كىالىبىاذكىمىاأىنَّييمى بىدَّالى
ؽٌّ،ًبوًشىًيدىامىاكىأىفَّ ـيحى ًمفٍ(اٍرتىٍبتيـًٍإفًقكلو)كذىبابفعاشكرإلىككف،بشيادتيماحينئذفىييٍحكى

ٍعنىاهييقكلوالشاىداف،جممةالكبلـالذم مى فًالشَّاًىدىٍيفًأىفَّكى ـيفىنىٍحفيشىيىادىًتنىاًفياٍرتىٍبتيـًٍإفً:يىقيكالى نيٍقًس
نًبوًنىٍشتىًرمالىباهلل لىكٍثـيأتيالشرطالرابع)،انثىمى فًأىمٍ(قيٍربىىذىاكىافىكى ذلؾالطمئنافنفسيىقيكالى

ةالصدؽمعاحتماؿكجكدماينافييا،كلذاجاءتأكيدمظنةالصدؽالعدالةمظنأًلىفَّالمكصي
ًميعيًفيوًًليىٍستىًكمىبالحمؼ،ليصبحىذاشرعانعمىكؿشاىد، ٍيثياألحكاؿ،جى اليككفتكجيوًبحى

رىجاليميففيبعضاألحكاؿ ًبالشَّؾ انتىٍعًريض،أكأفيككفطمباليميفمنيمافالشَّاًىديٍعمىانحى
الحرجًصٍدًقًيمىا،ًفي لكقكع دافعان فرضاليميف الرابع،فكاف الشرط جكاب كقع ىذا كقع فإف

.(ُ)المقدر)النشيدكذبان،كالنشترمبوثمنان(
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ  :قكلو :السادس  المسأل 

 چۇئ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ         وئ     ۇئ  

[.َُٕ]المائدة:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
عمىمبنيلممجيكؿمبنيماضفعؿ)عثر(،(   ۆ ۆ   ۈ  ۈ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

مى) ،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالفتح لومفاإلعراب،مبنيعمىالسككفالمحؿجرحرؼ(عى
كالمصدر،(عمىب)جرمحؿفيمصدرتأكيؿفيكخبرهكاسموحرؼناسخناصب،(أىنَّييمىا)

استحقاقيماعمىعثرأكعىمًاط فإفأمؿ)عثر(،فاعؿنائبمجركرلفظانمرفكعمحبلنعمىأنو
.(ِ)اإلثـ

                                                           

 .ٖٔ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ٖٗ/ِ-الشككاني-فتحالقديرانظر:((ُ
 .ْٖٔ/ُ-العكبرم–(التبياففيإعرابالقرآف(ِ
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الفاء)(،ۋ) جمم  جواب الشرط:-ٖ آخراف)الشرطلجكابرابطة( محذكؼلمبتدأبرخ(
كبلىماشاىداف) تقديره كالخبر)آخراف( رجبلف(، أك شاىداف المحذكؼ) كالمبتدأ رجبلف(، أك

.(ُ)الشرطجكابجـزمحؿٌفي كجممة)شاىدافآخراف(مرفكعافباأللؼ،
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
مىعيًثرىفىًإفٍبدأتىذهاآليةبجممةشرطية) قَّااأىنَّييمىعى ًإفٍأىمٍ(أمإذاكقعىذاالشرط،ًإٍثماناٍستىحى

أكحنثافييمينيما،عندىايقعالجكاب)فآخراف(أمفشاىدافأكرجبلفبىدَّالىكتماأكأىنَّييمىاتىبىيَّفى
معناهبطبلفشيادتيما، رافً)قىٍكلىويأًلىفَّآخرافيقكمافمقاميما،كىذا يدؿ(مىقامىييمايىقيكمافًفىآخى

ازبطبلفشيادتيماعىفٍييعىب ريفحذؼما،عمىبطبلفشيادتيما كقياـشاىديفآخريفبدالن ،انًإيجى
إلثباتالكصية منيما ك، ، ذىًلؾى تىبىيَّفى كى اطَّمىعى ) ٍعنىى)عيًثرى مى ىك اٍلمىاًشيكأصمو ًرٍجًؿ ادىفىةي ميصى

قَّبٍلىـٍاأٍلىٍرضًًفياننىاًتئًجٍسمنا فيالظفربشيءلـيكفاٍستيٍعًمؿىثيَـّفيختؿمشيوكقديسقط،وييىتىرى
قَّب االستعارةًبوًالظَّفىريانميتىرى ،كذلؾعمىسبيؿ قَّاكمعنى) أمًإٍثماناٍستىحى اثىبىتى( مىااٍرتىكىبىاأىنَّييمى
نانًبوًنىٍشتىًرمالى):قىٍكًلوًًفيًمٍنويتىبىرَّءىاالمرادباإلثـىكماكىًبًو،يىٍأثىمىافً لىكٍثىمى نىٍكتيـيكىالقيٍربىذىاكافىكى
اًصؿي(،المَّوًشىيادىةى ايىتًَّضحىأىفٍىذااإلثـكىحى قىٍكليويصدؽشيادتيما،ًفييىٍقدىحيمى رافً)كى أىمٍ(فىآخى
فً رىاًف،رىجيبلى اأىمٍ،كالمعنى:فاثنافآخرافيقكمافمقاميمافيإثباتالكصيةآخى فتمؾييعىك ضى

.(ِ)الشيادةالتيضاعتبخيانتيما
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چ  :قكلو :السابع  المسأل 

[.ُُِ]المائدة: چى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ      ېې  ې  ې
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ ومفاإلعراب.شرطجاـز
،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالسككفعمىمبنيناقصماضفعؿ (ەئ   )جمم  فعل الشرط:-ٕ
.(ّ)كافاسـمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعضمير(التاء)ك
اهللبقدرةمؤمنيفكنتـإف:أمقبموماعميودؿٌمحذكؼالشرطجكاب جمم  جواب الشرط:-ٖ

لجكابشرطلكـيستجيبكياهللفاتقكاأك،الطمبىذافياهللفاتقكا )الفاء(رابطة ،)فاتقكا(،
لفظ(اهلل)،فاعؿ)كاكالجماعة(فيمحؿرفعك،النكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ(اتقكا) مقدر،
جكابالشرطمنصكببومفعكؿالجبللة .(ْ)بالفتحة،كجممة)فاتقكااهلل..(فيمحؿجـز

                                                           

 .ِِٖ/ُ-الدعاس–،إعرابالقرآفْٕ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ٖٖ/ٕ-ابفعاشكر-انظر:التحريركالتنكير((ِ
 .ِٖٓ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ
 .ِٖٓ/ُ-لدعاسا-القرآفإعراب،َٔ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ْ
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 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
لىوي،كيٍمفىةهماسيقكلكنوأمرفيوىأىفَّبندائوباسمولمداللةعمىًعيسىىًخطىابىييـٍالحكاريكفاٍبتىدىأ

رىل قىٍكليويكىجى ب ؾىيىٍستىًطيعيىىؿٍ): العرضكالدعاء،رى في عربية طريقة عمى قكؿ( فميس
فلغتيـيدؿعمىالتمطؼكالتأدبفيالطمب،الحكارييفالمحكيبيذاالمفظفيالقرآفإاللفظانم
،كالييعتبرقكليـىذاشكانفيقدرةاهللكىذاالقكؿيناسبككنيـمفالمؤمنيفالمخمصيف،

 المحسكس، الدليؿ إلى االنتقاؿ عبر باإليماف قمكبيـ اطمئناف زيادة أرادكا نما الن فيكسىألفكا 
(،أمإفكقعفعؿميٍؤًمًنيفىكيٍنتيـًٍإفٍالمَّوىاتَّقيكا)كلو:قطفي،ثـجاءتاآليةبالشرآنىسيالمحسكسب

ًفيالشرطبككفالحكارييفمؤمنيفحقان، ؿياألى:كىٍجيىافًذلؾكى المَّواتَّقيكاًعيسىىقىاؿى:كَّ
عظيـكىذاالقكؿمفالعبدفيحضرةالرب،تعييفالمعجزةًفي أمرىـويأىنَّ:الثَّاًني،جـر

فإذاكقعىذاكقعالجكابالمحذكؼالمقدر)فاتقكااهلل(،،ىذالحصكؿبالتقكللتصيرالتقكلسببان
بككنوميٍؤًمًنيفىكيٍنتيـًٍإفٍ فيصيرالمعنى اهللقىاًدرحقان فاتقكا عمىإنزاؿالمائدة ًلتىًصيرىان

.(ُ)المطمكبىذاحصكؿإلىكسيمةتقكاكـ


ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ    ڦٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤچ  :قكلو :ن الثام المسأل 

[.ُُٓ]المائدة: چڃ  ڃ  چ     
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
ضميرؿكالفاعالشرط،فعؿبالسككف،كىكمجزكـمضارعفعؿ(يكفر) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ِ)ىكتقديرهمستتر
ناسخناصب،حرؼ(إفٌ) ،الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ڄ  ڄ  )جمم  جواب الشرط:-ٖ
،فعؿمضارع(أعذب)(إفٌ)اسـنصبمحؿٌفيمتصؿمبنيعمىالسككف،ضمير(الياء)ك

ك)الياء(ضميرمرفكعبالضمة،كالفاعؿضميرمستترتقديره)أنا(عائدعمى)الياء(في)إني(،
أعذبو( كجممة) فيمحؿنصبمفعكؿبو، فيمحؿرفعخبر)إف(،متصؿمبنيعمىالضـ

جكابالشرط،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبر كجممة)إنيأعذبو(فيمحؿجـز
.(ّ)المبتدأ)مف(


                                                           

 .َُٓ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ِْٔ/ُِ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيب(ُ
 .ِٖٔ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ

 .ٓٔ/ٕ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف،ْٗ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب(انظر:(ّ



 -ُِْ- 

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
ليياًإن يالمَّويقاؿى:)مطمعىذهاآليةكىكقكلو كىابي(ىكمينىز  فياآليةالتيًعيسىىديعىاءًجى

مىتٍفمذلؾ،سبقتيا لييىاًإن يكالمعنى،(تحقيقانلمكعدإفٌ)بالخبركأٌكد،عمىطريقةالمحاكرةفيص  مينىز 
إلنزاؿ،فيكاستجابةكليسبكعد،ثـجاءتالجممةالشرطيةمحذرةليـبعدىذاا،عميكـاآلف

(،كىذاتحذيرليـمفالكقكعفيالكفربعداإليماف،كفيويىٍكفيٍرفىمىفٍ)فإذاكقعفعؿالشرطىذا
 اهلل اإليمافعند إلىدليؿعمىأىمية ىكعدـعكدتيـ إياىـ،  إجابتو جعؿجزاء كلذا ،

ا ىذه بعد كفركا فإف أم أعذبو(، فإني ( الجزاء كقع الكفر كقع فإف  كىذهالكفر، الستجابة
الىأىمٍعذابسائرالكفار،كمعنىالجزاءفيقكلو)فإنيأعذبو(ًمفٍأىشىدَّانعىذىابعيذ بيكاالمعجزة،
دأيعىذ بي .(ُ)انمفالعالميفمثؿذلؾالعذابأىحى

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قكلو :التاسع  المسأل 

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ    ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڈ  ژ

.[ُُٔ]المائدة: چہ    ہ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
الشرط،فعؿجـزمحؿٌفيككفالسعمىمبنيناقصماضفعؿ ( ڳ  )جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ِ)ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـ)كاف(
مبنيعمىتحقيؽحرؼ(قد)،الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ڱ  ڱ ):جمم  جواب الشرط-ٖ

اإلعراب، مف لو محؿ ال عممت)السككف ضمير( ك)التاء( السككف، عمى ماضمبني فعؿ
حفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿمتصؿمبنيعمىالفت

.(ّ)الشرطجكابجـزمحؿٌفي(عممتوقد)كجممة نصبمفعكؿبو،
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 

يكـيجمعالرسؿ،كليسمماىكممايقكلواهللفياآليةالسابقةلعيسىقكؿاهلل
عيسىأًلىفَّ،قالوفيالدنيا عبادة  أجمعالمفسركفعمىأفَّ فقد كلذا رفعو، حدثتبعد

،كىذامبدأتقريعالنصارلبعدأففرغمفتقريعالييكداٍلًقيىامىةًالمرادبيذااليكـىكيكـالقيامة،
أىكالذمقاؿًلًعيسىىأيٍلًقيىفيماسبؽىذهاآلية،كجاءتقريعالنصارلفيصكرةاستفياـ

                                                           

 .ُُُ/ٕ-ابفعاشكر-ير(انظر:التحريركالتنك(ُ
 .ِٕٖ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ
 .ِٓ/ّ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب،ٗٔ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ



 -ُِٓ- 

اهلللي ـذلؾكفيىذااالستفياـتعريضبالكعيدمتكجوإلىالقائؿالحقيقيليذاالقكؿ،ألفَّ
ًعيسىىأىفَّيىٍعمىـي اهلل كلكفَّ مطمقان، ذلؾ يقؿ لـ إعبلف ًمفىكىفىرىمىفٍكىًذبًأراد

ارىل َـّأىـمفتبرئتوفكانتالمبادرةبتنزيواهلل،كجاءردعيسى ،النَّصى نىٍفسىويبىرَّأىنفسو،ث
ا)فىقىاؿى اأىقيكؿىأىفًٍلييىكيكفيمى ؽًٍّليلىٍيسىمى ًإفٍفجاءبجممةشرطية)التبٌرمًفياٍرتقىثيَـّ،(ًبحى
ًمٍمتىويفىقىدٍقيٍمتيويكيٍنتي لكقععى القكؿ، ىذا قمت بأني الفعؿ ىذا مني كقع قد أنو لك كالمعني )

اهللالجكاب)فقدعممتو(، فمذلؾأحاؿعمى،لـيقموأىنَّوييعمـفاستدؿعمىانتفاءأفيقكلوبأفَّ
.(ُ)لـأفعؿأىن ي،كىذاكقكؿالعرب:يعمـاهللعمـاهلل
﮽    ﮹ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ چ  :قكلو :العاشرة المسأل  ﮺   ﮻  ﮼   

.[ُُٕ]المائدة: چ                       ﯁                    ﯀﮾ ﮿ 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

لٌما) اسم الشرط:-ٔ مبنيعمىالسككففيمحؿ،الشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ(
نصببجكابو.

مبنيعمىالسككف،ك)التاء(ضميرمتصؿماضفعؿ(تكٌفيت) (، )جمم  فعل الشرط:-ٕ
(الياء)كىيحرؼمبنيعمىالسككف،لمكقاية(النكف)ك،فاعؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفع

جرٌمحؿٌفي(تكٌفيتني)كجممة،بومفعكؿمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبضمير
.(ِ)إليومضاؼ

ك)التاء(،السككفعمىمبنيناقصماضفعؿ (               ): :جمم  جواب الشرط-ٖ
مفلومحؿٌالفصؿضمير(أنت)محؿرفعاسـ)كاف(،ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفي

مفليامحؿٌال(الرقيبأنتكنت)كجممةبالفتحة،منصكب(كنت)خبر(الرقيب)اإلعراب،
.(ّ)جاـزغيرشرطجكاباإلعراب



 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجمم 
بوكىكعبادةاهللربأمرهاهللفيىذهاآليةبأنَّوماقاؿألىؿدينوإالماصرَّحعيسى

ًلذىًلؾىالعالميف، ٍنويفىرَّعىكى فٍَّيتىًنيفىمىمَّا):قىٍكلىوىالجممةالشرطيةكىيعى مىٍيًيـٍالرًَّقيبىأىٍنتىكيٍنتىتىكى أىمٍ،(عى
ٍيتىفىمىمَّا اًئبلنإلىالسماء،صارىذابكفاتيكىيرفعوقىضى فٍأىبينيكبينيـفمـيكفليحى
مىٍيًيـٍالرًَّقيبىأىٍنتىكيٍنتى)كلذلؾكقعالجكابفيقكلو:عمييـضبلليـ،أيٍنًكرى لـيبؽبينيأىمٍ،(عى

                                                           

 .ُُِ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ُْٔ/ْ-أبكحياف-التفسيرفيالمحيطالبحر(انظر:(ُ
 .ِٕٖ/ُ-الدعاس–قرآفانظر:إعرابال((ِ
 .ُٕ/ٕ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ّٓ/ّ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب(انظر:(ّ



 -ُِٔ- 

متى لييدكىـ إلييـ الرسؿ  إرساؿ عمى القادر بأمرىـ، العاًلـ فأنتالمراقبليـ اتصاؿ كبيف
 الرسؿ خاتـ إلييـ أرسؿ كقد مَّدشئت، ميحى كجكان بكؿ كىداىـ كجكه، كأقصى  االىتداء، ه

القيامة .(ُ)االىتداءإعبلميـبماسيككففيشأنيـيـك
 چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ       ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  :قكلو :الحادي  عشر المسأل 

[.ُُٖ]المائدة:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
كالفاعؿ،الشرطفعؿبالسككفكىكمجزكـمضارعفعؿ(تعٌذب) (ۇئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

بو،مفعكؿمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبضمير(الياء)،أنتتقديرهمستترضمير
.(ِ)ك)الميـ(لمجمع

كحرؼناسخناصب،(إفٌ)الشرطلجكابرابطة(الفاء، )(ۇئ  ۆئ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
الياء) ضمير( مرفكع(عباد)(،إفٌ)اسـنصبمحؿٌفيمتصؿمبنيعمىالضـ ) خبر)إفَّ

بالضمة،كىكمضاؼ،ك)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿجرمضاؼإليو،
.(ّ)الشرطجكابجـزمحؿٌفي(عبادؾإٌنيـ)كجممة

.چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
كالفاعؿضميرمضارع فعؿ(ۈئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ الشرط، فعؿ كىك بالسككف مجزكـ

.(ْ)مستترتقديرهأنت
الفاء(رابطةلجكابالشرط)إٌف(حرؼ)،)فإٌنؾ( ،(ېئ  ېئ  ىئ   ىئ )الشرط:جمم  جواب -ٖ

ناسخناصب،ك)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحٌؿنصباسـ)إٌف(،)أنت(
اإلعراب مف لو محؿ ال الفتح عمى مبني فصؿ بالضمة،،ضمير مرفكع إٌف خبر )العزيز(

                                                           

 .ُُٕ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ُْٔ/ْ-أبكحياف-التفسيرفيالمحيطالبحر(انظر:(ُ
 .ِٖٖ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ
 ُٕ/ٕ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف،ْٓ/ّ-دركيش–كبيانورآفالقإعراب(انظر:(ّ
 .ِٖٖ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ْ



 -ُِٕ- 

كجم بالضمة، مرفكع ثاف خبر جكاب)الحكيـ( جـز محؿ في الحكيـ( العزيز أنت مة)إنؾ
.(ُ)الشرط

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي
يجازييـبو،اهللًإلىىأىٍمرىىيـٍعيسىفىكَّضى جاءبالشرطاألكؿ)إففيكأعمـبما كلذا

عبادؾ(تعذبيـ( الجكاب)فإنيـ كقع التعذيب، ىذا كقع مقاـأًلىفَّ،فإذا إبداءالمقاـ إمساؾعف
،كغايةما كَّزىأىنَّويًعيسىىًبوًعىرَّضىرغبةلشدةىكؿذلؾاليـك فجاء،المغفرةليـرحمةمنوبيـجى

فتغفرليـ( يقعجكابالشرط،بالشرطالثاني)كا  فإذاكقعىذاالشرطككقعتالمغفرةبيـ،فعندئذو
ـياٍلعىًزيزيأىٍنتىفىًإنَّؾىالثاني) ًكي مقدرة،اٍلعىًزيزً)ًذٍكريك(،اٍلحى عف يغفر ككنو عف كناية ) ًذٍكري كى

ًكيـً) التفكيض،اٍلحى لمناسبتو قكلو)( في أفَّ ـياٍلعىًزيزيأىٍنتىفىًإنَّؾىكقيؿ: ًكي ككفاٍلحى عمى داللة )
أليؽ التكجيو:الشرطيفيجمعكأنولعمكموالمكافبيذاالفاصمة فيصيرالمعنىعمىىذا إفٍ،

فالحكيـ،العزيزفأنتتعذبيـ التعذيبمفكمييمااألمريففيالحكيـالعزيزيفأنتىليـتغفٍركا 
.(ِ)كالغفراف

















                                                           

 .ْٓ/ّ-دركيش–كبيانوالقرآفإعراب،ِٕ/ٕ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:(ُ
.ُُٕ/ٕ-اشكرابفع-،التحريركالتنكيرُٗٓ/ْ-السميفالحمبي–(انظر:الدرالمصكف(ِ



 -ُِٖ- 


 الفصل الثانً

 تحلٌل جملة الشرط فً سورة األنعام 
 ريــــى التفسٌــى المعنــا علــــان أثرهــــوبٌ

 
 مبحثني:  توطئة و  وٌشتمل على 

                                                                                                           دي سورة األنعام.التوطئ : بين ي -
 المبحث األول:

( وبيان أثرىا عمى ٜٗ- ٔتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  ) 
                                                                                                                .المعنى التفسيري 

 المبحث الثاني: 
( وبيان أثرىا عمى ٘ٙٔ-ٜ٘رط في سورة األنعام من اآلي  )تحميل جمم  الش
                                                                                                         .المعنى التفسيري 




















 -ُِٗ- 


التوطئ 

 سورة األنعامبٌن ٌدي 

 وتشتمل على:
 أسماء السورة.أواًل: 
 فضائل السورة.ثانيًا: 
 وقت نزوليا.ثالثًا: 
 عدد  ياتيا.رابعًا: 

 أقوال  المفسرين في مراحل نزوليا.خامسًا: 
 سبب نزول السورة.سادسًا: 

 وم اصدىا.أىداف السورة سابعًا:  
 محور السورة.ثامنًا: 



 -َُّ- 

 أواًل: أسماء السورة:
سيميتبسكرة)األنعاـ(،كذلؾلماكردفييامفذكراألنعاـ،كالشيءقديسمىبجزئو،كجاءفييا

التفصيؿالكاردفيأحكاؿاألنعاـفيالسكرة(ُ)أيضانكثيرمفأحكاـاألنعاـ ،كذكرالسيكطيأفَّ
اًحؼًًفيتىٍسًميىتييىاثىبىتىتٍكىذىًلؾىكى ،(ِ)لـيردفيغيرىا كيتيبًاٍلمىصى بسكرة)األنعاـ(،كىالس نَّةًالتٍَّفًسيرًكى

ـيىىذىاًإالَّالس كرىةًًليىًذهًمىٍيسىف ٍيدًًمفٍااًلٍس .(ّ)المَّوًرىسيكؿًعى
  :السورة فضائل: ثانياً 

.(ٓ)(اْلُ ْر نِ  (ٗ)َنَواِجبِ  ِمنْ  ْنَعامُ اأْلَ ):قىاؿى،أنَّوبفالخطابعيمىرىعىفٍركم -ُ
 ىذه شيع ل د):قاؿثـ،اهللرسكؿحسبٌاألنعاـسكرةنزلتلما:قاؿ،(ٔ)رجابعفركم -ِ

 .(ٕ)(األفق سد ما الم ئك  من السورة
 



                                                           

 .ّّٗ/ِ-نخبةمفالعمماء-(انظر:التفسيرالمكضكعيلسكرالقرآف(ُ
القرآف(ِ  .ُٕٗ/ُ-(اإلتقاففيعمـك
 .ُُِ/ٕ-ابفعاشكر-انظر:التحريركالتنكير((ّ
أما(نكاجبالقرآف:ىيعتاقو،مفقكليـ:نجبتو،إذاقشرتنجبو،كىكلحاؤهكقشره،كتركتلبابوكخالصو،(ْ

 (.ُٕ/ٓ-ابفاألثير-نجائبالقرآف:فييأفاضؿسكره.)انظر:النيايةفيغريبالحديثكاألثر
،قاؿالمحقؽحسيفأسد:إسنادهجيدإلىعمر،ّْْْ،حديثرقـُُِْ/ْ-(أخرجوالدارميفيسننو(ٓ

كىكمكقكؼعميو.
كركلعنو،أباعبدالمَّو،أحدالمكثريفعفالنبٌي(جابربفعبدالمَّوبفعمركبفحراـاألنصارميكنى(ٔ

ماتجابربعدأفعىمَّر،مكتانبالمدينةجماعةمفالٌصحابة،كلوكألبيوصحبة،كافآخرأصحابرسكؿالمَّو
فأكصىأاليصٌميعميوالحجاج،اختمؼفيزمفكفاتو،كالراجحأنوماتسنةأربعكسبعيفق،كيقاؿ:إنوعاش

 (.ْٔٓ/ُ-ابفحجرالعسقبلني-بعانكتسعيفسنة.)انظر:اإلصابةفيتمييزالصحابةأر
،قاؿالحاكـ:ىذاحديثصحيحِِّٔ،حديثرقـّْْ/ِ-(أخرجوالحاكـفيالمستدرؾعمىالصحيحيف(ٕ

قاؿالذىبي:الكاهلللـيدرؾ ىكالسدم،كلـيخرجوالبخارم، السدمَّجعفرهعمىشرطمسمـفإفإسماعيؿىذا
،ّٔٓ،حديثرقـٕٔٗ/ِ-كأظفىذامكضكعان،كذكرابفالممقفىذاالحديثفيمختصرتمخيصالذىبي

كنقؿقكؿالحاكـالسابؽ،كتعميؽالذىبي،كقاـمحققاالكتاببدراسةىذااإلسنادكخمصاإلىأفإدراؾجعفربف
متصبلن،كقدأكردالحديثابفكثيرفيتفسيرهكنسبولمحاكـعميويككفالمسندكعكفإًلسماعيؿالسدمممكنان،

فالحديثعمى،كالظاىرمنوالمكافقةعمىقكلو،كذكرقكؿالحاكـأفالحديثعمىشرطمسمـكسكتعمىذلؾ
ىذاصحيحمتصؿعمىشرطمسمـ،فالذميظيرمماتقدـأنوالكجولقكؿالذىبي)أظنومكضكعان(.)انظر:تفسير

 (.ِّٖ/ّ-ابفكثير-فالعظيـالقرآ



 -ُُّ- 

ةًًفيأىٍصؿهالس كرىةيىىًذهً:اٍلعيمىمىاءيقىاؿىقاؿالقرطبي:"-ّ اجَّ ٍيًرًىـٍاٍلميٍشًرًكيفىميحى اٍلميٍبتىًدًعيفىًمفىكىغى
مىفٍ ٍممىةنًإٍنزىالىيىايىٍقتىًضيكىىىذىاكالنشكرًباٍلبىٍعثًكىذَّبىكى ٍعننىًفيأًلىنَّيىاكىاًحدىةنجي ةًًمفىكىاًحدومى جَّ فٍاٍلحي كىاً 

رَّؼى كهوذىًلؾىتىصى مىٍييىا،كىًثيرىةوًبكيجي .(ُ)"الد يفًأيصيكؿىاٍلميتىكىم ميكفىبىنىىكىعى
 ثالثًا: وقت نزوليا:

لىـٍ،ًبااًلت فىاؽًمىك يَّةهسكرةاألنعاـ ٍممىةنسيكرىةهالط كىاؿًالس كرًًمفىتىٍنًزؿٍكى ٍيريىىاكىاًحدىةنجي ،كىيأكؿسكرةغى
فيترتيبالمصحؼ، مدنية،مكية كذىبإلىأفبعضآياتيا كىكخالؼبعضيـ اٍلقىٍكؿًلكفَّ

ح اأٍلى أمراهللمىك يَّةهأىنَّيىاىكصى ،كقيؿ:أنيانزلتفيالسنةالرابعةمفالبعثةالمحمديةبعدأفَّ
رسكلواًمسىةىالس كرىةيىىًذهًعيدَّتٍقىدٍأفيجيربالدعكة،كل ٍمًسيفىاٍلخى كًؿعىد ًفيكىاٍلخى ،الس كىرنيزي

لىتٍ قىاٍلًحٍجرًسيكرىةًبىٍعدىنىزى افَّاتًسيكرىةًٍبؿىكى .(ِ)الصَّ
 :   ياتيا عدد: رابعاً 

سىٍبعهًمائىةه-ُ ًست كفىكى .كىاٍلمىك ي اٍلمىدىًني اٍلعىدىدًًفيكى
ٍمسهمائىةه-ِ ًست كفىكىخى .اٍلكيكًفي اٍلعىدىدًًفيكى
ًست كفىكىأىٍربىعهًمائىةه-ّ كىاٍلبىٍصًرم الشَّاًمي ًفيكى

(ّ).
 :نزوليا مراحل في المفسرين  أقوال: خامساً 

ُ- لىتٍآيىاتوًستًَّإالَّمىك يَّةهاأٍلىٍنعىاـًسيكرىةيقيؿ:إفَّ ًدينىةًنىزى .ًباٍلمى
.ًبمىكَّةىاأٍلىٍنعىاـًسيكرىةيأيٍنًزلىتٍكقيؿ:-ِ
لىتٍكقيؿ: -ّ ٍممىةنًبمىكَّةىنىزى ثىًإالَّمىك يَّةهفىًييىكىاًحدىةن،جي ٍلفىًمٍنيىاآيىاتوثىبلى ًدينىةًنىزى .ًباٍلمى
ًدينىةنزلناًمٍنيىاآيىتىٍيفًًإالَّكيم يىامىك يَّةهًىيىكقيؿ: -ْ ًباٍلمى

(ْ).
كًلي كفىقىاؿىجاءفيمفاتيحالغيب:"-ٓ ا،اٍلفىًضيمىةًًمفىًبنىٍكعىٍيفًاٍختيصَّتٍالس كرىةيىىًذهً:اأٍليصي ديىيمى :أىحى

لىتٍأىنَّيىا ًئكىًة،ًمفىانأىٍلفسىٍبعيكفىشىيَّعىيىاأىنَّيىا:كىالثَّاًنيكىاًحدىةن،ديٍفعىةننىزى ميٍشتىًممىةهأىنَّيىاًفيوًكىالسَّبىبياٍلمىبلى
مىى ًئؿًعى ٍبطىاؿًكىاٍلمىعىادًكىالن بيكَّةًكىاٍلعىٍدؿًالتٍَّكًحيدًدىالى ٍبًطًميفىمىذىاًىبًكىاً  .(ٓ)"ًحًديفىكىاٍلميمٍاٍلمي
سكرةاألنعاـمكية،كأنَّيانزلتجممةكاحدةألفصحيحالمنقكؿيؤكد-ٔ القكؿالراجحىك:أفَّ

لىىذاالقكؿيميؿالباحث،كاهللأعمـ .(ٔ)نزكلياجممةكاحدةمشيعةبالمبلئكة،كا 
                                                           

 .ّّٖ/ٔ-(الجامعألحكاـالقرآف(ُ
،أىداؼكؿُّٗ/ُ-الزركشي-القرآفعمـكفيالبرىاف،ُُِ/ٕ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ِ

 .ٕٓص-عبداهللشحاتو-سكرةكمقاصدىافيالقرآفالكريـ
 .ُِّ/ٕ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرُُٓص-الداني-انظر:البياففيعدآمالقرآف((ّ
 .ُُُ/ِ-الشككاني-،فتحالقديرِّٖ/ٔ-القرطبي-انظر:الجامعألحكاـالقرآف((ْ
 .ُْٕ/ُِ-الرازم–(مفاتيحالغيب(ٓ
 .ُُِ/ٕ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ٔ



 -ُِّ- 

 :السورة نزول سبب: سادساً 
قالكا:لقد الذيف قكؿ حنا لىتٍأىنَّيىارجَّ ًئكىةًًمفىانأىٍلفسىٍبعيكفىشىيَّعىيىاقدأىنَّيىاككىاًحدىةن،ديٍفعىةننىزى ،اٍلمىبلى

 األنعاـ عامانعشرثبلثةاهللرسكؿعمىيتنزؿظؿالذمالقرآفالمكيالقرآفمف فسكرة
ىيقضيةالعقيدة،كالجكالذمنزلتتتغير،الكاحدةقضية،كاحدةقضيةعففييايحدثوكاممة،

يوىذهالسكرة،كافمشحكنانبالمكاجيةالعنيفةبيفالمسمميفاألكائؿالفئةالمستضعفةآنذاؾمفف
جية،كبيفصناديدالكفرمفجيةأخرل،ككانتالمجابيةالعقائديةعمىأشدىا،كخاصةبعد
الكفار مزاعـ لتبطؿ االعتقاد أصكؿ عمى مشتممة األنعاـ سكرة فنزلت بالدعكة، الجير

.(ُ)ديفالجاح
 :وم اصدىا السورة أىداف: سابعاً 

إثباتأصكؿاالعتقادعفطريؽاإلقناعكالتأثيركالمناظرةكالجدؿ.-ُ
كالردعمىشبياتالمشركيفكالكافريف.،إثباتالنبكةكالرسالةكالكحي-ِ
القيامة.-ّ إثباتالبعثكالحسابكالجزاءعمىاألعماؿيـك
المقررةفيكؿرسالةإليية،كالمشتممةعمىأصكؿالديف.تبيافالكصاياالعشر-ْ
كاحدفيأصموككسائموكغاياتو.إلىعيدمحمدالديفمفعيدآدـ-ٓ
ىيهلل-ٔ معناه،الحاكميةالعميا نزعالسمطافالذميزاكلوالكيافكمشيخةالقبائؿكىذا

.كاألمراءكالحكاـ،كردهكموإلىاهلل
الككفاال-ٕ في كالتفكر النظر ك الرسؿ، كذبت التي الغابرة األمـ بأحكاؿ كاالتعاظ عتبار

.لبلستدالؿبآياتوالكثيرةعمىقدرةاهلل
األنعاـ-ٖ نزلتسكرة كليذا  األحياء، الككفكخالؽىذه اإلنسافبخالؽىذا تكضيحعبلقة

لسركجكدهككجكدىذاالككفمف .(ِ)حكلولتعطيلئلنسافتفسيران
ؿىأىفَّبياف -ٗ ٍبطىاؿً،المَّوًكاإليمافبًبالتٍَّقكىلالنَّاسًتىفىاضي ،شىرىاًئعًًمفٍالش ٍرؾًأىٍىؿيشىرىعىويمىاكىاً 

.كاعتباراتماأنزؿاهللبيامفسمطاف
ًديفًاٍلقيٍرآفًفىًضيمىةًبىيىافً-َُ ـًكى ٍسبلى ااإٍلً مى كرامةكمكانةفيًمفٍقرآفكاإلسبلـؿالأىىٍالمَّويمىنىحىكى

.(ّ)الدنياكاآلخرة



                                                           

 .ََُْ/ِ-سيدقطب–قرآف،فيظبلؿالُْٕ/ُِ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيب(ُ
 .ُِٖ/ٕ-الزحيمي–،التفسيرالمنيرََُْ/ِ-سيدقطب-(انظر:فيظبلؿالقرآف(ِ
 .ُِْ/ٕ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكير(ّ



 -ُّّ- 

 :السورة محور: ثامناً 
السكرةتركزعمىمحكرأساستدكرحكلوظير مفخبلؿمقاصدالسكرةكقضاياىاالمتعددةأفَّ

كىاٍلبىٍعثًكىالر سىالىةًالتٍَّكًحيدًًإٍثبىاتي كؿقضاياالسكرة،كىذاالمحكرىك:
(ٔ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.ِْْ/ٕ-محمدرشيدرضا-انظر:تفسيرالمنار((ُ



 -ُّْ- 

 
 لالمبحث األو

 تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام
 .( وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري ٜٗ- ٔمن اآلي  )

                                                                                                             مطبلب:  ةوفٍه أربع
 

 المطمب األول: 
                                                      .وبيان أثرىا (ٖ٘ -ٔي سورة األنعام من اآلي  )تحميل جمم  الشرط ف

 المطمب الثاني: 
  .أثرىا (وبيانٛ٘ -ٖٙتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  )

 المطمب الثالث: 
  .أثرىا (وبيانٖٚ -ٜ٘جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  ) تحميل
 المطمب الرابع: 

                                                                                                             .وبيان أثرىا(ٜٗ -ٗٚسورة األنعام من اآلي  ) تحميل جمم  الشرط في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ُّٓ- 

 
 المطلب األول

 ي تحميل جمم  الشرط ف
 .وبيان أثرىا  (ٖ٘ -ٔسورة األنعام من اآلي  )

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةاألنعاـعمىاثنتيعشرةمسألة،تحتكمعمىثمانيعشرةجممة
شرطية،كىيكمايأتي:

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        چ  :قكلوالمسأل  األولى: 

.[ٕ]األنعاـ: چى  ائ  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك)حرف الشرط:-ٔ
امتناعالمتناع.

نا)ك،السككفعمىمبنيماضفعؿ (ۈ) جمم  فعل الشرط:-ٕ مبنيعمىضمير( متصؿ
.(ُ)فاعؿالسككففيمحؿرفع

الشرطمبنيةعمىالفتحالجكابفيكاقعة(البلـ) (،       ې  ې ۉ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
عمىالفتحمبنيمكصكؿاسـ(الذيف)مبنيعمىالفتح،ماضفعؿ(قاؿ)محؿليامفاإلعراب،

،)كفركا(فعؿماضمبنيعمىالضـ،ك)كاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيفاعؿرفعمحؿٌفي
فاعؿ، رفع محؿ في السككف مفليامحؿٌال،(الذيف)المكصكؿصمة(كفركا)كجممة عمى

.(ِ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال..(الذيفقاؿ)كجممة اإلعراب،
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

اهللبىيَّفى  اآلية ءًحقيقةفيىذه فبيف،المقركءةالمعرضيفعفآياتاهللاٍلكيفَّارىىىؤيالى
مدل كتعالى الصكرةسبحانو ىذه لتأكيد الشرطية بالجممة كجاء كتكذيبيـ، كعنادىـ جحكدىـ

ىؤالءالكفارشاىدكانزكؿكتابمفالسماءأىفَّلىكٍلكنزلنا(أمالمحسكسة،فإذاكقعفعؿالشرط)
مَّدي،جممةكاحدةفيصحيفةكاحدةعميؾ لىمىسيكهيبأعينيـ،فىرىأىٍكهيميحى شىاىىديكهيبأيدييـ،كى ان،فإنويىانعًكى

لكنزؿلطعنكافيوكلـ،كالمرادأنَّوًسٍحرهأىنَّويأمحممكهعمى)لقاؿالذيفكفركا(سيقعالجكاب

                                                           

 .َِٗ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ٗٔ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ٕٖ/ٕ-صافي–إعرابالقرآف(انظر:الجدكؿفي(ِ



 -ُّٔ- 

 يؤمنكابو،كىذاديدفالكافريفعندنزكؿاآلياتالبينات،كالجكابلـيقعلعدـكقكعالشرط،ألفَّ
.(ُ)القرآفنزؿمنجمانكلـينزؿبيذهالصكرة

 چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ  :قكلوالثاني : المسأل  

 [.ٖ]األنعاـ:

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك)حرف الشرط:-ٔ

امتناعالمتناع.
نا)ك،السككفعمىمبنيماضفعؿ(ۆئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ متصؿمبنيعمىرضمي(

.(ِ)فاعؿالسككففيمحؿرفع
الشرطمبنيةعمىالفتحالمحؿلياجكابفيكاقعة(البلـ) (  ۈئ  ېئ )جمم  جواب الشرط:-ٖ

مرفكعفاعؿنائب(األمر)مبنيعمىالفتح،لممجيكؿمبنيماضفعؿ(قضي)مفاإلعراب،
.(ّ)جاـزغيرشرطابجكمفاإلعرابليامحؿٌال(األمرقضي)كجممة بالضمة،

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
إلىالخمؽلكبعثاهلل:قكلكفيفىًإنَّييـٍمنكرمالنبكات،شيبىوًجاءتشبيةفيىذهاآليةمف

إذاكانكامفزمرةالمبلئكةكانتفىًإنَّييـٍذلؾالرسكؿكاحدانمفالمبلئكة،يىكيكفىأىفٍرسكالنلكجب
أقؿ،عمكمي كرسالتيـ نبكتيـ في كالشككؾ كالشبيات أعظـ، كميابتيـ أشد، كقدرتيـ أكثر، ـ

الشبيةكجاءتاآليةبالجممةالشرطيةلتجيب كقعفعؿالشرط،عفىذه ٍلنالىكٍ)فإذا مىكانأىٍنزى (،مى
يقعالجكاب) ؿي(،كىناكجياففيمعنىىذهاآلية،اأٍلىٍمريلىقيًضيىفعندئذو إنزاؿالممؾعمىفَّأى:اأٍلىكَّ

الكفار الممؾعمىىؤالء إنزاؿ فبتقدير باىرة، آية االبشر بَّمى كجبيؤمنكا،لىـٍفىري يؤمنكا لـ ذا كا 
جاريةبنزكؿعذاباالستئصاؿعندالكفرباآليةاهللسينَّةىفىًإفَّإىبلكيـبعذاباالستئصاؿ،

مكانلئبليستحقكاىذاالعذاب،كليذالـيقعالجكابإلييـمالباىرةالظاىرة،كليذاماأنزؿاهلل
 اهلل ينزؿ فمـ الشرط، كقكع ممكان،لعدـ الثانيإلييـ كالكجو أىنَّييـٍ: شاىدكا زىىىقىتٍاٍلمىمىؾىإذا

.(ْ)ىذاىكالمرادكاهللأعمـفمـيبقكابعدمشاىدتيـأحياء،،يىٍشيىديكفىأركاحيـمفىكؿما


                                                           

 .ْٖٓ/ُِ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيب(ُ
 .ُِٗ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ

 .ٗٔ/ّ-دركيش-،إعرابالقرآفكبيانوٖٗ/ٕ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ُُٔ/ِ-لشككانيا-رالقديفتح،ٕ/ِ-الزمخشرم-الكشاؼ،ْٖٔ/ُِ-زمالرا–انظر:مفاتيحالغيب((ْ



 -ُّٕ- 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ  :قكلوثالث : المسأل  ال

 [.ٗ]األنعاـ:
 

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك)حرف الشرط:-ٔ

امتناعالمتناع.
(فعؿماضمبنيعمىالسككف،ك)نا(ضميرمتصؿمبنيعمىٻ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

فيمحؿرفعفاعؿ،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبوالسككف
.(ُ)أكؿ
الشرطمبنيةعمىالفتحالمحؿلياجكابفيكاقعة(البلـ)،(ٻ )جمم  جواب الشرط:-ٖ

فعؿماضمبنيعمىالسككف،ك)نا(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمفاإلعراب،)جعمنا(
كجممة اء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبوأكؿ،محؿرفعفاعؿ،ك)الي

.(ِ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(جعمنا)
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

ًإلىىجعمناالمرسىؿبدأتاآليةبجممةشرطية،أمأنولككقعفعؿالشرط)لكجعمناهممكان(أملك
مىالنًَّبي  الشرط،انيشاىدكنوبأعينيـكيخاطبكنوبألسنتيـكمى )كرأكهماثبلنأماميـلكقعجكابىذا
عىٍمنىا التيخمقواهللحكاسالبشرغيرمؤىمةلرؤيةالممؾعمىصكرتوالحقيقيةأًلىفَّ،(رىجيبلنهلىجى
فمكجعؿاهلل،ميياعالرسكؿإلىالبشرأكالرسكؿإلىرسكلومىك اطىبانشىاىىدميانمى انميخى

كا كلكحصؿإرساؿالممؾعمىصكرةفبلتتحقؽالغايةمفإرساؿالممؾ،،كاستكحشكامنولىنىفىري
اًبمىمىؾوإنسافليسكنكاإليوكيطمأنكالو،حينياسيقكؿالكافركفإنوليس نَّمى ،ىيكىكىاً  كيعكدكفبىشىره

الخمط في سيقعكف كعندىا األكلى مقالتيـ كقكعإلى لعدـ يقع لـ كالجكاب كالمبسكالتشكيؾ،
.(ّ)الشرط

 .[ُٓ]األنعاـ: چۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ  :قكلوالمسأل  الرابع  : 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ)إف(حرف الشرط:-ٔ

                                                           

 .ُِٗ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ُ
 .ُٕ/ّ-دركيش-،إعرابالقرآفكبيانوٖٗ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
 .ُُٔ/ِ-الشككاني-انظر:فتحالقدير((ّ



 -ُّٖ- 

ماضمۋ:) جمم  فعل الشرط-ٕ فعؿ الشرط،( فعؿ جـز فيمحؿ السككف عمى بني
.(ُ)ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ

فعؿالعذابنالني)أم ،قبموماعميودؿٌمحذكؼالجكاب :جمم  جواب الشرط-ٖ )نالني( ،)
ك)النكف(لمكقايةمبنيةعمىالسككففيمحؿكسربحركةمناسبةالياء،ماضمبنيعمىالفتح،

ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)العذاب(فاعؿمرفكع
جكابالشرطالمقدر .(ِ)بالضمة،كجممة)نالنيالعذاب(فيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
المسمميف،بأفيقكؿأنومأمكربأفيككفأكؿرسكلوفياآليةالسابقةليذهاآليةأمراهلل

ذلؾ،كجاءبجممةعفالشرؾكأمرهأفيقكؿذلؾ،فقاؿالرسكؿكفيىذهاآليةنياه
شرطيةفيقكلو:)إنيأخاؼإفعصيتربيعذابيكـعظيـ(كالمقصكدإفكقعفعؿالشرط

ؼفإنويقعجكابىذاالشرطالمحذك،عصيتوبعبادةغيرهأكمخالفةأمرهأكنييوًإفٍىذاأم
المحذكؼ)نالنيماضيان،الشرطبفعؿجيءكلذلؾعميو،قبمومالداللة الجكاب كتقدير

.(ّ)العذاب(أك)صرتمستحقانلمعذاب(
[.ُٔ]األنعاـ: چائ  ەئ   ەئ      ائې  ې  ې  ې  ى   ىچ  :قكلوالمسأل  الخامس : 

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
.مبتدأرفعمحؿٌفيىالسككفعممبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
الشرط،فعؿبالسككفكىكمجزكـلممجيكؿمبنيمضارعفعؿ (ې :)جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ْ)السابقةاآليةفيالعذابعمىيعكدىكتقديرهمستترضميرالفاعؿكنائب
مبنيةعمىالفتحالمحؿلياالشرطلجكابرابطة(الفاء) (، ى   ى )جمم  جواب الشرط:-ٖ

ماضفعؿ(رحمو)مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،تحقيؽحرؼ(قد)مفاإلعراب،
ك)الياء(ضميرعائدعمىلفظالجبللة،ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿمبنيعمىالفتح،

                                                           

 .ِّٗ/ُ-لدعاسا–انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ٗٗ/ٕ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفٖٕ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
ّ) ) الغيب مفاتيح ُِ-الرازم–انظر: /ّْٗ المصكف الدر الحمبي–، ْ-السميف القديرٗٓٓ/ فتح ،-

 .ُُٗ/ِ-الشككاني
 .ِّٗ/ُ-الدعاس–انظر:إعرابالقرآف((ْ



 -ُّٗ- 

فيمحؿنصبمفعكؿبو، مبنيعمىالضـ جكابجـزمحؿٌفي(رحموقد)كجممة متصؿ
.(ُ)(مف)خبررفعمحؿفيكجكابورطالشفعؿكجممة ،الشرط


 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
كمعنىىذاالكصؼأنَّوإذاالعذابمكصكفانفيىذهاآليةبمضمكفجممةالشرطكالجزاء،جاء

الشرط فعؿ ييٍصرىؼٍ)كقع صرؼاهلل أمإذا )،الشديد اليكـ فيذلؾ العذابالعظيـ عنو
يأتيال اهيأىمٍجكابأكالجزاء)فقدرحمو(فحينيا اهللنىجَّ مىفٍأًلىفَّكأدخموالجنةكأنعـعميو

ًرؼى ٍنويصي الزمخشرمالعذابثبتتلوالرحمة،كلقدذىبعى يستمـزالعذابصرؼإلىأفَّ
العذابعنويصرؼأفلجكازالثكاب،حصكؿالعذابصرؼمفيمـزالبأنويرلكغيرهالثكاب،

.(ِ)الشرطمففيـتيلـفائدةإذانالجزاءفأفادثاب،يكال
ىئ  ىئ  ىئ     ی    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئچ  :قكلوالمسأل  السادس : 

[.ُٕ]المائدة: چی  ی       ی    جئ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ  وئچ  الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ)إف(حرف الشرط:-ٔ
ك،الشرطفعؿبالسككفكىكمجزكـمضارعفعؿ(يمسس) (،ۇئ) : جمم  فعل الشرط-ٕ
.(ّ)بومفعكؿمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿنصبضمير(الكاؼ)
مبنيةعمىالفتحالمحؿالشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ۈئ  ۈئ ۆئ ) :جمم  جواب الشرط-ٖ

اسـ(كاشؼ)مبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،لمجنسنافية(ال)ليامفاإلعراب،
مبنيعمىالفتحالمحؿلومفجرحرؼ(البلـ))لو(،نصبمحؿفيالفتحعمىمبني(ال)

الياء)كاإلعراب، مبنيضمير( متصؿ الضـ كالمجركرجرمحؿفيعمى كالجار متعمؽ،

                                                           

،إعرابالقرآفٗٗ/ٕ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ّٔٓ/ْ-السميفالحمبي–المصكفالدرانظر:((ُ
 .ٕٗ/ّ-دركيش–كبيانو

ابف-،التحريركالتنكيرُُٗ/ِ-الشككاني-،فتحالقديرَُ/ِ-الزمخشرم-الكشاؼ–(انظر:الحاشية(ِ
.ُُٔ/ٕ-عاشكر

 .ِّٗ/ُ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآف(ّ



 -َُْ- 

شرطجكابجـزمحؿفي)الكاشؼلو..(جممةك،(مكجكد)تقديرهمحذكؼ(ال)كخبر )كاشؼ(،ػب
(ُ).
.چىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ     چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
فاإلعراب.مبنيعمىالسككفالمحؿلومجاـزشرطحرؼ)إف(حرف الشرط:-ٔ
ك،الشرطفعؿبالسككفكىكمجزكـمضارعفعؿ(يمسس) (،ۇئ) : جمم  فعل الشرط-ٕ
.بومفعكؿمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿنصبضمير(الكاؼ)
منفصؿضمير(ىك)الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ی  ی  ی       ی    جئ) :جمم  جواب الشرط-ٖ

مضاؼ(شيء)(،قديرب)متعمؽكمجركرجار(كؿعمى) ،مبتدأمبنيعمىالفتحفيمحؿرفع
(قديرعمىكؿشيءىك)كجممةبالضمة،مرفكع(ىك)المبتدأخبر(قدير)بالكسرة،مجركرإليو
مفليامحؿٌالتعميميةالجممةىذهأفإلىبعضيـكلقدذىب،الشرطجكابجـزمحؿٌفي

حيثىشاـابفرأمىكأعبلهأثبتناهكما،لورادال:تقديرهمحذكؼالشرطجكابكأفاإلعراب،
.(ِ)لمشرطجكابان(قديرشيءكؿعمىىك)جممةجعؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كحدهالبيدفياآليةالسابقةجاءتجممتافشرطيتافلتثبتأفالنفعكالضركموبيداهلل

أص اإلنسافىذا عمـ ذا كا  مفالمكجكدات، يصيبوغيره اليقيف،بحأكثررضىبما كسكفقمبو
كلطفوفيالحاليف،فإذاكقعالذمالتزعزعوالنكازؿكالالنكائب،فيكاليرجكإالرحمةاهلل

فٍ)الشرطاألكؿ رٍّالمَّوييىٍمسىٍسؾىكىاً  (فأصابؾأييااإلنسافشر،كالشريشمؿالمرضأكالفقرًبضي
اعالببلء،عندىايقعجكابالشرطاألكؿ)فبلكاشؼلوإالىك(أكالسجفأكغيرذلؾمفأنك

،ثـيأتيالشرطالثانيليقابؿالضربالخير،فإذاكقعالشرطىكإالكشفوعمىقادرفبلكالمعنى
 فٍالثاني) يٍيىٍمسىٍسؾىكىاً  (ًبخى الرو كالخيريشمؿ خير، اإلنساف أكصحةالأكغنىفأصابؾأييا

مىفىييكى)ادبالبنيف،فحينيايقعجكابالشرطالثانيالحريةأكاإلمد فاهلل(قىًديرهشىٍيءوكيؿ عى
رٍّيىٍمسىٍسؾىًإفٍ:ًقيؿىكىأىنَّوي إبقاءىذاالخيرأكالذىاببو،كاآليةفييااحتباؾ،عمىقادره شىرًٍّبضي كى
فٍ ٍيروًبنىٍفعويىٍمسىٍسؾىكىاً  فكىخى كافالشرأعـمفالضر،ألفالشرىك،فنابالضرمكافالشر،كا 

.(ّ)الذميقابؿالخير

                                                           

 .ِّٗ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفََُ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
،إعرابََُ/ٕ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفُْْص-ابفىشاـ-(انظر:شرحشذكرالذىب(ِ

 .ِّٗ/ُ-الدعاس-القرآف
الكشاؼ((ّ ِ-الزمخشرم–انظر: الكجيزَُ/ المحرر ِ-عطيةابف–، التحريركالتنكيرِْٕ/ ابف-،

 .ُّٔ/ٕ-عاشكر



 -ُُْ- 

ۆئ    ۇئى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ېۉ  ې  ې  ېچ  :قكلوالمسأل  السابع : 

[.ِٓ]األنعاـ: چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  جب    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

يةعمىجممتيفشرطيتيف:تشتمؿىذهاآل
.چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئ  چ :الجمم  الشرطي  األولى-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ)إف(حرف الشرط:-ٔ
)ك،النكفحذؼالجـزكعبلمةالٌشرطفعؿكىكمجزكـمضارعفعؿ  (ۆئ) : جمم  فعل الشرط-ٕ

.فاعؿىالسككففيمحؿرفعكاكالجماعة(ضميرمتصؿمبنيعم
مفاإلعراب،نافية(ال) ،(  ېئ    ېئ) :جمم  جواب الشرط-ٖ مبنيةعمىالسككفالمحؿليا
حذؼالنكف،)كاكالجماعة(ضميرالشرطجكابكىكمجزـكمضارعفعؿ(يؤمنكا) كعبلمةالجـز

.(ُ)فاعؿمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفع
.چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     يئ  جب   چ :الجمم  الشرطي  الثاني -
لمزمفالمستقبؿخافضلشرطو،كىكمبنيعمىالسككففيمحؿظرؼ)إذا(اسم الشرط:-ٔ

نصببجكابو.
،فاعؿمبنيعمىالضـ،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعماضفعؿ (ی) : جمم  فعل الشرط-ٕ

محؿفي)جاءكؾ(كجممةبومفعكؿفيمحؿنصبك)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتح
.باإلضافةجر
)يىقيكؿي)(،   ی  ی  جئ) :جمم  جواب الشرط-ٖ فعؿمضارعمرفكعبالضمة، اسـ(الذيف(

)الذيف(المكصكؿصمة(كفركا)قبمو،كجممةلمفعؿفاعؿرفعمحؿفيمبنيعمىالفتحمكصكؿ
 اإلعراب، مف ليا محؿ الذيفجممةكال اإلعرابليامحؿال()يقكؿ غيرشرطجكابمف

.(ِ)ـجاز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

تصكراآليةحاؿأكلئؾالكفارالذيفيرفضكفالنكركيكرىكفاليدل،فيناؾأغمفةعمىالقمكب
يجعمياالتفقو،كصمـفياآلذافيمنعياأفتسمع،كجاءتاآليةبالشرطاألكؿلتؤكدعمىمدل

ف)جحكدىـ،فإفكقعفعؿالشرط ٍكاكىاً  الرسكؿرسالةعمىالمعجزالدليؿىيكاآلية(آيىةوكيؿَّيىرى
                                                           

 .ِٔٗ/ُ-الدعاس–،إعرابالقرآفُُِ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
،الجدكؿِٔٗ/ُ-الدعاس–إعرابالقرآف،ِِٔ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبى(انظر:(ِ

 .ُُِ/ٕ-صافي-فيإعرابالقرآف
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،يقعجكابالشرطاألكؿالنفي،لعمكـالمفسركفيقكؿكمافاآلية أم)اليؤمنكابيا(عندئذو
داللتياتكفكميما،ساطعةظاىرةقكتياتكفميمارأمالعيفيركنيامعجزةبأميؤمنكفالأنيـ
اءيكؾى)فعيكنيـالتبصرأككأنياالتبصر،ثـيأتيالشرطالثاني،فإفكقعفعؿالشرط؛باىرة (جى

معانانفيالكفر،ألنيـجاءكامجادليفغيرمذعنيفكالمجيئيـك ىذاكافاستمرارانليـفيغييـكا 
،كعندعمىحبيبومحمديااهللمؤمنيف،كجدليـىذاكافاستيانةباآليةالكبرلالتيأنزل

)يقكؿالذيفكفركاإفىذاإالأساطيراألكليف(،لقدكصفكاالقرآفالجداؿيقعجكابالشرطالثاني
بأنوحكاياتتشمؿخكارؽكمافيقصصاألقدميف،كقالكاىذاالكبلـالسخيؼكىـيدرككفأف

نماقالكاماقالكاألن يـالًقبىؿليـبمكاجيةىذاالقرآف،ككانكايخشكفىذاالقرآفليسبأساطير،كا 
.(ُ)الكريـالقرآفإلىاالستماععفكاالناسليصرفتأثيرهفيقمكبالناس،فعمدكاإلىىذاالقكؿ

يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  جض  حض   چ  :قكلوالمسأل  الثامن : 

[.ِٕ]األنعاـ: چ
 جمم  الشرط:أواًل: تحميل 

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ)لك(حرف الشرط:-ٔ
امتناعالمتناع.

،األلؼعمىالمقدرةالضمةالرفعكعبلمةمرفكعمضارع فعؿ (حج) : جمم  فعل الشرط-ٕ
.أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ

عجبان(،)البلـ(مبنيةعمىالفتحالمحؿلرأيت):كالتقديرمقدر،محذكؼ:جمم  جواب الشرط-ٖ
)عجبان(مفعكؿليامفاإلعراب،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ،

.(ِ)بومنصكببالفتحة،كجممة)لرأيتعجبان(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

كتصكرلومشيدالكافريفعندكقكفيـعمىالنارطيةفياآليةتخاطبرسكؿاهللالجممةالشر
سيقعجكاب كلكترل(،عندىا بكقكعفعؿالشرط) المشيد كقعىذا فإذا حتىعاينكىا، فرأكىا

شنيعان، أمران لرأيت عجبان(،أك المحذكؼ)لرأيت ًذؼىك الشرط تىٍعًظيمؤلمرلانتىٍفًخيمالجكابحي انكى
نفسيوتىٍذىىبيالسَّامعألفَّمشأف،كقيؿ:جازحذفولعمـالمخاطىببو،كقيؿ:حذؼالجكابأبمغل

لوصير حلككلكفألنولـيعرؼماىيةالجكاب،كىذايجعمويتخيؿأمكرانمرعبة،مذىب،كؿَّ

                                                           

 .ِّْٕ/ٓ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرَُٓٔ/ِ-سيدقطب–انظر:فيظبلؿالقرآف((ُ
،ُُٔ/ٕ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف،ِِٔ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبى(انظر:(ِ

 .ٖٗ/ّ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانو



 -ُّْ- 

نما،كلكفالجكابلـيقعلعدـكقكعالشرطمنويىٍخشىفمـعميونفسىوكىطَّفبالجكاب فيالدنيا،كا 
القيامة،كاهللأعمـ .(ُ)يحصؿىذاالمشيديـك

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پچ  :قكلوالمسأل  التاسع : 

[.ِٖ]المائدة:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

اإلعراب،يفيدمبنيعمىالسككفالمحؿلومفجاـزغيرشرطحرؼ)لك(حرف الشرط:-ٔ
امتناعالمتناع.

فيالضـعمىمبنيلممجيكؿمبنيماضفعؿ (ڀ :) جمم  فعل الشرط-ٕ ك)كاكالجماعة( ،
.فاعؿنائبمحؿرفع

فعؿماضمبنيعمى(عادكا)الشرطجكابفيكاقعة(البلـ) (،ڀ):جمم  جواب الشرط-ٖ
شرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(عادكا)كجممة الضـ،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،

.(ِ)جاـزغير
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

ظيكرفضيحةفىذهالكجكهجميعيامكالمرادفياآليةالسابقةيحتمؿالمفظكجكىانمختمفة،
فإفكقعفعؿالشرط) ٍعنىى(،ريد كاالكافريففياآلخرة، دَّىيـٍلىكٍاهللأىفَّكىاٍلمى داررى إلىالدنيا

لكقعمنيـالكفركالتكذيبمرةأخرل،كعدـرغبتيـفي(لىعاديكاالتكميؼمرةأخرل،لكقعالجكاب)
صرارىـعمىالكفرالذمكانكاعميوقبؿمعاينةالقيامة،كالجكابلـيقعلعدـكقكع اإليماف،كا 

ىسبيؿالفىرىضالشرط،فبلرجكعإلىالدنيامرةأخرل،كالجممةالشرطيةجاءتعم
(ّ).

چ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڄڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ  :قكلوالمسأل  العاشرة: 

[.َّ]األنعاـ: چڇ  ڇ  ڇ           ڍ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چ ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ  الجمم  الشرطي  األولى:

                                                           

-الرازم–الغيبمفاتيح،ّٖٓ/ْ-لسميفالحمبيا-الدرالمصكف،ُٓ/ِ-الزمخشرم–الكشاؼ(انظر:(ُ
 .ُْٖ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،َٖٓ/ُِ
 .ِٕٗ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفُُٖ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ
 .َُٓ/ُِ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيب(ّ



 -ُْْ- 

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ)لك(رط:حرف الش-ٔ
امتناعالمتناع.

،األلؼعمىالمقدرةالضمةالرفعكعبلمةمرفكعمضارع فعؿ (حج) : جمم  فعل الشرط-ٕ
.أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ

(كاقعةفيجكابالشرطعجبان(،)البلـلرأيت):كالتقديرمقدر،محذكؼ:جمم  جواب الشرط-ٖ
مبنيةعمىالفتحالمحؿليامفاإلعراب،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفع
فاعؿ،)عجبان(مفعكؿبومنصكببالفتحة،كجممة)لرأيتعجبان(المحؿليامفاإلعرابجكاب

.(ُ)شرطغيرجاـز
. چڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ            چ الجمم  الشرطي  الثاني :

فيقكلو فصيحة الفاء كالتقدير: أفصحتعفشرطمقدر، الدنيافيكفرتـكنتـ  إف)فذكقكا(
.(ِ)فذكقكا

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزمقدرشرطحرؼ)إف(حرف الشرط:-ٔ
ماضناقصمبنيعمىالسككففي فعؿ كنتـ() :فعؿالشرطمقدرتقديره جمم  فعل الشرط-ٕ

فعؿالشرطالمقدر،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـ)كاف ،(محؿجـز
ك)الميـ(لمجمع.

الفاء) (،ڇ:)جمم  جواب الشرط-ٖ ذكقكا)مقدرشرطلجكابرابطة( عمىمبنيأمرفعؿ(
ك،مقدرشرطجكاب(فيمحؿجـزذكقكا)كجممة،فاعؿ(فيمحؿرفعالكاك)ك،النكفحذؼ
.(ّ)القكؿمقكؿفيمحؿنصبجكابوكالمقدرالشرطمةفعؿجم

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كتصكرلومشيدحشرالكافريفكىـالجممةالشرطيةاألكلىفياآليةتخاطبرسكؿاهلل

ابفإذاكقعىذاالمشيدبكقكعفعؿالشرط)كلكترل(،عندىاسيقعجك،مكقفكفبيفيدمربيـ
قىدٍ ،لرأيتمكقفانعظيمانأكمخيفانأك الشرطاألكؿالمحذكؼ)لرأيتعجبان(، ًذؼىكى لعظـالجكابحي

جازحذفولعمـالمخاطببو،كقيؿ:حذؼالجكابأبمغ:قيؿىك،شأفالكقكؼبيفيدماهلل
الشرطاألكؿ،فيـكجكابالشرطاألكؿلـيقعلعدـكقكع،مذىبكؿَّنفسيوتىٍذىىبيالسَّامعألفَّ

فاءالسيقفكفبيفيدمالجبارجؿجبللويكـالقيامة،ثـجاءالشرطالثانيمقدرانأفصحتعنو

                                                           

 .ّٗ/ّ-دركيش–،إعرابالقرآفكبيانوَُِ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِّٔ/ُ-الخراط–(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ِ
،ُِِ/ٕ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف،ِّٔ/ُ-الخراط–(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ّ

 .ِٖٗ/ُ-الدعاس–إعرابالقرآف
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يقعجكابالدنيافيكفرتـكنتـ  إف)فذكقكا(،فإفكقعالشرطالمقدر)الفصيحةفيقكلو (،فعندئذو
المقدر الثاني االشرط في كفرتـ كنتـ إف المعنى فيصير العذاببسبب)فذكقكا(، فذكقكا لدنيا

ذىٍكؽي كفركـ، الذكؽأقكلالحكاسلاٍسًتعىارىةهاٍلعىذىابًكى .(ُ)ئلحساسبشدةالعذاب،ألفَّ
ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک    ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ  :قكلوالمسأل  الحادي  عشر: 

[.ُّعاـ:]األن چڱ   ڱ  ں  ں     ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

اسم الشرط:-ٔ المستقبؿظرؼ)إذا( محؿ،لمزمف في السككف عمى مبني خافضلشرطو،
.(ِ)نصببجكابو

مبنيعمىالفتح،ك)التاء(لمتأنيثكىيضميرمتصؿماضفعؿ(ڑ) : جمم  فعل الشرط-ٕ
تصؿمبنيعمىالضـفيمحؿمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،ك)الياء(ضميرم

.باإلضافةجرمحؿفيجممة)جاءتيـ(كنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،
رفعک :)جمم  جواب الشرط-ٖ فيمحؿ الجماعة( ك)كاك الضـ، ماضمبنيعمى فعؿ )

.(ّ)فاعؿ،كجممة)قالكا(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز
 الشرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  

أكالنكخسرانيـخسارة،تصيبيـبالبعثكالقيامةيكذبكفالذيفأفالنصىذافياهللبيف
يغرسفيقمبالمؤمفالطمأنينةكالسكينةعندالببلء،كذلؾالذمالركحيالعزاءيفقدكفألنيـ

كا الظالـ عندىـ فيتساكل المسكؽ كالحيكاف يعيشكف اآلخر باليكـ يؤمنكف ال لمظمكـ،فالذيف
،فيـعقابوكفيرىبكالكالقاتؿكالقتيؿ،كالقاعدكالشييد،كالخائفكالشريؼ،فيـاليخافكفاهلل

،كتأتيالجممةالشرطيةلتبرزىذاالمعنى،فإفخاسركفألنيـمحركمكفمفشرؼلقاءاهلل
ف بيا يؤمنكا لـ ألنيـ الساعة فاجأتيـ كالمعنى: الشرط)جاءتيـ( فعؿ أصبلن،كقع ينتظركىا مـ

)قالكاياحسرتنا(فيصيبيـاليـكالغـكالندـعمىتفريطيـكعمىعدـإيمانيـعندىايقعالجكاب
.(ْ)كعمىكفرىـبالبعث،كالذمترتبعميوكثرةذنكبيـكخطاياىـ

                                                           

-الرازم–الغيبمفاتيح،ّٖٓ/ْ-السميفالحمبي-الدرالمصكف،ُٓ/ِ-الزمخشرم–الكشاؼ(انظر:(ُ
 .ُٖٖ/ٕ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ُُْ/ٔ-القرطبي-الجامعألحكاـالقرآف،َٖٓ/ُِ
 .ِّٔ/ُ-الخراط–انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ِ

 .ُِّ/ٕ-صافي-إعرابالقرآف،الجدكؿفيِٖٗ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ّ
 .ّٔ/ٓ-طنطاكم–،التفسيرالكسيطَِْٖ/ٓ-أبكزىرة-انظر:زىرةالتفاسير((ْ
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  ىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جبچ  :قكلوالمسأل  الثاني  عشر: 

 چحج  مج  جح  مح  يثمت  ىت    يت  جث  مث  ىث  ختحب  خب    مب  ىب  يب  جت  حت

 [.ّٓ]األنعاـ:

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:     
تشتمؿىذهاآليةعمىأربعجمؿشرطية:

 .چىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
حرف الشرط:-ٔ كتكررمبنيعمىالسككفالجاـزشرطحرؼ)إف( اإلعراب، مف لو محؿ

ىناؾفعميفلمشرطفيالجممة. مرتاففيالجممةالشرطية،ألفَّ
،األكؿالشرطفعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيناقصماضفعؿ (ی  :) جمم  فعل الشرط-ٕ

فعؿجـزمحؿفيكىكمبنيعمىالسككفماضفعؿ (حئ،)مستترالشأفضميركاسمو
.(ُ)فاعؿ(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعاءالت)كالثاني،الشرط

تكرر  فافعؿجئ  حئ :)جمم  جواب الشرط-ٖ استطعت( لجكابالشرط،) رابطة (،)الفاء(
إعرابيا،)فافعؿ(،)الفاء(رابطةلجكابشرطمقدر،)افعؿ(فعؿأمرمبنيعمىالسككف،كالفاعؿ

 في كجممة)افعؿ( أنت، تقديره كجكبان مستتر الثاني،ضمير جكابالشرط جـز ًعؿثـمحؿ جي
فكافكبر(األكؿلمشرطجكابان)فإفاستطعتفافعؿ(فيمحؿجـزكجكابيوالثانيالشرطي .(ِ))كا 

.چجئ  حئ   چ :الجمم  الشرطي  الثاني -
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ)إف(حرف الشرط:-ٔ
،الشرطفعؿجـزمحؿفيكىكمبنيعمىالسككفماضفعؿ (حئ)  :) جمم  فعل الشرط-ٕ
.فاعؿ(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعالتاء)ك
لجكابشرطمقدر،)افعؿ(جمم  جواب الشرط-ٖ رابطة تقديرىا)فافعؿ(،)الفاء( مقدرة محذكفة :

فيمحؿفعؿأمرمبنيعمىالسككف،كالفاعؿضميرمستتركجكبانتقديرهأنت،كجممة)افعؿ(
جكابالشرط .(ّ)جـز

  .چ مت  ىت    يت  جث  مث  ىث چ :الشرطي  الثالث الجمم  -
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ)لك(حرف الشرط:-ٔ

امتناعالمتناع.

                                                           

 .ََّ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفَُّ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِّٔ/ُ-الخراط–ف،المجتبىمفمشكؿإعرابالقرإَٓٔ/ْ-السميفالحمبي–(انظر:الدرالمصكف(ِ
 .ََّ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ



 -ُْٕ- 

عؿ(،)شاء(فعؿماضمبنيعمىالفتح،)اهلل(لفظالجبللةفاىت    يت    :) جمم  فعل الشرط-ٕ
مرفكعبالضمة.

(،)البلـ(كاقعةفيجكابالشرط،)جمع(فعؿماضمبنيعمىجث) :جمم  جواب الشرط-ٖ
الفتح،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،ك)الياء(فيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،

.(ُ)جاـزغيرشرطجكابألنيامفاإلعرابليامحؿالكجممة)جمعيـ(
  .چ حج  مج  جح  مح چ :  الرابع الشرطيالجمم  -

 .تككنففبلىذاعرفتإذا:أمالفاءفصيحةفيقكلو)فبلتككنف(أفصحتعفشرطمقدر،
خافضلشرطوالمقدر،كىكمبنيعمىالسككففي،لمزمفالمستقبؿظرؼ)إذا(اسم الشرط:-ٔ

 محؿنصببجكابو.
التاء(ضميرمتصؿمبنيعمى:)عرفت(فعؿماضمبنيعمىالسككف،ك) جمم  فعل الشرط-ٕ

الفتحفيمحؿرفعفاعؿ،كجممة)عرفت(فيمحؿجرباإلضافة.
ناىية(ال)ك(،)الفاء(فصيحةأكرابطةلجكابشرطمقدر،  حج  مج :)جمم  جواب الشرط-ٖ

نكف(النكف)ك،(ال)بجـزمحؿفيالفتحعمىمبنيناقصمضارعفعؿ(تككنف)ك،جازمة
متعمقافكمجركرجار(الجاىميفمف)ك،أنتتقديرهمستترضميرف()تكككاسـالتككيد،
اإلعرابتككنفٌ)كجممة (،تككف)خبربمحذكؼ مف ليا محؿ ال غيرمقدٌشرطجكاب( ر

.(ِ)جاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمل الشرط:

كجاءتالذمأصابوالحزفكاألسىإلعراضقكموككفرىـ،نزلتىذهاآليةلمكاساةالرسكؿ
كقعفعؿالشرطاألكؿ) فإذا الغرض، فٍاآليةبحشدمفالجمؿالشرطيةليذا مىٍيؾىكىبيرىكافىكىاً  عى

ييـٍ منفذان(أمأفتبتغيًفياأٍلىٍرضًنىفىقانتىٍبتىًغيىأىفٍاٍستىطىٍعتىفىًإفً)(،ككقعفعؿالشرطالثانيًإٍعراضي
ًفيأىكٍبيايؤمنكفآيةليـتطمعحتىاألرضتحتماإلىفيوتنفذ منيافىتىٍأًتيىييـٍالسَّماءًسيمَّمان
،ذلؾفعؿتستطيعالأنؾ،كالمرادأمفأًتبيا(فافعؿ،حينيايقعجكابالشرطالثاني)ًبآيىةو

ىدايةحرصوعمىبيافكالمراد،كعمىىذايككففعؿالشرطالثانيكجكابوجكابانلمشرطاألكؿ
الشرطبحرؼفيىذكىًجيءى ،قكمو  حصكلوييظىف الىالذمالذميكثركركدهفيالشرط(ًإفٍ)ا

ثـيأتيالشرطالثالث)كلك،اٍلفىٍرضًليسبمظنةذلؾكلكنوعمىسبيؿالرَّسيكؿىأىفَّلئلشارة
لـفإنويقعجكابالشرطالثالث)لجمعيـعمىاليدل(شاءاهلل(فإذاكقعتمشيئةاهلل كىذا

،ثـيأتيالشرطالرابعمقدران)إذاعرفتىذا(أمعرفتماقمناهلؾسابقان،دـكقكعالمشيئةيقعلع
                                                           

 .َُّ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ُُّ/ٕ-صافي–،الجدكؿفيإعرابالقرآفَُّ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ



 -ُْٖ- 

يقعجكابالشرطالرابع)فبلتككنفمفالجاىميف( اهللًبأىفَّ،فكأنوقاؿلو:كفعالمانعندئذو
اليدل عمى لجمعيـ شاء كاستحضاره،،لك بالعمـ األمر تضمف الجيؿ عف سكلي فالنيي

الرَّسيكؿيبوتىمىبَّسىعفشيءنىٍييهالمقصكدمفاآلية كماتكىموجمعمفالمفسريف،األكـر
.(ُ)أفيككفمفالجاىميففحاشاه

























                                                           

.َِّ/ٕ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرُٗ/ِ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼ(ُ
 



 -ُْٗ- 




 ًالمطلب الثان

أثرىا وبيان (ٛ٘ -ٖٙتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  )
 اآلياتمفسكرة األنعاـعمىتسعمسائؿ،تحتكمعمىثبلثعشرجممةشرطية،تشتمؿىذه

كىيكمايأتي:
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ڑ        ک  ک  ک  ک  گچ  :قكلو: المسأل  األولى

[.ّٗ]األنعاـ: چڱ  ڱ  ڱ    
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .  چ گ  گ  ڳ   ڳ چ ى:الجمم  الشرطي  األول-
.(ُ)مبتدأرفعمحؿفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(مىفٍ):اسم الشرط-ٔ
يىشىأً) ،(گ ڳ )جمم  فعل الشرط:-ٕ كحرؾالشرطفعؿكىكبالسككف،مجزـكمضارعفعؿ(

ر:كالتقديمحذكؼكمفعكلو،(لفظالجبللةفاعؿمرفكعبالضمةالمَّوي)،الساكنيفاللتقاءمنعانبالكسر
(،)إضبلؿ(مفعكؿبومنصكببالفتحةكىكمضاؼ،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىإضبللو)

الضـفيمحؿجرباإلضافة.
كالفاعؿضميربالسككف،مجزـكالشرطجكابفعؿمضارعكىك (ڳ )جمم  جواب الشرط:-ٖ

الضـفيمحؿنصبمستترتقديرهىكعائدعمىلفظالجبللة،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمى
.(ِ)(مفعكؿبو،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مىفٍ

..چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(مىفٍ):اسم الشرط-ٔ
،كالفاعؿضميرمستترالشرطفعؿكىكبالسككف،مجزـكمضارعفعؿ(ڳ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

ىك، مضاؼ،(تقديرهمحذكؼكمفعكلوتقديره كىك بالفتحة منصكب بو مفعكؿ )ىداية( ىدايتو(،
.(ّ)ك)الياء(ضميرمتصؿفيمحؿجرمضاؼإليو

                                                           

 .ِٔٔ/ُ-الخراط-انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ُ
 .َُٖ/ّ-دركيش-،إعرابالقرآفكبيانوَُّ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .َُٖ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ّ



 -َُٓ- 

كالفاعؿضميربالسككف،مجزـكالشرطجكابفعؿمضارعكىك(ڱ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
فظالجبللة،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمستترتقديرهىكعائدعمىل

مفعكؿبو،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مىٍف(
(ُ).

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كالجحكداالنحراؼلعكامؿاستجابةالحؽإلىيسارعكالـالذيفحاؿهاآليةمخيفةفييتبيفىذ
كراءأىكائيـكشيكاتيـسيـ،نفكفي سدكاألنيـيبقكفسائريففيطريؽالظمماتأنَّيـكجريان

فييسيركفالذيفكالبكـالصـبحاؿحاليـشبوكقدالحؽ،إلىالنكرمساربأنفسيـعمى
فبلمعتمةحالكةظمماتفيإنيـإذ،فيويسيركفلميدايةانطريقنيبصركفالىفإنيـالظممات،

بحاؿآيةكؿعفيعرضكفالذيفالجاحديفحاؿشبيتإذتمثيميةاستعارةكاآليةفيياركف،يبص
رادتو،تعالىاهللبعمـذلؾأفكتعالىسبحانوبيفكقد،الظبلـفييعيشكفالذيفالبكـالصـ كا 
فبل،بمشيئتوالضاليفكضبلؿبمشيئتو،الميتديففيدايتوبإذنوإالعفحركةحركةتخرجالىكأنو

كالمعنىإذا(المَّوييىشىأًمىف)فإذاكقعفعؿالشرطاألكؿمشيئتو،غيرمفالكجكدفيشيءيخرج
كالمعنىيكمواهلل(يضممو)كقعتالمشيئةبإضبلؿأحدمفالناس،كقعجكابالشرطاألكؿ

 اكقعتالمشيئةإلىنفسوفيبقىسائرانفيدربالغكاية،ثـيأتيالشرطالثاني)كمفيشأ(أمإذ
يقعجكابالشرطالثاني)يجعموعمىصراطمستقيـ(،كالمعنىال بيدايةأحدمفالناس،عندئذو

إلىنفسو،بؿيمدهبأسباباليدايةكالتثبيت،ألنوطمباليدايةكسارفيطريقيا،يكمواهلل
كالضبلؿاليدايةأفىكإليو،نشيرأمركىنا،الثباتعمىاليدايةفيداهاهللكسأؿاهلل

نمافييما،لمعبداختيارالىإجبارييفليسا ،فيويسيرالذمالطريؽفياناختيارلمعبدأفاألمركا 
.(ِ)ىكالمكفؽتعالىكاهلل

ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 چ  :قكلوالمسأل  الثاني : 

[.َْ]األنعاـ: چھ    
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .  چ ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ  الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.):حرف الشرط-ٔ  ًإٍف(حرؼشرطجاـز

                                                           

 .َُّ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف،ُْٔ/ْ-السميفالحمبي-المصكف(انظر:الدر(ُ

 .ِِْٗ/ٓ-أبكزىرة-انظر:زىرةالتفاسير((ِ



 -ُُٓ- 

مبنيعمىالفتحالمقدرعمىاأللؼكىكفيمحؿماضفعؿ (ڻ ):جمم  فعل الشرط-ٕ جـز
ك)الميـ(،ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو(الكاؼ)ك،فعؿالشرط

لمجمع.
كالتقدير:جمم  جواب الشرط: -ٖ  الفاء(رابطةلجكابشرطمحذكفةمقدرة )فمفتدعكف(؟)

مقدرمبنيةعمىالفتحالمحؿليامفاإلعراب،)مىٍف(اسـاستفياـمبنيعمىالسككففيمحؿ
مبتدأ،رف فاعؿ،ع رفع فيمحؿ الجماعة( ك)كاك بثبكتالنكف، فعؿمضارعمرفكع )تدعكف(

جكابالشرط كجممة)تدعكف(فيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(،كجممة)مفتدعكف(فيمحؿجـز
.(ُ)المقدر

. چہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ     چ :الجمم  الشرطي  الثاني -
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.إً)حرف الشرط:-ٔ  ٍف(حرؼشرطجاـز
،الشرطفعؿجـزمحؿفيمبنيعمىالسككفناقصماضفعؿ (ھ      ):جمم  فعل الشرط-ٕ

ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـ)كاف(.
آليتكـ(جمم  جواب الشرط: -ٖ )فادعكا تقديرىا: مقدرة رمحذكفة الفاء( لجكابشرط،) ابطة

)الية( فاعؿ، فيمحؿرفع الجماعة( ك)كاك فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف، مقدر،)ادعكا(
الكاؼ(ضميرمتصؿفيمحؿجرباإلضافة، ك) مفعكؿبومنصكببالفتحةكىكمضاؼ،

جكابالشرطالمقدر .(ِ)ك)الميـ(لمجمع،كجممة)ادعكااليتكـ(فيمحؿجـز
 تفسيري لجممتي الشرط:ثانيًا: األثر ال

المشركيفكيفحميـ،ليخاطبيـبيذاالخطابالذمأكدتوييبك تىبأفاهلللرسكؿأمرهفياآلية
أتاكـاآلية)بالكاؼ(فيقكلو)أرأيتكـ(،كالمعنىىك:أخبركنيفيحالةكقكعفعؿالشرطاألكؿ)

حينيايقعجكاب،ؿبيـعذاباهللكماحصؿمعأقكاـالرسؿالسابقةالذيفح(اهللعىذىابي
مناطيثـيأتيقكلو)أغيراهللتدعكف(الذمىكالشرطاألكؿالمحذكؼالمقدر)فمفتدعكف(،

(صادقيفكينتيـًٍإف)،ليفحـىؤالءالكفار،فإذاكقعفعؿالشرطالثانيالتبكيتكمحطٌاالستخبار
يأتيأرأيتكـبقكلو)متعمؽكىك الشرط كىذا كلمتبكيتاندمؤك ( كذبعفانكاشفكمكبخان،

فادعكاكتقديره:)عميوًالمذككرًبًداللةثقةمحذكؼهالمعانديف،عندىايقعجكابالشرطالثانيكىك

                                                           

 .َِّ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف،ِٔٔ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبى(انظر:(ُ
 .َُٗ/ّ-دركيش-،إعرابالقرآفكبيانؤِٖ/ْ-(انظر:الدرالمصكفالسميفالحمبي(ِ



 -ُِٓ- 

اآللية،آليةهأصنامكـأففيصادقيفكينتيـًٍإفأمٍ(آليتكـ ىذه فادعكا كتنفع تضر كأنيا
.(ُ)اأتاكـأحدىذيفاألمريف:العذابأكالساعةالمزعكمةلعمياتنقذكـأكتشفعلكـإذ

﮺ چ  :قكلوالمسأل  الثالث :  ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵      ﮴   ﮳    ﮲   ے  ۓ       ۓ 

  [.ُْ]األنعاـ:چ

 

أواًل: تحميل جمم  الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.):حرف الشرط-ٔ  ًإٍف(حرؼشرطجاـز
فعؿعؿف (﮷) : جمم  فعل الشرط-ٕ كالفاعؿالشرطماضمبنيعمىالفتحفيمحؿجـز ،

ضميرمستترتقديرهىك.
)أف(حرؼمصدرم(،كشؼىيكشؼىفٍأى):تقديرهمحذكؼالشرطجكابجمم  جواب الشرط: -ٖ

ب منصكب مضارع فعؿ اإلعراب،)يكشؼ( مف لو محؿ ال السككف عمى مبني )أف(ػناصب
جكابالشرط،كالفاعؿكعبلمةنصبوالفتحة،)كشؼ(فعؿماض مبنيعمىالفتحفيمحؿجـز

.(ِ)ضميرمستترتقديرهىكعائدعمىلفظالجبللة
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

السابقة تجيبعمىتساؤؿاآلية  اآلية كتقررأفالمشركيفىذه كنزكؿالعذاب، الشدة عند
كلكنو،كشفوإلىتدعكنوماأم(ًإلىٍيوًتىٍدعيكفىماٍكًشؼيفىيى،)اآلليةدكفبالدعاءكفاهللص خييى
كجولوكاففعؿإفبأنوإيذانانكىككقكعفعؿالشرط)إفشاء(المشيئةالكشؼفياشترط
يكًشؼىأفشاءإفٍ:أمقبموعميو،ماكداللةالمعنى،لفيـ،كجكابالشرطمحذكؼالحكمةمف

،بفصؿالكبلـلتصكرحاؿالمشركيفالجاحديففيساعةالعذاب،ثـتأتيفاصمةاآليةكشؼى
.(ّ)بأنيـاليذكركفآليتيـالباطمةالتييعبدكنيامفدكفاهللفيذلؾالكقت

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  چ  :قكلوالمسأل  الرابع : 

[.ْْ]األنعاـ: چجب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت     
ميل جمم  الشرط:أواًل: تح

 تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 

                                                           

،ُِّ/ِ-الشككاني-،فتحالقديرُِّ/ّ-أبكالسعكد–الكتابالكريـ(انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزايا(ُ
 .ِّْ/ٕ-محمدرشيدرضا-تفسيرالمنار

 .ُّْ/ٕ-صافي–،الجدكؿفيإعرابالقرآفَُُ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ُّٔ/ْ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفِِ/ِ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ّ
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 .چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
)لىمَّا(ظرفيةمتضمنةمعنىالشرطخافضةلشرطيامبنيةعمىالسككففيمحؿ اسم الشرط:-ٔ

نصببجكابيا.
 ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،(فعؿماضمبنيعمىالضـ،ىئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

باإلضافة.جرمحؿفي(نسكا)كجممة
 (فعؿماضمبنيعمىالسككف،ك)نا(فيمحؿرفعفاعؿ،ی )جمم  جواب الشرط:-ٖ
.(ُ)جاـزغيرشرطجكابألنيامفاإلعرابليامحؿالجممة)فتحنا(ك
. چمئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب    چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿمتضمفمعنىالشرطخافضلشرطومبنيعمى اسم الشرط:-ٔ

السككففيمحؿنصببجكابو.
فعؿماضمبنيعمىالضـ،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،(يئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ِ)كجممة)فرحكا(فيمحؿجرباإلضافة
فاعؿ،فعؿماضمبني (خب) جمم  جواب الشرط:-ٖ فيمحؿرفع ك)نا( عمىالسككف،

محؿال(أخذناىـ)كجممة ك)الياء(ضميرمتصؿفيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،
.(ّ)جاـزغيرشرطجكابألنيامفاإلعرابليا

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
اهلل أفبعدبالنعـرتبالرسؿ،ابتبلىـىاألقكاـالسابقةالتيكفابتمقدذكرتىذهاآليةأفَّ

،كاالبتبلءبالنعـأشدمفاالبتبلءبالشدائد،كىكببلءيصيبالصالحكيصيببالشدائدعالجيـ
كلكنيـ الطالح، يعتبركايرتدعكالـ ينتيكاكلـ لـ فعؿالشرطاألكؿ)،ك كقع مانىسيكافىمىمَّافإذا

كا التيكاآلياتكالعظاتالنذرعفأعرضكافمما:كالمعنى(ًبوًذيك ري حممياالرسؿإلييـ،عندئذو
مىٍيًيـٍفىتىٍحناكقعجكابالشرطاألكؿ) مفشيءكؿأبكابعمييـ(فتحاهللشىٍيءوكيؿ أىٍبكابىعى

كاكالسمطاف،فإذاكقعالشرطالثاني)كالجاهالقكةكأسبابالرزؽ الخيراتكغمرتيـ(أمأيكتيكاًبمافىًرحي
،عندىاكقعجكابالشرطذكركالشكرببللياكالفرحبياالمتاعفيكاستغرقكاالمتدفقةاؽكاألرز

ٍذناىيـٍ)الثانيكجزاؤهالمؤلـ ال طغيانيـسكرةكغفمةكفيسيكةفيكىـغرةعمىأخذىـفكاف (أىخى

                                                           

 .ُُْ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ِٖٔ/ُ-الخراط-انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ِ
 .َّّ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفُُٓ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ّ
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ىآيسكفىمكحائركفبعدانتقاـاهللىـفإذاىكفعابثكفساىكفعفىذاالمصيرالمؤلـ،
.(ُ)العافيةمفالنجاة،نسأؿاهلل
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :قكلوالمسأل  الخامس : 

[.ْٔ]األنعاـ: چڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ      ڤڤ  ڤ
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفا):حرف الشرط-ٔ  إلعراب.ًإٍف(حرؼشرطجاـز
.(ِ)الشرطفعؿجـزمحؿٌفيمبنيعمىالفتحماضفعؿ (ٺ :)جمم  فعل الشرط-ٕ
لجكاباهللغيربويأتيكـأحدفبل)تقديرىا:ةمحذكف جمم  جواب الشرط:-ٖ رابطة (،)الفاء(

)ال()ال(نافيةلمجنسمبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،)أحد(اسـالشرطالمقدر،
)يأتيكـ(فعؿمضارعمرفكعبالضمةالمقدرةعمىالياءمنعمفمىالفتحفيمحؿنصب،مبنيع

كالفاعؿضميرمستترتقديرهىكعائدعمىلفظالجبللة،ك)الكاؼ(ضميرمتصؿظيكرىاالثقؿ،
)بو(جاركجممة)يأتيكـ(فيمحؿرفعخبر)ال(،فيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،

)غير(نعتمرفكعبالضمةكىكمضاؼ،)اهلل(لفظالجبللةفبالفعؿ)يأتيكـ(،كمجركرمتعمقا
مضاؼإليومجركربالكسرة،كجممة فيمحؿجـز بوغيراهلل( يأتيكـ جكابالشرط)الأحد

.(ّ)المقدر
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

لةالجممةالشرطية،فإذاكقعفعؿكىذاكاضحفيدال،كتكحيدهةاهللقدرعمىتدلىذهاآلية
ذى)الشرط ـٍاهللأىخى بالصمـكالعمىكسمبمنكـالعقؿكالفيـفأصابكـاهلل(كأبصاركـسىٍمعىكي

أي ال  (اهللغيربويأتيكـأحدفبلكالتمييز،عندىايقعجكابالشرطالمحذكؼالمقدركتقديره:)
المذككرات بأحد أحد اهلليأتيكـ غيراهللسبحانو،كفياآليةالتيأذىبيا دليؿعمىعنكـ

.(ْ)تفضيؿالسمععمىالبصرلتقدموىنا



                                                           

 .ْٕ/ٓ-طنطاكم-،التفسيرالكسيطََُٗ/ِ-سيدقطب–(انظر:فيظبلؿالقرآف(ُ
 .ُُٔ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ُْٖ/ٕ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفَّْ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ
القرآف((ْ ألحكاـ الجامع ٔ-القرطبي-انظر: التأكيؿِْٖ/ كأسرار التنزيؿ أنكار ِ-البيضاكم-، /ُِٔ، 

 .َْٓ/ُ-لنسفيا-التأكيؿكحقائؽالتنزيؿمدارؾ
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :قكلوالمسأل  السادس : 

[.ْٕ]األنعاـ: چڍ  
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

البقاء:" أبك )تىعىالىىقىٍكليوي قاؿ ـيااًلسٍ(ييٍيمىؾيىىؿٍ: ٍعنىىىينىاًتٍفيىا كىابًعىفٍنىابىفىًمذىًلؾىالتٍَّقًريًر،ًبمى جى
ـًٍإفٍ:أىمٍالشٍَّرًط؛ جكابالشرطجاءمقدرانفي(ُ)"ىىمىٍكتيـٍأىتىاكي ،كمفكبلـأبيالبقاءالسابؽنفيـأفَّ

اآلية،كتقديره:)ىمكتـ(.
مبنيعمىالسككفال):حرف الشرط-ٔ  محؿلومفاإلعراب.ًإٍف(حرؼشرطجاـز
فعؿماضمبنيعمىالفتحالمقدرعمىاأللؼمنعمفظيكرهڃ ):جمم  فعل الشرط-ٕ )

ضميرمتصؿفيمحؿنصبمفعكؿبو، ك)الكاؼ( فعؿالشرط، فيمحؿجـز التعذركىك
ك)الميـ(لمجمع.

تقديرىا جمم  جواب الشرط:-ٖ محؿ:(مقدرة في السككف عمى ماضمبني فعؿ ىمكتـ( جـز
.(ِ)جكابالشرط،ك)التاء(فيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(لمجمع

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
أكيتكقعكنو،الكىـبغتةالعذابجاءىـكسكاء،حالةأيةكفيصكرةأيةفييأتياهللعذابإفَّ

الظالميفبمجردكقكعسيحؿاليبلؾفإف،متأىبكفكىـجيرةجاءىـ فعؿالشرط)أتاكـبالقـك
كسيناليـعذاباهللبغتةأكجيرة(فحينياسيقعجكابالشرطالمقدر)ىمكتـ(،فبلمجاؿلميركب

أفمفأضعؼفيـ،جيرةأكبغتةجاءىـسكاءأنفسيـعفيدفعكهكلف،سكاىـدكفالعذاب
.(ّ)كاجيكهكلكيدفعكه

ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک    ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :قكلوالمسأل  السابع : 

[.ْٖ]األنعاـ: چک    گ  گ    
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(فٍمى) اسم الشرط:-ٔ
كالفاعؿالشرط،فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ (ڑ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ْ)كىتقديرهمستترضمير

                                                           

 .ْٕٗ/ُ-(التبياففيإعرابالقرآف(ُ
 .َّْ/ُ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .َُِٗ/ِ-سيدقطب-انظر:فيظبلؿالقرآف((ّ
 .ُُٖ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ
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،لياعمؿالنافية(ال)،الشرطجكابرابطةل(الفاء) ،(  ک ک   ک) اب الشرط:جمم  جو -ٖ
ٍكؼه) )عمييـ(جاركمجركرمتعمقافبمحذكؼمقدرخبرالمبتدأ،تقديره:بالضمة،مرفكعمبتدأ(خى

جكابالشرط ،كجممةكائف،أمفبلخكؼكائفعمييـ،كجممة)الخكؼعمييـ(فيمحؿجـز
.(ُ)فيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(فعؿالشرطكجكابو

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
مبشريفبالثكابعمىالطاعاتكمنذريفبالعقابعمىبيًعثيكاكىالر سيؿىاأٍلىٍنًبيىاءىأىفَّالمرادمفاآلية

كقعهللإلىمشيئةاميفىكَّضهذاؾبىؿٍاٍلميٍعًجزىاًت،المعاصي،كالقدرةليـعمىإنزاؿ ،فإذا
كسمكتجكارحوفعؿالشرط يكفمفالعابثيف، الرسؿكلـ جاءتبو بما أمآمفبقمبو )آمف(

سيأتيكىك يقعالجكاب)فبلخكؼ(ككيؼيخاؼالمؤمفمما دربالصبلحكاإلصبلح،حينيا
المغفرةفيناؾ،،أكيحزفعمىماأسمؼكأتمؼمفصحتوفيسبيؿاهللفيكنؼاهلل

.(ِ)أصمحماعمىكالثكابأسمؼ،ماىعم
ڤ               ڤ  ڤ    ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  :قكلوالمسأل  الثامن : 

 چچ  چ  چ  چ  ڇ     ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ         ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ  ڦ

[.ْٓاألنعاـ:]
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ لجمم  الشرطي  األولى:ا-
)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ متضمفمعنىالشرطخافضلشرطومبنيعمى،

السككففيمحؿنصببجكابو.
ماضفعؿ (ٿ ٿ) جمم  فعل الشرط:-ِ الفتح، الكاؼ)كمبنيعمى متصؿضمير(

،)الذيف(اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعبومفعكؿمبنيعمىالفتحفيمحؿنصب
.(ّ)فاعؿ،كجممة)جاءؾالذيف(فيمحؿجرباإلضافة

مبنيعمىالسككف،أمرفعؿ(قؿ)،الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ٹ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
ابشرطجك،ألنياالمحؿليامفاإلعراب)قؿ(كجممة،أنتضميرمستتركجكبانتقديرهكالفاعؿ

.(ْ)غيرجاـز
                                                           

 .ُُٖ/ّ-دركيش-إعرابالقرآفكبيانو،َّْ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ُ
.َُّٗ/ِ-سيدقطب-،فيظبلؿالقرآفّٕٓ/ُِ-الرازم–انظر:مفاتيحالغيب((ِ
 .ُُٔ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .َُٔ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ْ
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چ چ  چ  چ  چ  ڇ    ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ           ڄ  ڄ  ڄ  چ الشرطي  الثاني :الجمم  
.(ُ)مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(فٍمى) اسم الشرط:-ٔ
كالفاعؿالشرط،فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ (ڄ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.ىكتقديرهمستترضمير
الفاء) ،(  چ  چ  ڇ) جمم  جواب الشرط:-ٖ إفٌ)الشرطلجكابرابطة( حرؼناسخ(

 الياء)كناصب، الضـضمير( مبنيعمى لفظإلىيعكد(إفٌ)اسـنصبمحؿٌفيمتصؿ
(ػأكؿلخبر(غفكر)الجبللة (ػلثافخبر(رحيـ)بالضمةمرفكع)إفَّ مةبالضمة،كجممرفكع)إفَّ

جكابالشرط خبرفيمحؿرفعكجكابوالشرطفعؿجممةك)أنوغفكررحيـ(فيمحؿجـز
.(ِ)(مف)المبتدأ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
فعؿالشرط كقع فإذا أكلى، بجممةشرطية اآلية يقعبدأتىذه عندئذو )جاءؾالذيفيؤمنكف(،

ذا:معنىكال)فقؿسبلـعميكـ(جكابالشرطاألكؿ الذيفأكلئؾمحمديامجالسؾإلىحضركا 
خالقكـمفلكـسبلـ:ليـفقؿ،كقيؿىـالمستضعفكفمفالسابقيفإلىاإلسبلـ،بآياتنايؤمنكف
،كالسبلـىكجزءمفرحمة،كفيىذابيافلمكانةىؤالءالنفرعنداهللبمغفرتولكـكبشارة

فضبلنمنوسبحانو،ثـتأتيالجممةالشرطيةالثانيةلتبيفأصبلناهللالتيأكجبياعمىنفسولعبادهت
تابىثيَـّمنكـسكءانبجيالة)عمؿمفأصكؿالديففيىذهالرحمة،فإذاكقعفعؿالشرطالثاني

الشرطكىأىٍصمىحىبىٍعًدهًًمفٍ جكاب يقع عندئذو النصكح بالتكبة تداركتو ثـ الذنب حصؿ فإذا )
.(ّ)رحيـ(الثاني)فأنوغفكر

ې    ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ  :قكلوالمسأل  التاسع :  

[.ٖٓ]األنعاـ: چى  ى  
أواًل: تحميل جمم  الشرط:

عمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،كىكمبنيجاـزغيرشرطحرؼ(لىكٍ) حرف الشرط:-ٔ
يفيدامتناعالمتناع.

                                                           

 .ُِٕ/ُ-الخراط-انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ُ
 .ُِٔ/ّ-دركيش-بيانوانظر:إعرابالقرآفك((ِ
 .ِٖ/ٓ-طنطاكم–انظر:التفسيرالكسيط((ّ
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ثبتتقديرهمحذكؼلفعؿفاعؿرفعمحؿٌفي(بوتستعجمكفامعندمأفَّ) جمم  فعل الشرط:-ٕ
،)ثبت(فعؿماضمبنيعمىالفتح،)كجكد(األمرلقضيبوتستعجمكفماكجكدثبتلك:أم

.(ُ)فاعؿمرفكعبالضمة،كجممة)لكثبتكجكد..(فيمحؿنصبمقكؿالقكؿ
مبنيماضفعؿ(ضيق)الشرطجكابفيكاقعة(البلـ)، (ۉ ۉ) جمم  جواب الشرط:-ٖ

بالضمة،كجممة)قضياألمر(المحؿليامرفكعفاعؿنائب(األمر)مبنيعمىالفتح،لممجيكؿ
.(ِ)مفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
فمك،كعنادانجيبلنبالعذاب،لمستعجميفجاءتالجممةالشرطيةفيىذهاآليةمخاطبةالكفارا

لقضي الجكاب) لكقع تستعجمكفبو، ما ثبتكجكد لك فعؿالشرطالمحذكؼالمقدرأم: كقع
الحميـهللاألمرفالجكابلـيقعلعدـكقكعالشرط،كلكف،ىذاالعذاببكـألكقعتاألمر(أم

نعمو،عمييـكيسدمكيرزقيـ،يعافييـ،كىككيكفربوالكافركف،العاصكفيعصيوالذم،الغفكر
.(ّ)،كىكسبحانوعميـبظمميـكعميـبمايؤدبيـكالباطنةالظاىرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-الخراط-المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف،ِٓٓ/ُ-بفأبيطالبمكي-القرآفإعرابمشكؿ(انظر:(ُ
ُ/ِِٕ. 
راب،الجدكؿفيإعُِٗ/ّ-دركيش–،إعرابالقرآفكبيانوَّٖ/ُ-الدعاس–انظر:إعرابالقرآف((ِ

 .ُٔٔ/ٕ-صافي-القرآف
 .ِٖٓص-السعدم-(انظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف(ّ
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 ثالمطلب الثال

 أثرىا وبيان (ٖٚ -ٜ٘تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  )
تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةاألنعاـعمىأربعمسائؿ،تحتكمعمىخمسجمؿشرطيةكىي

كمايأتي:
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤٹ  ڤ    ڤ  ڤچ  :قكلوى: المسأل  األول

[.ُٔ]األنعاـ: چڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

متضمفمعنىالشرطخافضلشرطومبنيعمى،)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ
.(ُ)السككففيمحؿنصببجكابو

فعؿماضمبنيعمىالفتح،)أحد(مفعكؿبوء()جا ،(ڄ  ڄ  ڄ )جمم  فعل الشرط:-ِ
مضاؼ كىك منصكببالفتحة فيمحؿجر،مقدـ الضـ مبنيعمى متصؿ ضمير ك)الكاؼ(

:(المكتأحدكـجاء)كجممةمرفكعبالضمة،مؤخرفاعؿ(المكتباإلضافة،ك)الميـ(لمجمع،)
.(ِ)باإلضافةجرٌمحؿٌفي
األلؼعمىالمقٌدرالفتحعمىمبنيٌماضفعؿ(تتكفٌ) ،(ڃ     ڃ)جمم  جواب الشرط: -ٖ

ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿلمتأنيث،(التاء)كف،اللتقاءالساكنيٍالمحذكفة
رسؿ)نصبمفعكؿبو، نا)كبالضمةكىكمضاؼ،مرفكعفاعؿ( متصؿمبنيعمىضمير(

غيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(رسمناتكٌفتو)كجممة السككففيمحؿجرباإلضافة،
.(ّ)جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
ىا،كىذهاميماحاكؿاإلنسافأفينساىاأكيتناسميربىذهاآليةتكضححقيقةالمفرمنياكال

كاهلل بالمكت، مقيكر اإلنسافالضعيؼعبد تتمثؿفيككفىذا الحقيقة القاىرفكؽ ىك
تعنيفكقيةالمكافكفكقيةالمكانةكليسكماك،الفكقيةىناتعنيإثباتصفةالعمكهللعباده،ك

بيذااإلنسافمبلئكةكتبةيحصكفعميوأعمالو،كيحفظكنومفزعـبعضيـ،كلقدكٌكؿاهلل
الغركر،اآلفات دار كأجمو،عميحفظكف :ؿكقي في كرزقو عممو اإلنساف فعؿى كقع فإذا

 أمالشرط)جاء المكت( ،مشغكلةغافمةكالنفس،المكعكدةالمرسكمةالمحظةجاءتإذاأحدكـ
                                                           

 .َّٗ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ُّٖ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ُُٕ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
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كأعكانو المكت ممؾ قاـ أم رسمنا( الجكاب)تكفتو يقع عندئذو المكت أسباب جاءت إذا كقيؿ:
إفكافالمتكفَّىمؤمنان، الرحمة ممؾالمكتيدفعالركحإلىمبلئكة إفَّ كقيؿ: الركح، بقبض

بلئكةالعذابإفكافالمتكفَّىكافران،كىؤالءالمبلئكةميمتيـأداءرسالتيـكماكيدفعياإلىم
ي عيكفىفيـالأمرىـاهلل كفىكالييضى ري الكيافلويرتعشبأفكفيؿالمخيؼالتصكركىذا،ييقىص 

فيحيقدسفىنىكؿكفيييقبض،قدلحظةكؿفيأنوكيعرؼ،كيتفكرفيوبويحسكىكالبشرم
.(ُ)األجؿالمحتكـ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ  :قكلوالمسأل  الثاني  : 

 [.ّٔ]األنعاـ: چڳ  ڳ  ڱ  

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
.(ِ)مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعرابجاـزشرطحرؼ(إف)حرف الشرط:-ٔ
فعؿجـزمحؿٌفياأللؼعمىالمقٌدرلفتحاعمىمبنيٌماضفعؿ (گ )جمم  فعل الشرط:-ِ

.(ّ)ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿبو،مفعكؿمتصؿفيمحؿنصبضمير(نا)ك،الشرط
اجتمعإذاأنوكالقاعدة،القسـجكابمسدهسدمحذكؼالشرطجكاب جمم  جواب الشرط:-ٖ

نما،(ْ)خبرذكيسبٍقيمالـما لمسابؽفالجكاب كقسـشرط المكطئةالبلـلكجكدىذاالىجأنالكا 
(نككنفٌ)،القسـجكابفيكاقعة)البلـ(،(ڳ فيقكلو)لئفأنجانا(،كجكابالقسـىك)لمقسـ
مبنيةعمىالفتحاللمتككيد(النكف)كالتصالوبنكفالتككيد،الفتحعمىمبنيٌناقصمضارعفعؿ

كمجركرجارٌ(الشاكريفمف)،نحفرهتقديمستترضمير)نككنف(كاسـ،محؿليامفاإلعراب
قسـسدجكابألنيامفاإلعرابليامحؿالجممة)نككنف(ك،(نككنفٌ)خبربمحذكؼمتعٌمؽ

 .(ٓ)مسدجكابالشرط
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

 كلكف،اهلليعرفكفالمشرككفكاف معويشرككفبؿبالعبادةيخصكنوكالبو،يؤمنكفال
الككفخالؽإلىإاليتجيكفالائدالشدبيـتشتدعندماالمشرككفكافإذاعجبفبل،كثافاأل

                                                           

سيد-،فيظبلؿالقرآفٔ/ٕ-القرطبي-،الجامعألحكاـالقرآفَْٗ/ُُ-رمالطب-(انظر:جامعالبياف(ُ
 .ُُِّ/ِ-قطب
 .ِْٕ/ُ-الخراط–(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ِ
 .ُٕٓ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
إعرابالقرآفكبيانو،َُّ/ُ-الدعاس-،إعرابالقرآفَٕٔ/ْ-السميفالحمبي–(انظر:الدرالمصكف(ْ
 .ُّٗ/ّ-دركيش–
 .ُٕٔ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ٓ
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ىذهالحقيقةكىيإلىأنظارىـيمفتأفالكريـرسكلواهللأمركلقدكتعالى،سبحانو
مىفقيؿٍ:)لحقيقةابيذهليقركااالستفياـإلييـيكجوبأففأمره،اهللإالائدالشدفيأنَّوالييذكر

يكيـ ينجيكـأحدالبمعنىتقريرمتكبيخيتقريعيإنكارمكاالستفياـ(كىاٍلبىٍحرًاٍلبىر ظيميمىاتًم فيينىج 
الذمتقركفلوبذلؾفيتمؾالساعةالمرعبة،كتقركفأيضانإالاهللكالبحرالبرظمماتمف

فتدعك الحؽكالمعبكدبحؽسكاه متذلميفأنَّواإللو كتدعكنوخفيةفيسريرتكـكأنتـ نوجيران،
مجاز،فييالشدة،ىناكالظممةعنده،مفإالمنجاةخانعيفخائفيف،ألنكـتكقنكفكقتياأفال

بالظممةكالكربالشدةفيوشبيت الشديدلميـكيقاؿكلذلؾ، كيقكلكفمظمـ،يكـ: ذكنيار:
غمةتككفكالبحرالبرشدائدكفيالككاكب،فيورلتليؿكأنويككفلشدتوأنوأمككاكب،
عصار،عاصؼريحأكفيو،رؤيةالشديد،غيـيككففقدحقيقية، الذمالخسؼيككفكقدكا 

الشدة،ظممةفتجتمعكىكذاباألذل،األمكاجاصطخابيككفكقداألرض،ظمماتفييمقي
الحقيقيةكالظممة المفزعفيىذاضراعتيـتعالىاهللصكركقد، المكطئة،المشيد فجاءبالبلـ
ثـجاءبفعؿ،قبؿحرؼالشرط)إف(لمتأكيدعمىماىـعميومفااللتجاءإلىاهلللمقسـ

انىالىًئفٍ)الشرطفيقكلو يقع(فإذاكقعفعؿالشرطبأفأنجاىـاهللأىٍنجى مفىذهالشدة،عندئذو
يككفأفكيصح،كجكابالقسـىذاسدمسدجكابالشرط،(يفىالشَّاًكرًًمفىلىنىكيكنىفَّ)جكابالقسـ

انىالًَّئفٍ:)عنيـقكلو محذكؼلقكؿمقكالفيمحؿنصب(الشَّاًكًريفىًمفىلىنىكيكنىفَّىىًذهًًمفٍأىنجى
تقديره المذككرةىذهمفأنجيتنالئفقائميف: الظممات كىي بنا نزلت التي ًمفىلىنىكيكنىفَّالشدة

لؾأممفالميٍخًمصيفالعبادةهللالشَّاًكًريفى
.(ُ)كحدهالشريؾلو

جب    يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ  :قكلوالمسأل  الثالث :  

[.ٖٔ]األنعاـ: چحب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
.چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  چ  :الجمم  الشرطي  األولى-
متضمفمعنىالشرطخافضلشرطومبنيعمى)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ، اسم الشرط:-ٔ

.(ِ)السككففيمحؿنصببجكابو
(ضميرمتصؿالتاء)كمبنيعمىالسككف،ماضفعؿ  (،)رأيت(ېئ  ىئ ):جمم  فعل الشرط-ِ

كلذلؾر،الظاىكىككالرؤيةىنافي)رأيت(ىيالبصرية فيمحؿرفعفاعؿ،مبنيعمىالفتح

                                                           

 .َِّٓ/ٓ-أبكزىرة-زىرةالتفاسير،ُّْ/ِ-الشككاني–(انظر:فتحالقدير(ُ
 .ُّْ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ِ
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كاحد،)الذيف(تعدَّت بو،مكصكؿاسـلمفعكؿ مفعكؿ نصب محؿ في الفتح عمى مبني
.(ُ)باإلضافةجرمحؿفيجممة)رأيتالذيف(ك
عمىمبنيأمرفعؿكأعرضالشرط،لجكابرابطةالفاء(،ی ی)جمم  جواب الشرط: -ٖ

أنت،،السككف تقديره كجكبان مستتر ضمير الفعؿبمتعمقافكمجركرجار(عنيـ)ككالفاعؿ
.(ِ)كجممة)أعرضعنيـ(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز،(أعرض)
. چجب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   چ :الجمم  الشرطي  الثاني -
مبني )إف( الشرط: حرف-ٔ عمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،كأدغمتحرؼشرطجاـز

.(ّ)ك)ما(زائدةزيادةإعرابيةكىيالعمؿليا،النكففيميـ)ما(
جـزمحؿٌفيالفتحعمىمبنيٌمضارعفعؿ(ينسيفٌ) (،خب حب :)جمم  فعل الشرط-ِ

اكىن،أكؿبومفعكؿمتصؿفيمحؿنصبضمير(الكاؼ)كلمتككيد(النكف)ك،الشرطفعؿ
تقديره: مقدر محذكؼ الثاني كالمفعكؿ مفعكليف، إلى الفعؿ ؽَّأكالذ ٍكرىييٍنًسينَّؾىتعدَّل ،اٍلحى

.(ْ)بالضمةمرفكعفاعؿ(الشيطاف)
)الفاء(رابطةلجكابالشرط،)ال(ناىيةجازمة،)تقعد(، (مب  ىب)جمم  جواب الشرط:-ٖ
تقديرهكجكبانمستترضميركالفاعؿ،ـالسككفكعبلمةالجزالناىيةب)ال(مجزكـمضارعفعؿ

.(ٓ)الشرطجكابجـزمحؿفيكجممة)التقعد(أنت،
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

،كلذلؾأمراهلليخكضكففيآياتاهللمستيزئيفكطاعنيفبياأنديتيـفيقريشكفاركاف
النبيفعمإذاعنيـبالقياـينابذىـأف ذلؾ الخكضكيدعكابذلؾليتأدبكاكخاضكاكا

كجاءفياآليةشرطافليذاالغرض،فإذاكقعفعؿالشرطاألكؿ)رأيت(كالرؤيةىناكاالستيزاء،
لمفعكؿكاحدبخبلؼالرؤيةالقمبية،كلذلؾذىبأبكحيافتعدَّتكلذلؾ،الظاىركىكبصرية

:أمفييا،خائضكفكىـآياتنافييخكضكفالذيفرأيتإلىكجكبتقديرحاؿمحذكفة،أم:
ذا التقدير،فييبالخكضتمبسيفمـيرأيتكا  ألفَّا،كردالسميفذلؾمعمبلنردهبأنَّوالحاجةليذا

األكؿ)يخكضكف)جممة الشرط جكاب كقع ذلؾ، حدث فإف الحاؿ، نصبعمى محؿ في  )

                                                           

 .َُٖ/ٕ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف،ْٕٔ/ْ-السميفالحمبي–المصكفالدر(انظر:(ُ
 .ُُّ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ِٕٓ/ُ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ّ
/ٕ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،َٔٓ/ُ-أبكالبقاءالعكبرم–(انظر:التبياففيإعرابالقرآف(ْ

ُُٖ. 
 .ُِّ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف(انظر:(ٓ
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فيكقتخكضيـ أمالتجالسيـ ح،فأعرضعنيـ( عنيـ يأتيكقـ ثـ ذلؾ، عف ينتيكا تى
،فإذاكقعتمـزالكقداألغمب،فيالثقيمةالنكفكتمزميا(ًإمَّا)الشرطالثانيمبدكءنبحرؼالشرط

يميؽماقد رنأفكاألحسفي،الحؽأكالذكرىالشيطافييٍنًسيىنَّؾإمَّاأم فعؿالشرطالثاني)ينسينؾ(
مَّا:أمبالمعنى يقعالخائضيفمجالسوتىٍرؾمفبوأيًمٍرتمايطافالشييٍنًسيىنَّؾكا  جكاب،عندئذو

ـيالشرطالثاني)فبلتقعد(أمالتقعدبعدتذكيرؾمعقكـو ىكأبرزصفاتيـألنيـتجاكزكاالظم
بطعنيـفيآياتاهلل  لفتةرائعةفيالجممتيفحدكدىـ كىنا أفَّ، الشرطالشرطيتيفكىي:

إنساءىألفَّ(إفٍ)ػبجاءالثانيالشرطكفيمحقؽ،اآلياتفيخكضيـألفَّ(إذا)بجاءاألكؿ
.(ُ)منومعصكـهكىك،يقعالكقديقعقدبؿ،محققانأمرانليسلمرسكؿالشيطاف

ٹ  ٹ      ٹٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  :قكلوالمسأل  الرابع : 

ڇ     ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    

[.َٕ]األنعاـ: چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب. )إف( الشرط: حرف-ٔ حرؼشرطجاـز
)جمم  فعل الشرط-ِ السككف،كعبل،الشرطفعؿألنَّومجزـكمضارع فعؿ (ڃ: الجـز مة

.(ِ)يعائدعمىالنفسىتقديرهمستترضميركالفاعؿ
ال)،(چچ  چ )جمم  جواب الشرط:-ٖ يؤخذ)،نافية( ) مجزـكلممجيكؿمبنيٌمضارعفعؿ

السككف،الشرطجكابألنَّو متعمؽبنائبالفاعؿالمقدركتقديره:جاركمجركر(منيا)،كعبلمةالجـز
)يؤخذ(،ىىذاالتقديرخركجانمفاإلشكاؿالكاقعفيتقديرنائبالفاعؿؿ)شيء(،كلقدلجأناإل

.(ّ)تغيبعفاألذىافالتيالدقائؽمفكىذا


 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
 قاؿبعضيـنسخفيياكليسكالكعيدلمتيديداآليةىذه التيديد،كىكخبرانمتضمنةألنيا،كما

يشمؿ التيديد كىذا ال الذيف الكفار أكلئؾ  رخيصةيعتقدكفكؿ حياة يحيٍكف فيـ ،بالبعث،
                                                           

-أبكحياف–المحيطالبحر،َّْ/ِ-ابفعطية–،المحررالكجيزّْ/ِ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ُ
 .ْٕٔ/ْ-السميفالحمبي–الدرالمصكف،ْٓٓ/ْ
 .ُِّ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
القرآفإعرابفيالتبياف،ّٔ/ِ-الزمخشرم–اؼالكش،َِٔص-ابفىشاـ-انظر:شرحشذكرالذىب((ّ
–الكريـالكتابمزاياإلىالسميـالعقؿإرشاد،ِٖٔ/ْ-السميفالحمبي–الدرالمصكف،َٕٓ/ُ-العكبرم–

 .ُْٖ/ّ-أبكالسعكد



 -ُْٔ- 

ؿيصَّحىتىييفأطمعتوبماال،الذمخدعتوالحياةالدنياالبلىيالبلعبفيتصرفكفبشيكاتيـتصرؼ
ميالوكرزقواهللبنعـىؤالءالكفارفاغتر،عميو أفكيحتمؿليـرغـطغيانيـكفجكرىـ،كا 
فمـيكق ركه،كىذاينطبؽعمىالمشركيفكليكانلعبانليـينبغيكافالذمدينيـاتخذكاالمعنىيككف

اإلسبلـباعتبار ىؤالءالغافميفذىك ٍر،كليذاجميعانالبشريةديفىكاإلسبلـأفالذيفلـيدخمكا
،فإفمخافةأفتيمؾنفسبسكءعمميا،ثـجاءتالجممةالشرطيةلمزيدمفالتخكيؼبالقرآف

يقعالجزاء)فداءكؿدًفٍتىإفأم(عىٍدؿوكيؿَّتىٍعًدؿٍكقعفعؿالشرط) ذٍالَّ،فعندئذو (أمالًمٍنياييٍؤخى
فدائيـقبؿيي مف ألنيـشيءه الحمكؽيشكمساخفشرابجزاؤىـكىذا،فعمكابماخذكاأيقد،

.(ُ)بدينيـزاؤىـاستيعميودؿالذمكفرىـ،بسببفيجينـأليـكعذاب،كالبطكف




                                                           

ُ))  ِ-ابفعطية-المحررالكجيزانظر: ِ-البيضاكم-أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،َّٓ/ في،ُٕٔ/
.ُُِٗ/ِ-سيدقطب–ظبلؿالقرآف

 



 -ُٔٓ- 

 المطلب الرابع

 تحميل جمم  الشرط في
 .وبيان أثرىا (ٜٗ -ٗٚسورة األنعام من اآلي  )

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةاألنعاـعمىسبعمسائؿتحتكمعمىإحدلعشرةجممةشرطية،
كىيكمايأتي:

چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ : قكلوالمسأل  األولى: 

  [.ٕٔ]األنعاـ: چچ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
.چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :الجمم  الشرطي  األولى-
عمىمبنيٌكىكخافضلشرطو،الشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ:)لمَّا(اسم الشرط-ٔ

 بجكابو.نصبمحؿٌفيالسككف
مبنيجرٌحرؼ(عمى)مبنيعمىالفتحماضفعؿ(جفٌ) ،( ڤ  ڦ  ڦ )رط:جمم  فعل الش-ٕ

،جرٌمحؿٌفيمتصؿمبنيعمىالكسرضمير(الياء)كعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،
الميؿ)،(جفٌ)بمتعٌمؽكالجاركالمجركر فيالميؿ( جممة)جفعميوكبالضمة،مرفكعفاعؿ(

.(ُ)باإلضافةجرمحؿ
رأل)(،  ڦ  ڦ  )م  جواب الشرط:جم-ٖ األلؼ،عمىالمقٌدرالفتحعمىمبنيٌماضفعؿ(

بالفتحة،كجممة)رألكككبان(المنصكببومفعكؿ(كككبان)،ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿ
.(ِ)محؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز

 .چڃ  ڃ  ڃ    چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
عمىمبنيٌكىكخافضلشرطوالشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ)لمَّا(:اسم الشرط-ٔ

بجكابو.نصبمحؿٌفيالسككف
ىك،ڃ :)جمم  فعل الشرط-ٕ تقديره مستتر كالفاعؿضمير الفتح، عمى ماضمبني فعؿ )

.(ّ)باإلضافةجرمحؿفيكجممة)أفؿ(

                                                           

 .ُٕٗ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ُٓٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ُّٓ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ
 .ُٕٗ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ



 -ُٔٔ- 

فاعؿضميرمستترتقديرهىك،فعؿماضمبنيعمىالفتح،كال( ڃ:)جمم  جواب الشرط-ٖ
.(ُ)محؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز   كجممة)قاؿ(ال

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
اذكركقتقكؿإبراىيـ،كأىمٍألبيوفيآيةسبقت،ىذهاآليةمعطكفةعمىقكؿإبراىيـ

نىافكقت فإذاكقعفعؿالشرطاألكؿ)جفعميوالميؿ(،فكجاءفياآليةشرطا،عميوالمٍَّيؿًجى
ًتوًسىتىرىهيأىمٍ نفسومعليعيشحكلو،الناسعفيعزلوككأنماكحده،يحتكيوالميؿكأنما ًبظيٍممى

ىموكتأمبلتو،كخكاطره الشرطبالويشغؿالذمالجديدكمع جكاب يأتي عندئذو كخاطره،
رأسالسربالذمكاففيو،كقيؿ:الصخرةالمكضكعةعمىشىؽ ًمفٍرآه:ًقيؿى(كىٍككىبانرىألاألكؿ)

فماذاقاؿعندرؤية:قيؿكىأىنَّويميقىدَّروسيؤىاؿوابيجكميٍستىٍأنىفىةه)ىذاربي(جممةغيرذلؾ،كقكلو
ةًقيؿ:ككافىذاعندقصكرنظرهفيزمفطفكلتو،كقيؿ:أرادقياـالكككب؟ جَّ مىىاٍلحي قكموعى

اجي،كذىبمفعقيدةزائفةألجؿدحضياعندىـىكلمااكيكالح قكؿإبراىيـالزَّجَّ إلىأفَّ
رٍاستفياـإنكارمحيذؼمنو ب ي؟أىىىذىا،كتقديره:ااًلٍسًتٍفيىاـًؼيحى ،كمعناهإنكارأفيككفمثؿىذارى

القكؿألنَّويميؽبعصمةأبياألنبياء حىذا فإذاكقعفعؿ،إبراىيـالكككبربَّان،كنحفنرج 
الأحباآلليةأىمً(اآٍلًفًميفىأيًحب الىكقعجكابالشرطالثاني)قاؿغىرىبىأىمٍالشرطالثاني)أفؿ(

،التي تىغىي رهفىًإفَّتىٍغريبي كبى كالاآلفميف،تحبالإبراىيـكفطرةحاؿإلىحاؿ،ًمفٍكانتقاؿاٍلغيري
المختصالمذكرجمعبصيغةباآلفميفكجاء ،يغيبالالفطرةتحبوالذمإللواإفَّ،إليانمنيـتتخذ

.(ِ)األككاففيمتصرفةعاقمةالككاكبأفقكمواعتقادعمىبناءبالعقبلء
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ  :قكلوالمسأل  الثاني : 

   [.ٕٕ]األنعاـ: چک  ک      ک    

 تحميل جمم  الشرط: أواًل:
تشتمؿىذهاآليةعمىثبلثجمؿشرطية:

.  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ :الجمم  الشرطي  األولى-
عمىمبنيٌكىكخافضلشرطو،الشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ:)لمَّا(اسم الشرط-ٔ

 بجكابو.نصبمحؿٌفيالسككف

                                                           

 .ُّٓ/ُ-الدعاس-ابالقرآفإعر،ُٓٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ُ
القدير(ِ فتح انظر: ِ-الشككاني-( القرآفُِٓ/ فيظبلؿ قطب-، ِ-سيد /ُُّٗ -الكسيطالتفسير،

 .َُُ/ٓ-طنطاكم



 -ُٕٔ- 

) جمم  فعل الشرط-ٕ رأل)،(ڇ  ڇ: األلؼ،عمىالمقٌدرالفتحعمىمبنيٌماضفعؿ(
في كجممة)رألالقمر( مفعكؿبومنصكببالفتحة، )القمر( ىك،   كالفاعؿضميرمستترتقديره

.(ُ)باإلضافةجرمحؿ
فعؿماضمبنيعمىالفتح،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،( ڃ):جمم  جواب الشرط-ٖ

.(ِ)غيرجاـزمحؿليامفاإلعرابجكابشرط   كجممة)قاؿ(ال
 .چڃ  ڃ  ڃ    چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
عمىمبنيٌكىكخافضلشرطو،الشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ:)لمَّا(اسم الشرط-ٔ

بجكابو.نصبمحؿٌفيالسككف
ىك،ڃ :)جمم  فعل الشرط-ٕ تقديره مستتر كالفاعؿضمير الفتح، عمى ماضمبني فعؿ )

.(ّ)باإلضافةرجمحؿفيكجممة)أفؿ(
فعؿماضمبنيعمىالفتح،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،( ڃ:)جمم  جواب الشرط-ٖ

.(ْ)محؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز   كجممة)قاؿ(ال
 . چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک     چ :الجمم  الشرطي  الثالث -
مبنيع(إف) حرف الشرط:-ٔ مىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼشرطجاـز
،كقمبنفيحرؼ(لـ(،)  ژ  ژ  ڑ) جمم  فعل الشرط:-ٕ مجزـكمضارعفعؿ(ييدني)كجـز

حذؼحرؼالعمةكىكحرؼالياء،لـب) ضمير(الياء)كمكقاية،ل(النكف)ك(كعبلمةالجـز
مةالمقدرةعمىمرفكعبالضفاعؿ)رب(بو،مفعكؿمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصب

الباءمنعمفظيكرىااشتغاؿالمحؿبحركةمناسبةالياءكىيالكسرة،ك)رب(مضاؼ،ك)الياء(
فعؿالشرط .(ٓ)فيمحؿجرمضاؼإليو،كجممة)لـييدنيربي(فيمحؿجـز

،)أككنف(لمتأكيد)البلـ((،ڑ)محذكؼسدمسدهجكابالقسـجمم  جواب الشرط:-ٖ
ص،مبنيعمىالفتحالتصالوبنكفالتككيدالثقيمة،كاسـ)أككف(ضميرمستترفعؿمضارعناق

كىكفي،(المحذكؼأككف)بخبرمتعمؽ(القكـمف)كالمجركركالجارتقديره)أنا(فيمحؿرفع،

                                                           

 .ُٖٗ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ُّٓ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف،ُٔٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ِ
 .ُٖٗ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ُٔٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ُّٓ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآفانظر:((ْ
 .ُٔٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ٓ



 -ُٖٔ- 

مفاإلعرابجكابالقسـالذمسبؽالشرطمحؿنصبتقديره:محسكبان، كالجممةالمحؿليا
.(ُ)ة)لئفلـييدنيربي..(فيمحؿنصبمقكؿالقكؿ،كجممفسدمسدجكابو

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمل الشرط:
اهللكحدانيةعمىإبراىيـبيابرىفالتيالحاالتمفثانيةفيىذهاآليةحالةبيفاهلل
رأل ممافأم(اٍلقىمىرىرىأىل)،كجاءتاآليةبجمؿشرطيةثبلث،فإذاكقعفعؿالشرطاألكؿ

ماكقعفعؿالشرطعندكقعجكابالشرطاألكؿ)قاؿىذاربي(،فالطمكع،فيمبتدئانالقمرإبراىيـ
مسمعان(أمقاؿ،كقعجكابالشرطالثاني)قبمومفالكككبأفؿكماالثاني)أفؿ(أمأفؿالقمر

كقعقكمومفحكلومف فإذا حرؼالشرط)إف(، مع لمقسـ المكطئة بالبلـ كجاء الشرطؿفع،
تنبيوىذاإبراىيـقكؿعمىاليدايةكيكفقنيلمحجة،كفيييثىب ٍتًنيأملـالثالث)لـييدنيربي(

ىذاكفي،األلكىيةيستحقافالكمييماكالقمرالككاكبكأف،كاحدكأنو،الحؽالربلمعرفةقكمول
،عندئذجاءجكابالقسـكبالككاغيرربالوبأفالتصريحمفعميوعـزلماقكمولنفكستييئة

لسبقوعمىالشرطكلكنوسدمسدجكابالشرط)ألككنفمفالقكـالضاليف(كىذاالقكؿتعريض
دخاؿلمشؾعمىنفكسيـفيمعتقدىـ .(ِ)أنولكفمفالضبلؿببضبلؿقكمو،كا 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱچ  :قكلوالمسأل  الثالث : 

[.ٖٕ]األنعاـ: چڻ  ڻ    ڻ   
 تشتمل ىذه اآلي  عمى جممتين شرطيتين: أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 .چگ  گ  گ  گ  ڳ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
عمىمبنيٌكىكخافضلشرطو،الشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ:)لمَّا(اسم الشرط-ٔ

بجكابو.نصبمحؿٌفيالسككف
رأل)(،  گ گ  )جمم  فعل الشرط:-ٕ األلؼ،عمىالمقٌدرالفتحعمىمبنيٌماضفعؿ(

كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،)الشمس(مفعكؿبومنصكببالفتحة،كجممة)رألالشمس(
.(ّ)باإلضافةجرمحؿ  في
كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،(ڳ )جمم  جواب الشرط:-ٖ فعؿماضمبنيعمىالفتح،

.(ْ)محؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز   كجممة)قاؿ(ال
                                                           

الجدكؿفي،ُّٓ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف،ِٖٕ/ُ-الخراط-القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبىانظر:((ُ
 .ُٗٗ/ٕ-صافي-إعرابالقرآف

 .َُُ/ٓ-طنطاكم–،التفسيرالكسيطُّٓ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقدير(ِ
 .ُٗٗ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ُٔٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعراب،ُّٔ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآفانظر:((ْ



 -ُٔٗ- 

 .چڱ  ڱ  ں   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
عمىمبنيٌكىكخافضلشرطو،الشرطمعنىمتضٌمفحيفبمعنىظرؼ:)لمَّا(اسم الشرط-ٔ

بجكابو.نصبمحؿٌفيالسككف
قديرهىي،ك)فعؿماضمبنيعمىالفتح،كالفاعؿضميرمستترت(ڱ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ُ)باإلضافةجرمحؿفيكجممة)أفمت(،التاء(لمتأنيث
كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،(ڳ )جمم  جواب الشرط:-ٖ فعؿماضمبنيعمىالفتح،

.(ِ)محؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز   كجممة)قاؿ(ال
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

اهللكحدانيةعمىإبراىيـبيابرىفالتيالحاالتمفلثةثاىذهاآليةحالةفيبيفاهلل
، كجاءت،الشمسكىيكحرارةإضاءةكأشدىاالمنظكرةاألجراـأضخـمعالثالثةالتجربةإنيا

اآليةبشرطيفليذاالغرض،فعندكقكعالشرطاألكؿ)رأمالشمس(أمرآىاطالعة،عندىاكقع
ب يالمنيريالطالعيىذااألكؿ)قاؿ(كالمعنى:أنوقاؿجكابالشرط  ،رى كليذاذكَّراسـاإلشارةألفَّ

:يعني التأنيث،كعمؿىذاالكبلـبقكلو)ىذاأكبر(شبيةعفالربلصيانةأك مرادهىذاالطالع،
كالقمرالكككبمفأكبرألنَّو،ىكربيىذا كقعالكبلـلداللةذلؾفحذؼ، فمما الشرطعميو،

جكابالشرط جاء عندئذو قبميا، غابالكككبكالقمر الشمسغابتكما أمأف الثاني)أفمت(
ىناىكإعبلفحاسـلبراءةكاممةمفكؿآليةمزيفةيعبدىاقكموالثاني)قاؿ(كقكؿإبراىيـ

دراجفياست،كمفضمنياىذهاألجراـالمحدىثةالمتغيرة،كىكذانجحإبراىيـمفدكفاهلل
فمفباب التصمحأفتككفآلية أنيا فكما المعبكداتالباطمة، بسقكطىذه قكموكييقنعيـ
البراءةمفشرؾقكمواشتممت أكلىاليصمحماىكأحقرمنياكأصغرلئفيككفإليان،كىذه

فرادهبالعبادة،فبلمعبكدبحؽإالاهللسبحانوكتعالىعمىتكجيوالكجوهلل .(ّ)،كا 



                                                           

 .ُٗٗ/ٕ-صافي-عرابالقرآف(انظر:الجدكؿفيإ(ُ
 .ُّٔ/ُ-الدعاس-إعرابالقرآف،ُٔٓ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآفإعرابانظر:((ِ
،ُْ/ٓ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفْٖٔ/ُُ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ّ

القدير ِ-الشككاني-فتح القرآفُّٓ/ فيظبلؿ قطب–، ِ-سيد التأكيؿَُُْ/ محاسف /ْ-القاسمي-،
-الشنقيطي-،العذبالنميرمفمجالسالشنقيطيفيالتفسيرِِّ/ٕ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرَّْ

ُ/ِْْ. 



 -َُٕ- 

﮵                  ےہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  :قكلوالمسأل  الرابع :  ﮴   ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

[.ٖٖ]األنعاـ: چ﮶    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

،يفيدمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعرابجاـزغيرشرطحرؼ:)لك(حرف الشرط-ٔ
   .(ُ)امتناعالمتناع

رفعك،الضـعمىمبنيماضفعؿ (ۓ) جمم  فعل الشرط:-ٕ فيمحؿ الجماعة( كاك (
.(ِ)فاعؿ
)حبط(فعؿماضمبنيالشرط،جكابفيكاقعة(البلـ)،(  ﮲  ﮳ ﮴  )جمم  جواب الشرط:-ٖ

مبنيعمىالسككفمكصكؿاسـ(ما)ك،(حبط)بمتعمقافكمجركرجار(عنيـ)كعمىالفتح،
غيرشرطجكابألنيا،مفاإلعرابليامحؿال(عنيـماحبط)كجممة،فاعؿفيمحؿرفع

.(ّ)جاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

الذمكتكحيده،كىكذلؾاليدلالذمأشيرإليوفياآليةالسابقةىكمعرفةاهللاليدمىذا
بونالكاالذمالحؽٌالديفإلصابةبويـفكفقكالرسؿ،األنبياءىمفمَّسمفبولاهللىد
حصمكابيذااليدلعمىشرؼالدنياككرامةاآلخرة،كجاءتالجممةالشرطيةك،ربيـىرض

الذيفاألنبياءىؤالءأشرؾكلكأم)أشرككا(فياآليةلتكضيحىذاالمعنى،فإذاكقعفعؿالشرط
امفاآلليةالمزعكمةغيرهمعوفعبدكا،مَّاىـاهللس ،لكقعإلشراؾكمعاذاهللأفيتحقؽىذا

أمعنيـلحبط)جكابالشرط يعممكف( كانكا كانكاالتيأعماليـأجريعنيـفذىبىلبطؿما
يعممكف، كقكعالشرط،عمبلنبوالشرؾمعيقبؿالاهللألف لعدـ يقع الجكابلـ كلكفىذا ،

لذلؾلـكفمحاؿأفيقعالشرؾمفاألنبياء،كلكفالجممةالشرطيةجاءتعمىسبيؿالفىرىض،
يحبطعمؿاألنبياءكأجكرىـألنَّيـلـيشرككاباهللأحدان،كىذاماأفادهحرؼالشرط)لك(حيثيفيد

ىكتقريرالتكحيدىذهالجممةالشرطيةكالمقصكدمفامتناعكقكعجكابوالمتناعكقكعشرطو،
،كلكبمغمففضائ ،كتفظيعأمرالشرؾ دو أًلىحى ييٍغتىفىري ٍبمىغانعىًظيمكىأىنَّويالى .(ْ)انؿاألعماؿمى

                                                           

 .ُّٗ/ُ-الدعاس–انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ُِِ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ
 .ُْٔ/ّ-دركيش–انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ّ
/ٕ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرْٓ/ُّ-الرازم–،مفاتيحالغيبُّٓ/ُُ-الطبرم–امعالبياف(ج(ْ

ُّٓ. 



 -ُُٕ- 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ  :قكلوالمسأل  الخامس : 

[.ٖٗ]األنعاـ: چې  ى  ى  ائ        
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
الشرطفعؿبالسككفكىكمجزكـمضارعفعؿ(يكفر) (، ۉۅ  ۉ  ) جمم  فعل الشرط:-ٕ
متصؿمبنيعمىضمير(ىا)كمبنيعمىالكسرالمحؿلومفاإلعراب،جرحرؼ(الباء)

إشارةاسـ(أكالء)تنبيوحرؼ(ىا)،(يكفر)بافمتعمقكالجاركالمجركرالسككففيمحؿجر،
.(ُ)فاعؿرفعمحؿٌفيعمىالكسرمبني
كٍَّمناك)قد(حرؼتحقيؽ،)،الشرطجكابرابطةل(الفاء)  (ې  ې) مم  جواب الشرط:ج-ٖ فعؿ(كى

جكابجـزمحؿفيجممة)قدككمنا(كمبنيعمىالسككف،ك)نا(فيمحؿرفعفاعؿ،ماض
.(ِ)الشرط

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
الميدييفالذيفذيكركافياآلياتالسابقة،ثـىذهاآليةتشيرفيبدايتيامرةأخرلإلىاألنبياء

فإفكقعىذاالشرط)يكفربياىؤالء(أم:إفكفربآياتنا،يأتيالشرطبعدىذهاإلشارةالتكريمية
مَّديكفارزمانؾيا كٍَّمنافىقىدٍ،عندىايأتيالجكاب)ميحى (أمككمناباإليمافبآياتناقكمانليسكابياًبياكى

،فقيؿ:ىـالمياجركفكاألنصار،كقيؿ:ىـالنبيكفالمذككركفبكافريف، كاختمؼفيىؤالءالقـك
المبلئكة، ىـ كقيؿ: لممعنى، األنسب كىك السابقة اآليات ًقيؿىفي كى اٌـّىيكى: مؤمفعى كؿ في

.(ّ)كمؤمنةمفاإلنسكالجفكالمبلئكة
ىئ    ىئۈئ        ېئ  ېئ  ېئ ۈئ   ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ  :قكلوالمسأل  السادس : 

[.َٗ]األنعاـ: چىئ  ی  ی  ی  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

فاقتدذكركمااألمركافإذافيقكلو)فبيداىـ(أفصحتعفشرطمقدرأم:الفصيحةىيالفاء
.(ْ)بيـ

                                                           

 .ُِّ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ُّٗ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ِ
 .ّْ/ٕ-القرطبي-(انظر:الجامعألحكاـالقرآف(ّ
 .ُّٗ/ُ-الدعاس-انظر:إعرابالقرآف((ْ



 -ُِٕ- 

متضمفمعنىالشرطخافضلشرطوالمقدرمبني،)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ
سككففيمحؿنصببجكابو.عمىال

الفتح، جمم  فعل الشرط:-ٕ عمى ماضناقصمبني فعؿ )كاف( ذيكر(، كما األمر كاف (
)ما(اسـمكصكؿفيمحؿجر،كالجار)األمر(اسـكافمرفكعبالضمة،ك)الكاؼ(حرؼجر،

يكؿمبني)ذكر(فعؿماضمبنيلممج)كائنان(،)كاف(المحذكؼتقديرهكالمجركرمتعمقافبخبر
جر محؿ في كائنان( األمر كجممة)كاف ىك، تقديره مستتر ضمير الفاعؿ كنائب الفتح، عمى

باإلضافة.
اسـ،( ۆئۇئ  ۆئ )جمم  جواب الشرط:-ٖ حرؼجر،)ىدل( ك)الباء( فصيحة، الفاء

مجركربالكسرةالمقدرةعمىاأللؼكىكمضاؼ،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفي
أمرفعؿ ضافة،ك)الميـ(لمجمع،كالجاركالمجركرمتعمقافبالفعؿ)اقتده(،)اقتده(محؿجرباإل

جممة)اقتدكلمسكت،كالياءأنت،تقديرهمستترضميركالفاعؿالعمة،حرؼحذؼعمىمبني
.(ُ)غيرجاـزمقدرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿالبيداىـ(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
اآليةإشارةإلىالقكـالمذككريففياآليةالسابقةفيقكلو)فقدككمنابياقكمانليسكابيافيىذه

كتابو،آياتمفبحفظومكاك كيماكاحفظفالحؽ،لدينواهللىداىـالذيفبكافريف(فيؤالءىـ
فاءالفصيحةالثـيأتيالشرطالمقدرالذمأفصحتعنوكحرامو،حبللوكاتباعبحدكده،كالقياـ

،عندئًذيقعجكابالشرطالمقدر)فبيداىـذكركماكائناناألمركافإذاأم:فيقكلو)فبيداىـ(،
الذمكالتكفيؽىديناىـ،الذمكباليدلسمككا،الذمكالمنياجعممكا،الذمبالعمؿاقتده(أمفاقتد

كالرضكاف،كفقناىـ الفكز  ففيو محمد يا ذلؾ كؿ فخذ تأٌكؿمفمذىبعمىؿالتأكيكىذا،
السابقة،كىذامااآلياتفيالمذككركفاألنبياءأنيـ(بكافريفبياليسكاقكمنابياككمنافقد):قكلو

لىىذاالقكؿيميؿالباحثألفالسياؽأفادىذاالمعنىكاهلل،اختارهشيخالمفسريفرحمواهلل كا 
.(ِ)أعمـ




                                                           

 .ُْٔ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ُٖٓ/ُُ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ِ



 -ُّٕ- 

ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ں چ  :قكلوالمسأل  السابع : 

﮹      ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮲ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮷  ﮸     ﮿﮳ ﮴  ﮵      ﮶  

[.ّٗ]األنعاـ: چ﯀      ﯁                                           
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

،يفيدمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراباـزجغيرشرطحرؼ)لك(:حرف الشرط-ٔ
امتناعالمتناع.

األلؼ،عمىالمقدرةالضمةالرفعكعبلمةمرفكعمضارعفعؿ (﮴) جمم  فعل الشرط:-ٕ
.(ُ)الظالميفأكالكفار:تقديرهمحذكؼكالمفعكؿ،أنتتقديرهمستترضميركالفاعؿ

تقجمم  جواب الشرط:-ٖ محذكؼ الشرط لرأيت(،)البلـ(،)عظيمانأمرانلىرىأىٍيتى ديره:جكاب
بو مفعكؿ فاعؿ،)أمران( رفع فيمحؿ ك)التاء( السككف، ماضمبنيعمى فعؿ لمتككيد،)رأيت(
مفاإلعرابجكاب ليا المحؿ  كالجممة نعتمنصكببالفتحة، )عظيمان( منصكببالفتحة،

.(ِ)غيرجاـزلحرؼشرطشرطمقدر
 فسيري لجمم  الشرط:ثانيًا: األثر الت 
لوحاؿالظالميفالمشركيفمعاهللانمحمدنبيويخاطباهلل آليةكأندادانمصكران

يا(أملكترلترلفعؿالشرط)تصكيرانمفزعان،كليذاالغرضجاءتالجممةالشرطية،فإذاكقع
لكالمدعيفبنزكلوعمييـ،،فتريفعمىاهللكذبان،كالمنكريفلمكحيالذمنزؿعميؾىؤالءالممحمد
،بسكراتوالمكتىـيغمرحيفتراىـ نياية يضربكفأيدييـباسطككالمبلئكةآجاليـ،كتحيف

ثـيأتيجكابالشرطالمحذكؼالمقدر)لرأيتأمرانعظيمان(،كالنفسىناتذىبكأدبارىـ،كجكىيـ
،عفآياتاهللكفركؿمذىبفيتصكرشدةالعذابكاأللـالذميحسبوىؤالءالمستكب

.(ّ)عفكهكرحمتوكعافيتونسأؿاهلل
 
 
 
 

 
                                                           

 .ِِِ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِّٖ/ُ-الخراط–،المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفُْ/ٓ-السميفالحمبي–انظر:الدرالمصكف((ِ
.ٖٔ/ُّ-الرازم–،مفاتيحالغيبّٕٓ/ُُ-الطبرم-جامعالبيافانظر:((ّ
 



 -ُْٕ- 

 المبحث الثانً

 تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام 
 .( وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري ٘ٙٔ- ٜ٘من اآلي  )

                                                                                                  
 مطالب:                                                                                                              ةوفٌه أربع

 المطمب األول: 
                                                     .(   وبيان أثرىآٔٔ -ٜ٘اآلي  ) تحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من

 المطمب الثاني: 
                                                                                                                                                                       .(  وبيان أثرىإٙٔ -ٔٔٔتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  )

 المطمب الثالث: 
                                                      .(  وبيان أثرىآٗٔ- ٕٚٔتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  )

 المطمب الرابع:
                                                                                                             .( وبيان أثرىا٘ٙٔ -ٔٗٔتحميل جمم  الشرط في سورة األنعام من اآلي  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ُٕٓ- 

 المطلب األول

 تحميل جمم  الشرط في سورة
 .(  وبيان أثرىآٔٔ -ٜ٘األنعام من اآلي  ) 

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةاألنعاـعمىثبلثمسائؿتحتكمعمىأربعجمؿشرطية،كىيكما
ي:يأت

ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :قكلوالمسأل  األولى: 

[.َُْ]األنعاـ: چڇ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

ىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:تحتكم
 .چ  ڃڃ  ڃ   ڃ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
 .(ُ)مبتدأرفعمحؿفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(مىفٍ) :الشرط اسم-ٔ
كالفاعؿالشرط،فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ (ڃ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

ضميرمتصؿفيمحؿأبصرىا)أممحذكؼكالمفعكؿىك،تقديرهمستترضمير الياء( (،ك)
.(ِ)نصبمفعكؿبو

  ر)فمنفسو(،محذكفةمقدرةكىيجممةاسميةتعمؽبياالجاركالمجركجمم  جواب الشرط:-ٖ
الفاء) لنفس)الشرطلجكابرابطة( كالتقدير:كمجركرجار( المقدرة االسمية بالجممة متعمؽ
 )إبصاره،كجممةإليومضاؼفيمحؿجرضميرفي)لنفسو((الياء)ك،(فإبصارهعائدلنفسو)

جكابالشرط،   .(ٖ))مف(كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأعائد(فيمحؿجـز
 .چ  چچ  چ   چ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
 .(ْ)مبتدأرفعمحؿفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(مىفٍ:)الشرط اسم-ٔ
كالفاعؿالشرط،فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ( چ  ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

الياأممحذكؼكالمفعكؿىك،تقديرهمستترضمير محؿ)عًمييا(،ك) في متصؿ ضمير ء(
.(ٓ)نصبمفعكؿبو

                                                           

 .ِّٓ/ُ-الدعاس–انظر:إعرابالقرآف((ُ
 .ُِْ/ٕ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ
 .ُُٗ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ّ
 .ُِْ/ٕ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ْ
 .ِّٓ/ُ-الدعاس–:إعرابالقرآفانظر((ٓ



 -ُٕٔ- 

 ،محذكفةمقدرةكىيجممةاسميةتعمؽبياالجاركالمجركر)فعمييا(:جمم  جواب الشرط:-ٖ
الفاء) عمييا)الشرطلجكابرابطة( المقدرةكمجركرجار( االسمية بالجممة كالتقدير:،متعمؽ
اهيف) جكابالشرط،كجممةفعؿالشرطكجكابوعائد(فيمحؿعمييا(،كجممة)عماهعائدعىمى جـز

    .(ٔ)فيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

(كاردانعمىلسافرسكؿاهلل ـٍ ب كي ًمٍفرى بىصاًئري ـٍ ،كالبصيرةفيىذهاآليةجاءقكلو)قىٍدجاءىكي
ا نكر البصر أف كما يستبصر، القمبالذمبو ىينكر البصائر كىذه تبصر، الذمبو لعيف
لىةياآلياتكالبراىيفالظاىرة،كبصائرجمعبصيرةكىي لمشيء،النفكسإبصارتكجبالتي الدَّالى

،بصرةالقتيؿعمىالداؿ لمدـ:قيؿلذلؾك لىةيككىصىؼى يقاؿ:الدَّالى كما شأنيا، لتفخيـ بالمجيء
اآليةشرطافإلبرازالمعنىالمراد،فإذاكقعفعؿكجاءفيجاءتالعافيةكقدانصرؼالمرض،

يقعجكابالشرطاألكؿالمقدر) فأبصرالحؽكآمف،عندىا (أمأبصرىا رى الشرطاألكؿ)أىٍبصى
(أمعميياإياىانفع،ثـيأتيالشرطالثانيأمفإبصارهعائدلنفسو( فعميعفالحؽكلـ،)عىًميى

يقعجكاب كبعدىذابيذاالعمى،ضرَّإياىاأمر)فعماهعائدعمييا(الشرطالمقد يؤمف،عندئذو
بحافظلكـمفعذاباهللالببلغ لستي

(ِ).
 چہ  ہ  ہ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  :قكلوالمسأل  الثاني : 

[.َُٕ]األنعاـ:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

،يفيدالسككفالمحؿلومفاإلعرابمبنيعمىجاـزغيرشرطحرؼ(كٍل)ى حرف الشرط:-ٔ
امتناعالمتناع.

لفظالجبللةفاعؿ  )شاء(فعؿماضمبنيعمىالفتح،)اهلل((،ڱ  ں ) جمم  فعل الشرط:-ٕ
(مفعكؿبومنصكببالفتحةكىك،)إيماف(إيمانيـتقديره)محذكؼبوالمفعكؿ مرفكعبالضمة،ك

.(ّ)لمجمع)الميـ(مضاؼ،ك)الياء(فيمحؿجرمضاؼإليو،ك

                                                           

الدرالمصكف(ُ انظر: المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفِٗ/ٓ-السميفالحمبي–(  ُ-الخراط–، /ِٖٕ،
 .ُُٗ/ّ-دركيش–إعرابالقرآفكبيانو

السميف-،الدرالمصكفٕٓ/ٕ-القرطبي-،الجامعألحكاـالقرآفٓٓ/ِ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ِ
 .ُٗ/ٓ-الحمبي

 .ٗٗ/ٓ-السميفالحمبي-،الدرالمصكفِٗٓ/ُ-العكبرم-انظر:التبياففيإعرابالقرآف((ّ
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)أشرككا(فعؿماضمبنيعمىالضـ،ليا،عمؿالنافية(ما) (ں  ڻ) جمم  جواب الشرط:-ٖ
أشرككا(كك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ، جكابألنيامفاإلعرابليامحؿالجممة)ما

.(ُ)جاـزغيرشرط
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

رب ؾأرادفشاءاهلل(أملككقعتالمشيئةةشرطية،فمككقعفعؿالشرط)بجممابتدأتىذهاآلية
محمد الجكابىداييا لكقع الكافريف، القـك يمافىؤالء كا  أشرككا(ة فاتبعكؾبؾآلمنكاأم)ما
اهلل،ربؾعندمفالحؽمفبوجئتيـماكصدَّقكا مشيئة لعدـ كقع الشرؾقد  كلكفَّ

نمافانتفيالجكابالنتفاءفعميا،كىذامايفيدهحرؼالشرط)لك(،افريفبإيمافىؤالءالك بعثتؾكا 
بقي ـعمييـكلستعمييـ،ذلؾتحصيعاممكه،ىـماعمييـانحافظنبعثؾكلـ،انمبم غرسكالنإلييـ
.(ِ)كليسلؾمفاألمرشيء،يعكدإلىاهللذلؾفإف،كأقكاتيـبأرزاقيـتقكـ

  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ  :قكلوالثالث : المسأل  

[.َُٗ]األنعاـ: چېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼ )إف( حرف الشرط:-ٔ شرطجاـز
فعؿ)جاءت(فعؿماضمبني ، (   ەئ  وئ) جمم  فعل الشرط:-ٕ عمىالفتحفيمحؿجـز

( لمجمع، ك)الميـ( بو، نصبمفعكؿ محؿ في ك)الياء( لمتأنيث، ك)التاء( فاعؿ(آيةالشرط،
.(ّ)مرفكعبالضمة

جكابالقسـ)جمم  جواب الشرط:-ٖ مسدىا جكابفيكاقعة(البلـ(،)وئ  ۇئ محذكفةسد
اللتقاءالمحذكفةكالكاكاألمثاؿ،اليلتكالمحذكفةالنكفبثبكتمرفكعمضارعفعؿ(يؤمنف،)القسـ

كمجركرجار(بيا)كالثقيمة،التككيدنكفىيالمشددةكالنكففاعؿ،فيمحؿرفعالساكنيف
مفاإلعرابألنياجكابالقسـالذمسبؽ(،يؤمنف)ػبمتعمقاف كجممة)يؤمنفبيا(المحؿليا

.(ْ)سدمسدجكابالشرطالشرط،كجكابالقسـ



                                                           

.ُُٗ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
.ّّ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ِ
 .ُٔٗ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ّ
 .َِٓ/ٕ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِٖٖ/ُ-الخراط-مشكؿإعرابالقرآف(انظر:المجتبىمف(ْ
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 : األثر التفسيري لجمم  الشرط:ثانياً 
أشدأيمانيـالتيبمغتياقدرتيـبأفيؤمنكابمحمدفيىذهاآليةأقسـكفارقريشباهلل

قىدٍ كلكفبشرط، بو،كجاءتاآليةبالبلـكىانيكاكى أقسمكا اهللىكاإللواألعظـكليذا يعتقدكفأفَّ
ط ئىةهال ـًميكى الشرط)قبؿالشرط،فإفًلٍمقىسى (كالمعنىأنيـطمبكاكاقترحكانزكؿآيىةهجاءىٍتييـٍكقعىذا

المحذكؼ القسـ جكاب يجيء عندىا السابقيف، األنبياء كآيات القرآف غير عمييـ خارقة آية
الجكابسدمسدجكابالشرطالمحذكؼ،كالمعنىأنَّيـسيتبعكفالرسكؿًبيالىييٍؤًمنيفَّ) (كىذا

بأفيقكؿلممؤمنيفيأمررسكلوالمعجزة،كلكفاهللاطمبكاكجاءتأجمعيفإفحصؿم
أمرإنزاؿاآليات بو ىؤالءالكفارالىكأمراهللبأفَّ كحده،كأنَّومايدريكـأيياالمؤمنكفأفَّ

.(ُ)كادعائيـيؤمنكفحتىكلكجاءتيـالمعجزة،كىذافصؿالكبلـفيكشؼكذبالكفار



















                                                           

-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ُّٕ/ِ-الشككاني-فتحالقدير،ُْ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ُ
ٕ/ّْٓ.
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 المطلب الثانً

 تحميل جمم  الشرط في سورة
.(  وبيان أثرىإٙٔ -ٔٔٔاألنعام من اآلي  )

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةاألنعاـعمىثمانيمسائؿتحتكمعمىإحدلعشرةجممةشرطية
كىيكمايأتي:

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ            ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ            چ :قكلوالمسأل  األولى: 

[.ُُُ]األنعاـ: چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدحرؼلىٍك() حرف الشرط:-ٔ شرطغيرجاـز
امتناعالمتناع.

فيمحؿحرؼناسخناصب،ك)نا((أىفَّ) (،  ٻ  ٻ   ٻ    پ )جمم  فعل الشرط:-ٕ
(،) ٍلنانصباسـ)أفَّ )إلييـ(جارمبنيعمىالسككف،ك)نا(فيمحؿرفعفاعؿ،ماضفعؿ(نىزَّ

كجممة)نزلناإلييـالمبلئكة(،بومنصكببالفتحةمفعكؿ(المبلئكةكمجركرمتعمقافب)نزلنا(،)
محذكؼلفعؿفاعؿرفعمحؿفيبمصدرمؤكلةكخبرىاكاسمياكأفَّ،(أفَّ)خبرفيمحؿرفع

.(ُ)إنزالنا،أكثبتإنزالناتبيفتقديره
عمىمبنيناسخناقصماضفعؿ(كانكا)نافية(ما) ، (ٺ  ٺ         ٺ)جمم  جواب الشرط:-ٖ

مبنيةعمىالكسراإلنكارأكالجحكدالـ(البلـ)،ك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعاسـكاف،الضـ
الـالجحكدكعبلمةبعدمضمرةالبأفمنصكبمضارعفعؿ(يؤمنكا)المحؿليامفاإلعراب،

فاعؿ، فيمحؿرفع الجماعة( ك)كاك يؤمنكاأف)المؤكؿكالمصدرالنصبحذؼالنكف، في(
أم(كانكا)خبربمحذكؼمتعمؽبالبلـجرمحؿٌ كانكاما)كجممة ،لئليمافأىبلنكانكاما:

.(ِ)جاـزغيرشرطجكاب،ألنيامفاإلعرابليامحؿٌالليؤمنكا(
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

فيخبرهبمآؿعبدةاألصناـكاألكثافالذيفطمبكاآيةنبيومحمدانفيىذهاآليةيخاطباهلل
أخرلغيرالقرآفشرطانإليمانيـ،كجاءتالجممةالشرطيةفيىذهاآليةلمزيدمفالتأكيدعمى

المبلئكةإلييـنزلنالكككقعفعؿالشرط)ثبتإنزاؿالمبلئكة(أم:حقيقةنفكسيـالمريضة،فم
ةنإياىـبإحيائناالمكتىككمميـ،انعيانيركىاحتى جَّ أنؾكأخبركىـنبٌكتؾ،عمىكداللةلؾ،حي

                                                           

 .ِّٖ/ُ-سالدعا-إعرابالقرآف،ِٖٗ/ُ-الخراط–القرآفإعرابمشكؿمفالمجتبىانظر:((ُ
 .ِْٓ/ٖ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ِ



 -َُٖ- 

شىٍرنا،اهللعندمفحؽٌّىكبوجئتيـماكأفتقكؿ،فيماصادؽ مكاجيةنشيءكؿَّعمييـكحى
ككمياتدعكىـ،المخمكقاتسائرمفنكعانكنكعانفكجانفىٍكجانأكحشرناعمييـكؿشيء،كمعاينةن

يأتيجكابالشرط)ماكانكاليؤمنكاإالأفيشاءاهلل(أم: فيليؤمنكاكانكاما إلىاإليماف،عندئذو
يشاء،السبحانوكاهلل ،أكفيزمافمشيئةاهلل ،اهللمشيئةحاؿفيإالاألحكاؿسائرً
ف،إليواهلللييدييـاهللفييجاىدكفالألنيـ إليويتجيكفالذيفإاليستحقوالجزاءناليدلكا 

كىذهىيالحقيقةالتييجيمياأكثرالناسعفطبائعالقمكب،،بقمكبمخبتةخاشعةمنيبة كلكفَّ
.(ُ)فعمو،كىذاماتفيده)لك(لـيقعلعدـكقكعالجكاب
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :قكلولثاني : المسأل  ا

[.ُُِ]األنعاـ: چڇ  ڇ  ڇ          ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ    ڃ  ڃ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

جممتيفشرطيتيف:تشتمؿىذهاآليةعمى
 .چڃ   چ  چ  چ  چ چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدشرطغيرجاحرؼلىٍك() حرف الشرط:-ٔ ـز

امتناعالمتناع.
مرفكعفاعؿ)رب((،ربؾ)(فعؿماضمبنيعمىالفتح،شاء) (  چ  چ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

بالضمةكىكمضاؼ،ك)الكاؼ(فيمحؿجرمضاؼإليو،كالمفعكؿبومحذكؼتقديره:منعيـ،
.(ِ)أملكشاءربؾمنعيـ

ما) (چ  چ) :اب الشرطجمم  جو -ٖ فعمكا)،نافية( ك)كاكالضـعمىمبنيماضفعؿ( ،
رفع فيمحؿ كالياء)فاعؿالجماعة( نصبضمير( فيمحؿ عمىبومفعكؿمتصؿ عائد

.(ّ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابليامحؿٌال(فعمكهما)كجممة اإليحاء،
.  چڇ  ڇ  ڇ       چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
بداالعداءكصدراإليحاءمفذاإأفصحتعفشرطمقدر،أم(ْ)لفاءفيقكلو)فذرىـ(فصيحةا

.(ٓ)فذرىـكمايفتركفةاهللبمشيئشياطيفاإلنسكالجفبعضيـلبعض
                                                           

-،فيظبلؿالقرآفُُّ/ٓ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفْٔ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ُ
 .َُُٕ/ِ-سيدقطب

 .َُِ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ِٔٓ/ٖ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ّ
 .ِّٖ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ْ
 .ُٕٔ/ّ-أبكالسعكد–انظر:إرشادالعقؿالسميـ((ٓ
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متضمفمعنىالشرطخافضلشرطوالمقدرمبني،)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ
جكابو.عمىالسككففيمحؿنصبب

العداء(، )جمم  فعل الشرط:-ٕ الفتحبدا عمى مبني ماض فعؿ األلؼالمقدر)بدا( عمى
،)العداء(فاعؿمرفكعبالضمة،كجممة)بداالعداء(فيمحؿجرباإلضافة.

،مبنيعمىالسككفأمرفعؿ(ذر)مقٌدرشرطلجكابرابطة(،ڇ) :جمم  جواب الشرط-ٖ
بو،كنتأتقديرهمستترضميركالفاعؿ مفعكؿ نصب محؿ في الميـ)ك)الياء( لمجمع،(

.(ُ)كجممة)ذرىـ(المحؿليامفاإلعرابجكابشرطمقدرغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

اآليةبتسميةالرسكؿابتد قريشلو،أتىذه كافيشاىدهمفعداكة ليسذلؾأفَّبيافك عمَّا
بمختصان كجاءتاآليةالسبلـعمييـاألنبياءمفوسبىقمفكؿ بوابتيميىرهأمىكبؿو ،

الشرطاألكؿ فمككقع منعيـمفمعاداتؾ،رب ؾشاءكلكمأ )شاءربؾ(بجممتيفشرطيتيف،
قكلوكىك،الجزاءمضمكفمفعكًلياكككفً،شرطانكقكًعياعندحذؼييالمشيئةًمفعكؿىكمعمكـأفَّ

يحاءًعداكتؾمفكرذيمافعمكاماأم(فىعىميكهيمَّا) ،الباطمةًاألقاكيؿًمزخرفاتًبعضإلىبعضيـكا 
بداالعداءذاإ)كلكفىذاالجكابلـيقعلعدـكقكعالشرطاألكؿ،ثـيأتيالشرطالثانيالمقدر

لبعض اهللبمشيئكصدراإليحاءمفشياطيفاإلنسكالجفبعضيـ جكابة يقع عندىا )
افىذىٍرىيـٍلثانيالمقدر)الشرطا مى كفىكى فيليـفإفَّ،ًالمكايدأنكاعمفيفتركنوكمافاتريٍكيـ(أميىٍفتىري

.(ِ)كالكعيدالتٍَّيًديدًكىذاالجكابفيومعنى،عقابانشديدانذلؾ
ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ :قكلوالمسأل  الثالث : 

[.ُُْ]األنعاـ: چۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

) أىؿالكتابالفصيحةىي الفاءفيقكلو)فبلتككنفَّ أفَّ ،أفصحتعفشرطمقدرأم:إفعممتى
.(ّ)يعممكفأفالقرآفمنزؿمفربؾبالحؽفبلتككنفمفالممتريف

مبنيعمىالس)ًإٍف(حرف الشرط:-ٔ ككفالمحؿلومفاإلعراب.حرؼشرطمقدرجاـز
فعؿالشرطلسككف(،)عمـ(فعؿماضمبنيعمىا)عممتجمم  فعل الشرط:-ٕ فيمحؿجـز

التاء(ضميرمتصؿفيمحؿرفعفاعؿ.)ك،المقدر

                                                           

 .ِٔٓ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ٖٔ/ٕ-القرطبي-الجامعألحكاـالقرآف،ُٕٓ/ّ-أبكالسعكد-انظر:إرشادالعقؿالسميـ((ِ
 .َِٔ/ٖ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِّٗ/ُ-الدعاس-آف(انظر:إعرابالقر(ّ
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شرطلجكابرابطةىيالفصيحةكىي(الفاء)(،  ۀ  ہ  ہ  ہ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
ال)مقدر تككنفٌ)جازمةناىية( التككيدبنكفالتصالوالفتحعمىمبنيناقصمضارعفعؿ(
(الممتريفمف)كأنت،تقديرهمستترضميركاسمياالناىية،(ال)بجـزمحؿفيكىكالثقيمة
تككنفٌخبربمحذكؼمتعمقافكمجركرجار ،كتقديره:محسكبان،كجممة)التككنف(فيمحؿجـز

.(ُ)جكابشرطمقدر
 لجمم  الشرط:ثانيًا: األثر التفسيري 

،كجاءتلوكمكافقتوعندىـمالتصديقوالكتابأىؿبعمـحؽالقرآفأفٌىذهاآليةأكَّدتعمى
أىؿالكتابيعممكفأفالقرآفمنزؿمف أفَّ ىذاالمعنى،أمإفعممتى دى اآليةبشرطمقدرلتيعىض 

محسكبانمف)فبلتككنفمفالممتريف(أمربؾبالحؽ،ثـيأتيجكابالشرطالمقدر فبلتككنفَّ
ىذا كقيؿ: أحد،لكؿخطابان(تىكيكنىفَّفىبل)يككفأفكيجكزكاإللياب،التيييجبابمفالشاكيف،

:كقيؿ،أحدفيويشؾأفينبغيفماكصدقو،صحتوعمىاألدلةتعاضدتإذاأنومعنىعمى
.(ِ)،كالمقصكدبوىكأمتواهلللرسكؿالخطاب

ې       ې  ې  ې     ۉۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  :قكلو المسأل  الرابع :

[.ُُٔ]األنعاـ: چى  ى  ائ  ائ  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)ًإٍف(حرف الشرط:-ٔ حرؼشرطجاـز
ضميركالفاعؿبالسككفكىكفعؿالشرط،مجزكـمضارعفعؿ(ۆ ):جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ّ)كجكبانتقديرهأنتمستتر
(يضٌمكا) (ۋ )جمم  جواب الشرط:-ٖ الجـزكعبلمةالشرطجكابمجزكـمضارعفعؿ

فيمحؿرفعك،النكفحذؼ الجماعة( الكاؼ)كفاعؿ)كاك ضميرمتصؿفيمحؿنصب(
.(ْ)بومفعكؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
بحقيقةالكاقعالذمتمثمويةىذهاآليةبيدؼإخباررسكؿاهللجاءتالجممةالشرطيةفيبدا
)األكثر(:الكفار،كقيؿ:ػكقيؿ:المرادب (اأٍلىٍرضًًفيمىفٍأىٍكثىرىتيًطعٍ)األكثرية،فإفكقعفعؿالشرط

                                                           

 .َِْ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ُ
 .َٔ/ِ-الزمخشرم-،الكشاؼُٔ/ُِ-الطبرم-جامعالبيافانظر:((ِ
 .َّّ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ
 .ِِٔ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ْ
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فيما أطعتيـ إف أم ىنا: كالمعنى الدنيا، كقيؿ: مكة، أىؿ أكثر أم مكة، باألرض: المراد
يأتيالجكاب،مفالباطؿيعتقدكنو أميضمكؾعفمنيجالصدؽ(المَّوًسىًبيؿًعىفٍييًضم كؾى)عندئذو

النأىًؿاألرضكانكاأىٍكثىرىأىفَّ،كىذايدؿعمىالذمشرعواهلل اإلضبلؿالبدأفضيبلَّ ،ألفَّ
،أمتخرصيـعكفكيتببظنكنيـألنَّيـيقتدكف ،ؿكعمىضبلؿضيبلَّيككفمسبكقانبالضبلؿ،كىـ

كالإيمافيحكـنظرتيـلؤلمكر،كيكبحجماح،ييٍنًفذيكفآراءىـكماتمميوعمييـأىكاؤىـببليقيف
.(ُ)نفكسيـالمنحرفة

[.ُُٖ]األنعاـ: چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ             مئ  ىئ    چ  :قكلوالمسأل  الخامس : 
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

يةعمىجممتيفشرطيتيف:تشتمؿىذهاآل
 .چىئ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
.(ِ)فكيمكاباإًليمافمتحققيفكنتـإف:أم،مقدرشرطوجكابلرابطة(فىكيميكاٍ)تعالىقكلوالفاءفي
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)ًإٍف(حرف الشرط:-ٔ حرؼشرطمقدرجاـز
)كنتـ(فعؿماضناقصناسخمبنيعمىالسككففي،(  قيفكنتـمتحق):جمم  فعل الشرط-ٕ

)متحققيف( لمجمع، ك)الميـ( اسـ)كاف(، فيمحؿرفع ك)التاء( الشرطالمقدر، فعؿ محؿجـز
 خبر)كنتـ(منصكببالياء.

الفاء) ،(ىئ جمم  جواب الشرط:)-ٖ كمكا)مقٌدرشرطلجكابرابطة( عمىمبنيأمرفعؿ(
الجم،النكفحذؼ كاك ( رفع محؿ في كجممةفاعؿاعة( جكابشرط، جـز محؿ في )كمكا(
.(ّ)مقدر

 .چجئ  حئ             مئ  ىئ     چ الجمم  الشرطي  الثاني :
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)ًإٍف(حرف الشرط:-ٔ حرؼشرطجاـز
مىالسككف)كنتـ(فعؿماضناقصناسخمبنيع،(  مئ  ىئ   حئ  ):جمم  فعل الشرط-ٕ

فيمحؿرفعاسـ ك)التاء( فعؿالشرط، لمجمع،فيمحؿجـز ك)الميـ( جار)كاف(، )بآياتو(
ك)الياء(فيمحؿجرمضاؼإليو،)مؤمنيف(خبر)كنتـ(منصكب)مؤمنيف(،ػكمجركرمتعمؽب

 .(ْ)بالياء
                                                           

ابفعطية-،المحررالكجيزُٕٕ/ِ-الشككاني-،فتحالقديرُِٔ/ُّ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيب(ُ
-ِ/ّّٖ. 
 .ُِٖ/ٓ-السميفالحمبي–(انظر:الدرالمصكف(ِ
 .ِْٔ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .َِٕ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ
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رابطة(الفاء) ،(ىئ ) كالتقديرقبموماعميودؿمحذكؼالشرطجكاب جمم  جواب الشرط:-ٖ
)كاكالجماعة(فيمحؿرفع،النكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ(كمكا)الشرطالظاىر،لجكاب
.(ُ)الشرطالظاىرجكاب،ألنيا)كمكا(فيمحؿجـز،كجممةفاعؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
( كنتـإف:كالتقدير،رمقدلشرطجكابلرابطةفكمكا((لوقكفي(الفاءذىبالزمخشرمإلىأفَّ

يقعجكابو)،باإليمافيفقحقتم الشرطالمقدر،عندئذو ـيذيًكرىًممَّا(أمكمكافكمكافإفكقعىذا اٍس
مىٍيوًالمَّوً ،ثـجاءتاآليةأنفوحتؼماتأك،آليتيـمفغيرهاسـعميوذكرمادكفخاصةعى
أمؿالشرطالثاني)إفكنتـبآياتومؤمنيف(الثانيلمتأكيدعمىىذهالقضية،فإفكقعفعالشرطب

قضيةالذبائحمؤمنيف،فإفاإليمافبيايقتضيفيالكاردةاآلياتجممتيامفالتيبآياتوكنتـإف
.(ِ)منيا،كجكابالشرطالثانيمحذكؼدؿعميوماقبموكتقديره)فكمكا(إحبلؿماأحؿاهلل
ژ  ڑ  ڑ    ژڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڍچ  :قكلوالمسأل  السادس : 

 [.ُُِ]األنعاـ: چگ  گ  گ  گ    کک        ک  ک

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:-ٔ )ًإٍف(حرؼشرطجاـز
التصالوبتاءالفاعؿالسككفعمىمبنيماضفعؿ )أطعتـ(،(گ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

الشرط فعؿ فيمحؿجـز لجمع(الميـ)كفاعؿ،رفعمحؿفيمتصؿضمير(التاء)ك،كىك
نصبمحؿفي(الياء)ك)إلشباعحركةالميـ(،لمتحسيفكاناكفصارتياضمتيشبعتأيكقدالذككر
.(ّ)،ك)الميـ(لمجمعبومفعكؿ

(ح،( گ  گ )محذكؼسدمسدهجكابالقسـلسبقوجمم  جواب الشرط: -ٖ رؼناسخ)إفَّ
(،ك)الميـ(لمجمع، )مشرككف(،المزحمقةىي(البلـ)كناصب،ك)الكاؼ(فيمحؿنصباسـ)إفَّ

(مرفكعبالكاكألنَّوجمعمذكرسالـ،كجممةخبر المحؿليامفاإلعراب)إنكـلمشرككف()إفَّ
 الشرط، جكاب مسد سد مقدر جكابقسـ الجكابالفاء)كحذفتألنَّيا مف بمفظالشرطألف(

.(ْ)الشرطية(إف)قبؿمقدرةلمقسـالتكطئةالـ ،كألفَّالماضي
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

                                                           

 .َّّ/ُ-الدعاس–،إعرابالقرآفِِٗ/ُ-الخراط-انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ُ
 .ُٓٔ/ٓ-طنطاكم-،التفسيرالكسيطُٔ/ِ-الزمخشرم-انظر:الكشاؼ((ِ
 .ِّّ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ّ
،إعرابُِّ/ٓ-السميفالحمبي–،الدرالمصكفّٔٓ/ُ-العكبرم–(انظر:التبياففيإعرابالقرآف(ْ

 .ِٗٔ/ٖ-صافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف،َُِ/ّ-دركيش-كبيانوالقرآف
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كفييانييعففييمعطكفةعمييا،الذبيحةشأففيهاآليةأكممتمعنىاآليةالتيسبقتياىذ
تأكمكف:الممسمميفككانتالشياطيفتكسكسلممشركيفبأفيقكلك،أكؿمالـيذكراسـاهللعميو

فعميو،اهللاسـيذكرقتمتـالذمإففنزلتاآليةقائمةليـ:اهللقتؿمماتأكمكفكالقتمتـ،ما كا 
األكؿمفالذبائحالتيلـاآليةذهفي،عميواهللاسـيذكرلـماتالذم عمىأفَّ جاءتمؤكدة

تيذَّكىفسؽه،كاختمؼالفقياءفيمكضكعالتسميةعمىالذب يحةبيفمانعكمجيز،كالراجحىكأفَّ
،كجاءتاآليةبجممةشرطيةمسبكقةبقسـالضابطفيىذهالمسألةأاليككفالذبحلغيراهلل

أمكاهللإفأطعتمكىـفيمايجادلكنكـفيومفتخطئةأحكاـ مقدر،فإفكقعىذاالشرط)أطعتمكىـ(
يقعجكابالقسـالمقدرالذمسد الشؾاإلسبلـ،عندئذو مسدجكابالشرط)إنكـلمشرككف(ألفَّ

.(ُ)فيصحةأحكاـالشريعةتساكمالشرؾ
ۇئ   ۆئ     ۇئۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ  :قكلوالمسأل  السابع : 

 چېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ           حئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ

[.ُِْ]األنعاـ:
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

خافضلشرطومبنيعمى،متضمفمعنىالشرط،ظرؼلمزمفالمستقبؿ)إذا(م الشرط:اس-ٔ
السككففيمحؿنصببجكابو.

الفتحماضفعؿ (ې ې )جمم  فعل الشرط:-ٕ عمى التاء)ك،مبني (الياء)كلمتأنيث(
نصبضمير محؿ في لمجمع،بومفعكؿمتصؿ ك)الميـ( آية)، بالضمة،مرفكعفاعؿ(

.(ِ)ـآية(فيمحؿجرباإلضافةكجممة)جاءتي
فيمحؿرفعك،الضـعمىمبنيماضفعؿ(ېجمم  جواب الشرط: )-ٖ الجماعة( )كاك

.(ّ)جاـزغيرشرطجكابمفاإلعرابألنياليامحؿٌال(..قالكا)كجممة،فاعؿ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

قريشالذيفأقسمكاباهللعمىأنيـسيؤمنكفعندبدأتىذهاآليةبجممةشرطيةلتصكرحاؿكفار
كقعىذاالشرط)،تؤكدصدؽمحمدمجيءحجةمفاهلل اءىٍتييـٍفإذا يقعآيىةهجى (،عندئذو

تَّىنيٍؤًمفىلىفٍقىاليكا)الجكاب اًمٍثؿىنيٍؤتىىحى  اهلل(ريسيؿيأيكًتيىمى مفاهلليعطييـحتىأم
األكموالمكتى،إحياءمفكعيسىالبحر،فمؽمفمكسىأعطىالذممثؿالمعجزات براء كا 

                                                           

/ْ-أبكحياف-المحيطالبحر،ُٔ/ِ-الزمخشرم–،الكشاؼِٖ/ُِ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ُ
 .ِْأ/-ٖ-ابفعاشكر-التحريركالتنكير،ّْٔ
 .ِٕٓ/ٖ-صافي-إعرابالقرآفانظر:الجدكؿفي((ِ
 .ُِٖ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ّ
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شأفإرساؿالرسؿقضية يقكلكف،كأفَّ ثـتستأنؼاآليةالردعمىجداليـبإنكارما كاألبرص،
بالمكافأعمـكىك،ليايصمحأنوعمـمفإاللمنبٌكةيصطفىالفقط،فيكتتعمؽبعمـاهلل

تيخٍمنيـفيويضعياالذم ثـ المتكبريف، المجرميف ىؤالء جزاء تبيف حاسمة بفاصمة اآلية تـى
كىكاف، بأنوسيصيبيـذؿه الزائفة، كالقتؿاألسرمفالداريففيشىًديدهكىعىذابهالمدعيفلمعظمة

.(ُ)رالناكعذاب
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :قكلوالمسأل  الثامن : 

] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ      ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
[.ُِٓاألنعاـ:

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

 .چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  الجمم  الشرطي  األولى:-
.مبتدأرفعمحؿفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(فٍمى) اسم الشرط:-ٔ
الشرطفعؿألنوبالسككفمجزكـ  فعؿمضارع)يرد(،(ٻ  ٻ  ٻ   ٻ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

)أف(حرؼ(،يىٍيًديىويأىفٍ)مرفكعبالضمة،فاعؿالجبللةلفظ)اهلل(كحرؾبالكسراللتقاءالساكنيف،
فعؿ ناصب،)ييدم( مفعكؿمنصكبمضارعمصدرم نصب محؿ في ك)الياء( بالفتحة،

:كالتقدير)يرداهلل(ػلبومفعكؿنصبمحؿفي(بعدىالفعؿكاأف)مفالمؤكؿكالمصدر)ييدم(،
.(ِ)ىدايتو

ألنوجكاب)يىٍشرىٍح(فعؿمضارعمجزكـبالسككف ،(  پ  پ  پ )جمم  جواب الشرط:-ٖ
ى تقديره كالفاعؿضميرمستتر منصكبكالشرط، بو مفعكؿ عمىلفظالجبللة،)صدره( عائد
فيمحؿ ك)الياء( مضاؼ، كىك مضاؼإليو،بالفتحة متعمقافجر كمجركر جار )لئلسبلـ(

.(ّ))يشرح(،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(ػب
 . چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(فٍمى)اسم الشرط:-ٔ
، الشرطفعؿألنوبالسككفمجزكـ فعؿمضارع)يرد( (،ڀ  ڀڀ    )جمم  فعل الشرط:-ٕ

الجبللة، لفظ عمى عائد ىك تقديره مستتر ضمير يضمو(كالفاعؿ حرؼمصدرم)،)أف أف(
                                                           

-محمدرشيدرضا-،تفسيرالمنارّٔ/ِ-الزمخشرم-،الكشاؼٓٗ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ُ
ٖ/ّّ. 
 .ّّْ/ُ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .َِِ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ّ
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فعؿ )يضؿ(منصكبمضارعناصب،)يضؿ( مفعكؿ نصب محؿ في ك)الياء( ،بالفتحة،
.(ُ))يرد(كالتقدير:إضبللوػلبومفعكؿنصبمحؿفي(بعدىاكالفعؿأف)مفالمؤكؿكالمصدر

جكابفعؿمضارعمجزكـبالسككفألنو(يجعؿ)،(  ٺ  ٺ  ٺ) جمم  جواب الشرط:-ٖ
ى،الشرط تقديره مستتر ككالفاعؿضمير الجبللة، لفظ عمى أكؿبومفعكؿ(صدره)كعائد

كىكمضاؼ فيمحؿجرمضاؼإليو،،منصكببالفتحة ثافبومفعكؿ(ضيقان)كك)الياء(
.(ِ))مف(منصكببالفتحة،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كفي،كآذلمفآمفكجحدكفركفريؽكآمف،اىتدلفريؽ،فريقيفىناؾييفيـمفىذهاآليةأفَّ

كجاءت،اهللسبيؿعفالصديةككيفمقمكب،لاإليماففيةدخكؿكياهلليبيفهاآليةىذ
الشرطاألكؿ فإفكقعىذا الكيفية، يرداهللأفييديو(اآليةبجممتيفشرطيتيفلتكضيحىذه (

رادتو،تعالىاهللليدايةأكالنفاألمر نوكا  إلىتتجويجعمياماالنفسحاؿمفيككفأفبدالىكا 
كيككفالشكائب،مفنقيةخالصةمةمستقيالعبدإرادةتككفبؿمعكجةتككففبلاليداية،
ثـيأتيجكابإجباره،غيرمفاختبارهمعييديوأفسبحانوكيريدلميداية،إرادةفتككفاالتحاد،

ثـ،أميىدخؿالنكرالقمبفيتسعكيتفاعؿمعوكيستريحلوالشرطاألكؿ)يشرحصدرهلئلسبلـ(
الفإفاهلل،ليساإلضبلؿاإلجبارميأتيالشرطالثاني)كمفيردأفيضمو(كالمرادىنا عدؿه

نماىكاختيارالعبدلمضبلؿبإرادتوكعدـطمبواليدايةأكالثباتأكالمعكنةمف يظمـأحدان،كا 
عندىايأتيجزاءالشرطالثاني)يجعؿصدرهضيقان،فككَّمواهللتبارؾكتعالىإلىنفسواهلل

عفاإلعراضكىكالمعنكم،لؤلمرتشبيوألنومجاز،ىذاكفيصدره،يضي ؽفاهلل حرجان(
سنادالحسي،بالضيؽعنوكابتعادهالحؽ، ،كتقكيتيااالستعارةترشيحمفالصدرإلىالضيؽكا 

ىيإنما،القيرإرادةليستكلكنيا،ككؿمايجرملمعبدمفانشراحأكانقباضىكبإرادةاهلل
مفالقدربيذاباإلنسافىالمسمَّالخمؽىذابتمىييأفمفلنافذةاالجاريةالسنةأنشأتالتياإلرادة
.(ّ)اإلرادة




                                                           

 .َِِ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
فيإعرابالقرآف((ِ التبياف ُ-العكبرم-انظر: ُلمكيالقرآفإعرابمشكؿ،ّٕٓ/ في،ِٖٔ/ الجدكؿ

 .ِٕٕ/ٖ-صافي-إعرابالقرآف
فتحالقدير(ّ انظر: التفاسيرُِٖ/ِ-الشككاني-( فيظبلؿأَِٔ/ٓ-أبكزىرة-،زىرة سيد-لقرآف،

 .َُِْ/ّ-قطب
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 المطلب الثالث

 تحميل جمم  الشرط في
 (  وبيان أثرىآٗٔ- ٕٚٔسورة األنعام من اآلي  )

أربعمسائؿتحتكمعمىستجمؿشرطية،كىيكماتشتمؿىذهاآلياتمفسكرةاالنعاـعمى
يأتي:

 :قكلوولى: المسأل  األ  ٺ   ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

[.ُّّ]األنعاـ: چٹ  ٹ  ٹ  ٹ            ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(فٍإً) حرف الشرط:-ٔ
ضميركالفاعؿ،شرطالفعؿبالسككفكىكمجزكـمضارعفعؿ  (ٿ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

.(ُ)تقديرهىكعائدعمىلفظالجبللةمستتر
(،)يذىب(فعؿمضارعمجزكـبالسككفألنوجكابالشرط،ٿ جمم  جواب الشرط:)-ٖ

فيمحؿمستترضميركالفاعؿ متصؿ ضمير ك)الكاؼ( الجبللة، لفظ عمى عائد ىك تقديره
.(ِ)نصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع

 ر التفسيري لجمم  الشرط:ثانيًا: األث
 اهلل أفَّ  اآلية ىذه ًنيٌّتقرر معصيةغى تضره كال الطائعيف، طاعة تنفعو فبل خمقو عف

رحمتوكمفذكالرحمةبخمقو،:،كقيؿطاعتوكأىؿبأكليائوالعاصيف،كىكسبحانوذكالرحمة
إذاكقعتالمشيئةاإلليية،كقعأم(يىشىأٍ،كلكفإذاكقعىذاالشرط)المخالفيفمفاالنتقاـتأخير
ـٍ)الجزاء ،مكةألىؿالكعيدىذا:كقيؿأيياالناسكيأتبقكـآخريفمكانكـ،أمييمككـ(ييٍذًىٍبكي
عنيارحؿكمامنياكترحمكفغيركـ،انتقؿكماالدار،ىذهمفتنتقمكاأفبدالبأنكـعرفتـفإذا
كاآلخركف،األكلكفإلييايسعىاندارأمامكـأفَّكنسيتـبيانتـكتكط؟قراراناتخذتمكىاـىمًفى،قبمكـمف

.(ّ)كالبلحقكفالسابقكفنحكىاكيرتحؿ

                                                           

 .ِٖٖ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِِٖ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
التفسير(ّ المسيرفيعمـ زاد انظر: المنافٕٗ/ِ-ابفالجكزم-( الرحمففيتفسيركبلـ تيسيرالكريـ ،-

 .ِْٕص-السعدم
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :قكلوالمسأل  الثاني : 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱڳ   ڱ  ڱ

[.ُّٔ]األنعاـ: چھ  ے  ے     ھھ   ھ
 ميل جمم  الشرط:أواًل: تح

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
.(ُ)مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ (ما) اسم الشرط:-ٔ
مبنيعمىالفتحناسخناقصماضفعؿ(كاف) (، ں  ں) جمم  فعل الشرط:-ٕ
لشركاء)،(ما)إلىيعكدىكتقديرهمستترضميركاسمو،رطالشفعؿجـزمحؿٌفي جار(

تقديره)نصيبان(،كاف)خبربمحذكؼمتعمؽكمجركر الياء)ك( جرضمير( فيمحؿ متصؿ
.(ِ)،ك)الميـ(لمجمعإليومضاؼ

(يصؿ)نافية(ال)الشرطلجكابرابطة(الفاء) (،ڻ  ڻ  ڻ  ڻ) :جمم  جواب الشرط-ٖ
(يصؿال)،كجممة(ما)إلىيعكدىكضميرمستترتقديرهكالفاعؿبالضمة،عمرفكمضارعفعؿ
 متعمؽكمجركرجار(اهللإلى)،يصؿالفيك:أمىكتقديرهمحذكؼلمبتدأخبررفعمحؿٌفي
،كجممةفعؿالشرطكجكابوالشرطجكابجـزمحؿٌفي)ىكاليصؿ(االسميةكالجممة،(يصؿ)ةب

.(ّ))ما(دأفيمحؿرفعخبرالمبت
. چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
فيمحؿرفعمبتدأ.مبنيعمىالسككفجاـزشرطاسـ(ما) اسم الشرط:-ٔ
محؿٌفيمبنيعمىالفتحناسخناقصماضفعؿ(كاف)(،  ہ  ہ )جمم  فعل الشرط:-ٕ

هلل)،(ما)إلىيعكدىكتقديرهمستترضميركاسمو،الشرطفعؿجـز متعمؽكمجركرجار(
.(ْ))نصيبان((تقديرهكاف)خبربمحذكؼ

ضمير(ىك)الشرطلجكابرابطة(الفاء (،ہ  ہ  ھ   ھ ):جمم  جواب الشرط-ٖ
الفتحمبنيمنفصؿ كالفاعؿبالضمة،مرفكعمضارعفعؿ(يصؿ)،مبتدأرفعمحؿٌفيعمى

)ىك(،)إلىشركائيـ(جارفعخبرالمبتدأفيمحؿر(يصؿ)ىك،كجممةضميرمستترتقديره

                                                           

 .ِٕٗ/ُ-الخراط-إعرابالقرآف(انظر:المجتبىمفمشكؿ(ُ
.ِْٗ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ِ
 .ِٕٗ/ُ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ّ
 .ّّٕ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ْ
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كػكمجركرمتعمقافب لمجمع، ك)الميـ( فيمحؿجرمضاؼإليو، ك)الياء( ىك)جممة)يصؿ(،
.(ُ)،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)ما(الشرطجكابجـزمحؿٌفي(يصؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
اآليةكصؼ فيىذه مفشرائع جاىمية غبلتيامفتجعؿكانتالتيلعربالكافرةالشريعة

بنصيبيعنكفككانكاألصناميا،تسٌميوكجزءانهلل،تسٌميوجزءانأنعامياكمفكثمارىاكزرعيا
عمىحدزعميـ،كجاءتاآليةبشرطيفلتكصيؼفقيرةكاألصناـغنياهللألفأكثر،األصناـ

فب النمكذجالظالـ، فعؿالشرطىذا كقع المشرككفإذا ىؤالء كالكذبالذمادعاه الزعـ ىذا عد
عمىمنوكينفقكفكخدميـلسدنتيـعطىيياألكؿ)كافلشركائيـ(أمماجعمكهنصيبانألصناميـ

يأتيجكابالشرطاألكؿ)فبليصؿإلىاهلل(،معابدىـ أمفيكاليصؿإلىاهلل،ثـيأتي،عندئذو
الثاني الشرط هلل()كاف كاف اننصيبأمما فكانكا بوكيكرمكفكالمساكيفالفقراءيطعمكنوهلل

يأتيجكابالشرطالثاني ثـ يفعمكفذلؾضيكفيـكصبيانيـ، فيكيصؿإلىشركائيـ(كىـ (
شيء،اهللإلىيصؿالالحاليفكفيشركائيـ،إلىكاصؿفيكهللكافماألنيـيزعمكفأفَّ

.(ِ)يصنعكفماكبئسـ،حكميالحكـساءأال
ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چ  :قكلوالمسأل  الثالث : 

] چې  ې  ې      ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
[.ُّٕاألنعاـ:

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

 .چ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدحرؼلىٍك() :حرف الشرط-ٔ شرطغيرجاـز

امتناعالمتناع.
مرفكعبالضمةفاعؿ)اهلل((فعؿماضمبنيعمىالفتح،شاء) ،(    ۅ چ) جمم  فعل الشرط:-ٕ

أملكشاءاهللمنعيـ.،كالمفعكؿبومحذكؼتقديره:منعيـأكعدـفعميـ
ما)،(چچ ) :جمم  جواب الشرط-ٖ فعمكا)،نافية( ك)كاكالضـعمىمبنيماضفعؿ( ،

ما)كجممة ،بومفعكؿمتصؿفيمحؿنصبضمير(الياء)،كفاعؿالجماعة(فيمحؿرفع
.(ّ)جاـزغيرشرطجكاب،ألنيامفاإلعرابليامحؿٌال(فعمكه

                                                           

 .ِْٗ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ُْٔ/ُ-الزحيمي–،التفسيرالكسيطَُّ/ُِ-مالطبر-(انظر:جامعالبياف(ِ
 .ّّٖ/ُ-لدعاسا–القرآفإعرابانظر:((ّ
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.  چڇ  ڇ  ڇ       چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
أم:فإذاقتمكاأكالدىـبعدذلؾبمشيئةأفصحتعفشرطمقدر،،فصيحةالفاءفيقكلو)فذرىـ(
.(ُ)اهللفذرىـكمايفتركف

)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿمتضمفمعنىالشرطخافضلشرطوالمقدرمبني اسم الشرط:-ٔ
عمىالسككففيمحؿنصببجكابو.

فعؿماضمبنيجمم  فعل الشرط-ٕ أكالدىـ(،)قتمكا( في:)قتمكا الجماعة( ك)كاك عمىالضـ،
محؿرفعفاعؿ،)أكالد(مفعكؿبومنصكببالفتحةكىكمضاؼ،ك)الياء(فيمحؿجرمضاؼ

كجممة)قتمكاأكالدىـ(فيمحؿجرباإلضافة.إليو،ك)الميـ(لمجمع،
،مبنيعمىالسككفأمرفعؿ(ذر)مقٌدرشرطلجكابرابطة،(ڇ) :جمم  جواب الشرط-ٖ

بو،كأنتتقديرهمستترميرضكالفاعؿ مفعكؿ نصب محؿ في الميـ)ك)الياء( لمجمع،(
.(ِ)غيرجاـزمقدرجكابشرطألنيااإلعرابكجممة)ذرىـ(المحؿليامف

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
العٍيمة مخافة األكالد قتؿ كىك الجاىمية الكفار شرائع مف آخر نمكذج تحدثتعف اآلية ،ىذه

كقعالشرطالبناتيقتمكاأفالشياطيفأمرتيـكقيؿ: فإذا مخافةالعار،كجاءتاآليةبشرطيف،
يقعجكابقتميـمفيفعمكفكانكامايفعمكاالأفاهللشاءلكأم األكؿ)شاءاهلل( أكالدىـ،عندئذو

أم فعمكه( ما يقعلعدـكقكعالشرطايفعمكه،لـالشرطاألكؿ) ثـيأتيألكؿ،كلكفالجكابلـ
المقدر الثاني ذلؾالشرط بعد أكالدىـ قتمكا الجاىميةفإذا بشريعة العمؿ في كاستمركا

محمد،الظالمة يا اتركيـ يفتركف(أم كما المقدر)فذرىـ الثاني الشرط جكاب يأتي كما عندىا
أحياءكالزكرالكذبمفىاهللعميتقٌكلكف اهللأمرىـبدففبناتيـ م،بأفَّ فكرائيـعذابفإفَّ
.(ّ)غميظ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :قكلوالمسأل  الرابع : 

] چڍ     ڌ  ڌ    ڍڇ  ڇ  ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڃڃ
[.ُّٗاألنعاـ:

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب. حرف الشرط:-ٔ )إف(حرؼشرطجاـز

                                                           

 .َُُ/ّ-إسماعيؿحقي-(انظر:ركحالبياف(ُ
 .ّّٖ/ُ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ُّٔ/ُِ-الطبرم-(انظر:جامعالبياف(ّ
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يكف(فعؿمضارعناقصناسخمجزكـبالسككفكىكفعؿ)(،چ   چ) رط:جمم  فعل الش-ٕ
لفظو، باعتبار )ما( عمى يعكد ىك تقديره مستتر ضمير كاسمو يككفالشرط، خبر )ميتة(

.(ُ)منصكببالفتحة
)الفاء(رابطةلجكابالشرط،)ىـ(ضميرمنفصؿ (چ  چ  ڇ) :جمم  جواب الشرط-ٖ

رفعمبتدأ)في(حرؼجرك)الياء(ضميرفيمحٌؿجر،كالجارمبنيعمىالسككففيمحٌؿ
بالضمة،كجممة)ىـفيوشركاء(فيك)شركاء(خبر)ىـ(مرفكع)شركاء(،ػكالمجركرمتعمقافب

جكابالشرط .(ِ)محٌؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

لمذىبآخرمف مافيحر مكفكانكااألنعاـًبىٍعضفيالفاسدةًالكفارمذاىبفيىذهاآليةًذٍكره
لىدىتٍ الغرض،فإفلذيكيكرىـ،كيخص صكنونسائيـ،عمىكى كجاءتالجممةالشرطيةلتكضيحىذا

الشرط فعؿ ٍيتىةنيىكيفٍ)كقع يعني(مى تمؾًمفٍميتاناألجنَّةمفخرجماأفَّسينَّتيـمفكافأنو:
يأتيجكابالشرالمكقكفة،األنعاـ شركاء(طثـ فيو فيـ جميعان،كالنساءلمرجاؿحبلؿهفيك)
كصفيـليذاالظمـعمىبكعيدىـاهللأعقبثـنىٍفًسيا،المكقكفةًاألنعاـًًمفىماتماككذلؾ

.(ّ)القرباتمفأنو













                                                           

 .َُّ/ٖ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
 .ِْٕ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ
 .ُِٓ/ِ-الثعالبي-(انظر:الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(ّ
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 المطمب الرابع
 تحميل جمم  الشرط في 

 ( وبيان أثرىا٘ٙٔ -ٔٗٔسورة األنعام من اآلي  )
األنعاـعمىإحدلعشرةمسألة،تحتكمعمىخمسعشرةجممةت اآلياتمفسكرة شتمؿىذه

شرطية،كىيكمايأتي:
ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ    چ :قكلوالمسأل  األولى: 

﮶        ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ ﮵   ﮴   ﮳   ﮲      ے  ۓ  ۓ 

.[ُُْ]األنعاـ: چ﮼     ﮽  ﮾  ﮿     ﮻﮹ ﮺   ﮷﮸
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

خافضلشرطومبنيعمى،متضمفمعنىالشرط،)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ
.(ُ)السككففيمحؿنصببجكابو

يعكدىكضميرمستترتقديرهكالفاعؿ،مبنيعمىالفتحماضفعؿ (﮳ :)جمم  فعل الشرط-ٕ
.(ِ)إليومضاؼجرمحؿٌفي(أثمر)كجممة ،الثمرعمى
(،)الفاء(ثمرهمففكمكا)تقديره:قبموماعميودؿٌمحذكؼالشرطجكاب :جمم  جواب الشرط-ٖ

)كاكالجماعة(فيمحؿرفعك،النكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ(كمكا)رابطةلجكابشرطمقدر،
)كمكا(،كجممةإليومضاؼفيمحؿجر(الياء)ك،(كمكا)ػبمتعمؽكمجركرجار(ثمرمف)فاعؿ

 .(ّ)المحؿليامفاإلعرابجكابشرطمقدرغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

 اآلية مكضععمىليـمنوكتنبيوهفضمو،مفعمييـبوأنعـماباهللمفإعبلـفيىذه
اهللأفةاآليكمعنى،الحقكؽمفأمكاليـفيكقسـكحرَّـأحؿَّماليـمنوكتعريؼهإحسانو،

كىكعرشعمىيحمؿالذمأمالمعركش،منياسكاءالمشجرة،كالكركـالبساتيفأكجدالذمىك
المعركشكغيرالعنب،كركـعميويكضعالذمالسقؼ كجوعمىيمقىكماالبساتيفكىك:
كالٌزرعالٌنخؿأيضانسبحانوكخمؽذلؾ،كنحككالصحراءالجباؿفيالشجرغراسمفاألرض

كلجمالوالعربعندلكثرتوالٌنخؿإيراداهللكخصصكالشكؿ،كالرائحةكالمكفالطعـختمؼالم
الشرط فعؿ كقع فإذا النعـ، ىذه أىمية لتكضيح شرطية بجممة جاءتاآلية ثـ منافعو، ككثرة

                                                           

 .َِٓ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .َّْ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .َّْ/ٖ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
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 )أثمر(أمبدأثمرالشجرفيالطمكع،كجكابالشرطمحذكؼدؿعميوماقبمو)فكمكامفثمره(

كالمساكيفالفقراءبإيتاءعميكـنعمتوكاشكركاكالبساتيف،الزركعىذهثمرمفالناسأييااكمكأم
 منو الحصاديكـحقيـ ألفاآليةاإلسبلـصدربدءفيالمطمقةالمفركضةالٌزكاةىيكىذه،

.(ُ)مكية
ڀ  ڀ  ڀ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻچ  :قكلو: المسأل  الثاني 

[.ُّْاألنعاـ:] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
فيالسككفعمىمبنيناسخناقصماضفعؿ(كنتـ)،(  ٹ  ڤ): جمم  فعل الشرط-ٕ

فعؿالشرط، )كنتـ(خبر(صادقيف)(كاف)اسـفعمتصؿفيمحؿرضمير(التاء)كمحؿجـز
.(ِ)الياءالنصبكعبلمةمنصكب

(نينٌبئك) (،بعمـفنبئكني):أمقبموماعميودؿٌمحذكؼالشرطجكاب:جمم  جواب الشرط-ٖ
(الياء)كلمكقاية(النكف)كفاعؿك)كاكالجماعة(فيمحؿرفع،النكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ

)نبئكني،كجممة(نبئكني)ػبمتعمؽكمجركرجار(بعمـ)،بومفعكؿنصبمتصؿفيمحؿضمير
جكابشرطمقدر .(ّ)بعمـ(فيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
قضيةتحريـكتحميؿفيالمشرككفىؤالءقالوماكؿأفَّلرسكلواهللمفإعبلـههاآليةىذ

ناثالضأفكالمٍعز ذلؾ،مفانشيئيحـرلـكأنواهلل،عمىكذبفيك،اهللإلىكأضافكهذككركا 
الشرط ىذا كقع فإف كذبيـ لفضح الشرطية الجممة صادقيف(كتأتي في)كنتـ أمإفصدقتـ

ماتزعمكف،ثـيأتيجكابالشرطالمحذكؼكالذمدعكاكـىذهكافترائكـعمىاهلل أنوحـر
.(ْ)كنيعفمصدرتحريمكـىذاكدليموأمخبردؿعميوماقبموكتقديره)فنبئكنيبعمـ(



                                                           

 .ُٕٔ/ُ-الزحيمي-،التفسيرالكسيطُٓٓ/ُِ-الطبرم-امعالبياف(انظر:ج(ُ
 .َِٓ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ

 .َّٖ/ٖ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِٗٗ/ُ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(ّ
 .ٖٔ/ِ-ابفالجكزم-فيعمـالتفسير،زادالمسيرُٖٓ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ْ
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ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦچ  :قكلولث : المسأل  الثا

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چڃ  چ  چ  چ

[.ُْْ]األنعاـ: چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

فمفىذاعرفتـذا إأفصحتعفشرطمقدر،تقديره:الفصيحة،ىيمفأظمـ()ففيقكلوالفاء
.(ُ)أظمـممفافترلعمىاهللكذبان

خافضلشرطوالمقدرمبني،متضمفمعنىالشرط،)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ
عمىالسككففيمحؿنصببجكابو.

فعؿماضمبنيعجمم  فعل الشرط-ٕ فاعؿ،:)عرفتـ( فيمحؿرفع ك)التاء( مىالسككف،
ك)الميـ(لمجمع،كجممة)عرفتـ(فيمحؿجرباإلضافة.

لجكابشرطمقدر،  ڎ   ڎ) :جمم  جواب الشرط-ٖ رابطة )الفاء( استفياـاسـ(مف)ك (،
معناهكاالستفياـ،المبتدأمرفكعبالضمةخبر(أظمـ)كمبتدأ،رفعمحؿفيمبنيعمىالسككف

ألنياجكابشرطمقدر،)مفأظمـ(المحؿليامفاإلعرابكجممةأظمـ،أحدال:أمي،النف
.(ِ)غيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
حرمكه،ماتحريـعمىيدؿالنقؿمفجاـزيقينيبعمـيأتكاأففياآليةالسابقةاهللطالبيـ

أنيـيدعكفقدبأنيـذكرىـبأفعمييـمتيكمانعدؿثـالجميع،بإباحةالنصكصجاءتكقد
كعاينكا،شاىدكا ألنيـينكركفخبرالسماء،كجاءتالفاءالفصيحةعمييـ،كاضحتيكـكىذا

ممف فمفأظمـ الشرطالمقدر) يأتيجكابىذا عندئذو عرفتـىذا( لتفصحعفشرطمقدر)إذا
الناسيضؿأفيقصدىكك،دالكذبعمىاهللافترلعمىاهللكذبان(أمالأحدأظمـممفتعمَّ

.(ّ)شريعةلـيأذفبيافيفترمعمىاهللعمـبغير



                                                           

 .ِْٓ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ُ
 .ِٓٓ/ّ-دركيش-انظر:إعرابالقرآفكبيانو((ِ
 .ُِِْ/ّ-سيدقطب-،فيظبلؿالقرآفَِٖٕ/ٓ-أبكزىرة-انظر:زىرةالتفاسير((ّ



 -ُٗٔ- 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  :قكلورابع : المسأل  ال

﮴  ﮵  ﮳   ﮲   ﮾    ﮶ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮽     ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸    ﮷ 

[.ُْٓاألنعاـ:] چ﮿ ﯀     


 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
.مبتدأرفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(مف) اسم الشرط:-ٔ
فعؿ﮸ :)جمم  فعل الشرط-ٕ (فعؿماضمبنيلممجيكؿمبنيعمىالفتحفيمحؿجـز

.(ُ)الشرط،كنائبالفاعؿضميرمستترتقديرهىك
(،)الفاء(رابطةلجكابشرطعميومؤاخذةفبل)تقديرهمحذكؼ،لجكابا:جمم  جواب الشرط-ٖ 

(النافيةلمجنس،)مؤاخذة(اسـ)ال(مبنيعمىالفتحفيمحؿنصب،كخبر)ال(محذكؼمقدر،)ال
)المؤاخذة..(فيمحؿرفعتقديره)كائنةه(،)عميو(جاركمجركرمتعمقافبالخبرالمحذكؼ،كجممة

جكابشرطمقدر،ك .(ِ)جممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(فيمحؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:

ببيافالمحرماتمفالمطعكماتالتيحيرمت،ألفلرسكلواهللمففيىذهاآليةأمر
 أنو  يعني البياف فيذا أىكائيـ، أخرلكفؽ كيحرمكف أمكران يستحمكف كانكا فييكفلـالكفار

ء،كجاءتاآليةبجممةشرطيةأفادتاألخذاألشياىذهغيرمحـرشيءالكقتذلؾفيالشريعة
فأصابوجكعخشيمعوىبلؾ،بالرخصةفيحالةالضركرة)اضطر(فمفألجأتوالضركرةلؤلكؿ

نفسوفيجكزلوأفيأكؿمايسدبورمقوغيرمتجاكزليذاالحد،فإذاكقعىذافعندىايقعجكاب
لشرطالمقدر)فبلمؤاخذةعميو(أمفبلإثـكائفعميوفإنمافعؿأمرانأباحوالربالغفكرالرحيـا

.(ّ)سبحانومفأجؿحفظالنفس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قكلوخامس : المسأل  ال

.[ُْٕ]األنعاـ: چڀ    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

 مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ

                                                           

 .ُِّ/ٖ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
 .َِٔ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ّٓٓ/ِ-ابفعطية-،المحررالكجيزُٕٗ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ّ
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،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالضـٌعمىمبنيٌماضفعؿ (ٻ ):جمم  فعل الشرط-ٕ
 .(ُ)بومفعكؿمتصؿفيمحؿنصبضمير(الكاؼ)كك)كاكالجماعة(فيمحؿرفعفاعؿ،

،مبنيعمىالسككفأمرعؿف(قؿ)الشرطلجكابرابطة(الفاء)(،ٻ):جمم  جواب الشرط-ٖ
جكابالشرط،كجممةأنتضميرمستترتقديرهكالفاعؿ .(ِ))قؿ(فيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
شرطية) بجممة أمزعمكاكىذَّبيكؾىفىًإفٍبدأتاآلية البغاةالرحمةكاسعاهللأف( يعاقب ال كأنو ،

يق الجممةبيذهجيءك )فقؿربكـذكرحمةكاسعة(عجكابالشرطالمعتديف،فإفكقعىذاعندئذو
جيءك،الفعميةمفكالتككيدالثبكتعمىأدؿ االسميةألفالرحمة،سىعىةمبالغةعمىتنبيياناسمية

كاتغترٌفبلاٍلميٍجًرًميفىاٍلقىٍكـًعىفًرحمتوسعةمعبىٍأسيويييرىد (أمكالبىٍأسيويييرىد كىالى)قكلوبالفعميةفي
.(ّ)،كأخذهاألليـالشديدلمظالميفنقمتوخكؼعفرحمتوبرجاء

   ڤٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :قكلوسادس : المسأل  ال

ڇ    ڇ  ڇ         ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ

[.ُْٖ]األنعاـ: چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 : تحميل جمم  الشرط:أوالً 
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ

 امتناعالمتناع.
مرفكعبالضمة،فاعؿ)اهلل((فعؿماضمبنيعمىالفتح،شاء) ( ٿ  ٿ)جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ْ)إشراكناعدـشاءلك:أممحذكؼ،المشيئةكمفعكؿ
ماضمبنيعمىالسككف،فعؿ(أشركنا)نفيحرؼ(ما)  (ٿ  ٹ):جواب الشرطجمم  -ٖ

أشركنا(المحؿليامفاإلعرابألنياجكابشرطغير ك)نا(فيمحؿرفعفاعؿ،كجممة)ما
.(ٓ)جاـز



                                                           

 .ُّٓ/ٖ-صافي–الجدكؿفيإعرابالقرآف،ْٔٓ/ُ-العكبرم–القرآفإعرابفيالتبيافانظر:((ُ
 .ِّْ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .َِٗ/ٓ-السميفالحمبي-،الدرالمصكفٕٔ/ِ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ّ
 .ِّٔ/ّ-دركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ
 .ُّٖ/ٖ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ٓ



 -ُٖٗ- 

ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
،فمككقعىذاالشرطاهللدةبإراأشركنا:قالكاأنيـالمشركيفعففيىذهاآليةاهللحكى

تحريـعناصدرأملما)ماأشركنا(لكقعالجكابإشراكناعدـاهللأرادلك)شاءاهلل(أم
أسندكافقدحبلؿكتحميؿالحراـ،ال كفجكرىـ تعالىإرادتوإلىطغيانيـ كلكنَّو ،ٌعمييـرد

أنيـ ،شديدانكعيدانيياعمكأكعدىـعميياكذٌميـبطبلنياكبٌيفىذهمقالتيـ كالمعنىالراجحىنا
كتعمبلن،لدعكتودفعانكالسخريةاالستيزاءسبيؿعمىكافىذاقكليـاستحقكاىذاالكعيدألف

بياأريدحؽٌكممةىكعنيـصدرفمااهللمشيئةإلىلمكائناتتفكيضانال،إجابتولعدـ
.(ُ)باطؿ

[.ُْٗ]األنعاـ: چڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ژ  ژڈ  چ  :قكلوسابع : المسأل  ال
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چ ژ ڈ چ الجمم  الشرطي  األولى:-

الحمبي:" السميف تعالىكقكلو قاؿ (فىًممَّوًقيؿٍ): فقدَّرهمحذكؼ،شيء(فممو)كبيف(قؿ)بيف:
فممواهللمشيئةعمىككنكـًمفٍزعمتـكمااألمريكاففإف:قاؿ(،فممو):جكابوشرطانالزمخشرم

.(ِ)"اسميةجممةنغيرهكقىدَّره،الحجة
 مقدرمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
فعؿماضناقصناسخمبنيعمىالفتحفيمحؿاألمريكاف):جمم  فعل الشرط-ٕ (،)كاف(
ـفعؿالشرطالمقدر،)األمر(اسـ)كاف(مرفكعبالضمة،كخبر)كاف(محذكؼتقديره:كائنان.جز
 (،)الفاء(فصيحةأكرابطةلجكابشرطمقدر،ڈ ژ ):جمم  جواب الشرط-ٖ
كائنةمقدـخبربمحذكؼمتعمقافكمجركرجار(هلل) مرفكعمؤخرمبتدأكالحجة،تقديره:

فيكجكابوالشرطفعؿكجممة،مقٌدرشرطجكابجـزمحؿٌفي(الحٌجةهلل)كجممة،بالضمة
.(ّ)القكؿمقكؿنصبمحؿٌ
 .چڑ  ک  ک   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ

 امتناعالمتناع.

                                                           

 .ُٗٓ/ْ-القاسمي-(انظر:محاسفالتأكيؿ(ُ
 .ُُِ/ٓ-(الدرالمصكف(ِ
 .ُِّ/ٖ-صافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِْٔ/ّ-دركيش-بيانوانظر:إعرابالقرآفك((ّ



 -ُٗٗ- 

ح،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىكعائدفعؿماضمبنيعمىالفت (ٿ  :)جمم  فعل الشرط-ٕ
.عمىلفظالجبللة،كالمفعكؿبومحذكؼأم:ىدايتكـ

مبنيماضفعؿ(ىداكـ)ك،الشرطجكابفيكاقعة(البلـ(،)ک):جمم  جواب الشرط-ٖ
ك)الكاؼ(فيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)الميـ(لمجمع،كجممة)،عمىالفتحالمقدرعمىاأللؼ

.(ُ)جاـزغيرشرطجكابألنيا،مفاإلعرابلياحؿمالىداكـ(
ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

قكلو في كالفاء األسماع، السترعاء كذلؾ بالقكؿ األمر بفعؿ اآلية ىذه فصيحةبدأت )فممو(
،ثـيأتياهللمشيئةعمىككنكـًمفٍزعمتـكمااألمريكاففإفأفصحتعفشرطمقدركالتقدير:

أمهللاللكـالحجة،فعرفكاأفحجتيـداحضة،ثـ)فمموالحجة(جكابالشرطالمقدراألكؿ
يأتيجاءالشرطالثاني)شاء(أملككقعتالمشيئةبإرادتو لكييغيرالقمكبالمظممةعندئذو

تقعألنوجكابالشرطالثاني لـ كلكفالمشيئة كاهللقادرعمىذلؾ، أجمعيف( ال)ليداكـ
يحمؿأحدانعمىاإليمافبالقيركاإلكراه،كمفىذاييفيـعدـكقكعجكابالشرطالثانيلعدـكقكع

.(ِ)،كىذاماأفادهحرؼالشرط)لك(شرطو
ڱ  ڱ  ں  ں     ڱگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  :قكلوثامن  : المسأل  ال

] چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ڻڻ
[.َُٓاألنعاـ:

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
 مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
ك)كاك،الشرطفعؿجـزمحؿٌفيالضـٌعمىمبنيٌماضفعؿ(ڱ:)جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ّ)الجماعة(فاعؿ
فعؿ(تشيد)ناىيةجازمة(ال)الشرطلجكابرابطة(الفاء)(ں  ں   ):جمم  جواب الشرط-ٖ

الناىيةمجزكـمضارع كالفاعؿ،ب)ال( ،كجممة)التشيد(فيمحؿأنتضميرمستترتقديره
جكابالشرط .(ْ)جـز


                                                           

 .ّّْ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ُ
-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرُْٕ/ُّ-الرازم–،مفاتيحالغيبٕٕ/ِ-الزمخشرم–(انظر:الكشاؼ(ِ
 .ُُٓأ/-ٖ
 .ِِّ/ٖ-صافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ّ
 .ِٓٔ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ



 -ََِ- 

ثانيًا: األثر التفسيري لجمم  الشرط:
فميدعكنوماصحةعمىيشيدكفبشيكديأتكابأفالمشركيفبمطالبةرسكلواهللمرأ

ثـجاءبشرطعمىسبيؿالفرض)فإفشيدكا(فأحضركاشيكدىـلمشيادة،المحرمات،ىذهاهللتحريـ
)فبلتشيدمعيـ(فبلتصدقيـألنيـشيكدكذبكزكر،كمفيقبؿبشيادةالزكرعندىايأتيالجكاب

فكأنوشيدمعيـنفسالشيادة،كحاشاه نما الزكرأكشيكدالزكر،كا  ىكعمىأفيقبؿبشيادة
.(ُ)بوكالمؤمنكفأصحابوبوكالمراد، الخطابلمرسكؿ :كقيؿ  سبيؿالفرض،
ڀ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  :قكلوتاسع  : المسأل  ال

  ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺٺ  ٺ

[.ُِٓ]األنعاـ: چ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 ميل جمم  الشرط:أواًل: تح

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .  چ ٹ  ٹ  ڤ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
خافضلشرطومبنيعمى،متضمفمعنىالشرط،)ًإذىا(ظرؼلمزمفالمستقبؿ اسم الشرط:-ٔ

السككففيمحؿنصببجكابو.
السككف (ٹ):جمم  فعل الشرط-ٕ ماضمبنيعمى ،فعؿ في فاعؿ،ك)التاء( رفع محؿ

.(ِ)باإلضافةجرمحؿفيك)الميـ(لمجمع،كجممة)قمتـ(
حذؼعمىمبنيأمرفعؿ،)اعدلكا(الشرطلجكابرابطة(الفاء)(ڤ :)جمم  جواب الشرط-ٖ

فاعؿ،النكف فيمحؿرفع الجماعة( ك)كاك ألنيا،مفاإلعرابليامحؿٌال(اعدلكا)كجممة،
.(ّ)جاـزغيرشرطجكاب

 .  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ

 .(ْ)امتناعالمتناع

                                                           

 .َٗ/ٖ-الزحيمي-،التفسيرالمنيرُِْ/ُِ-الطبرم-انظر:جامعالبياف((ُ
 .ّْٓ/ُ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآف(ِ
 .ُّّ/ٖ-صافي-انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ّ
 .ِٕٕ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ْ



 -َُِ- 

كاسمومبنيعمىالفتح،ناسخناقصماضفعؿ(كاف) ،(ڤ  ڤ  ڦ :)جمم  فعل الشرط-ٕ
،األلؼالنصبكعبلمةمنصكب(كاف)خبر(ذا)،لوأكعميوالمقكؿأمىكتقديرهمستترضمير

.الكسرةالمقدرةعمىاأللؼالجرٌكعبلمةمجركرإليومضاؼ(قربى)
رابطة(الفاء)،أم)فاعدلكا(،المتقٌدـالكبلـعميودؿٌمحذكؼالشرطجكاب:جمم  جواب الشرط-ٖ

الجماالنكفحذؼعمىمبنيأمرفعؿ،)اعدلكا(الشرطلجكاب ك)كاك فاعؿ،، رفع محؿ في عة(
.(ُ)جاـزغيرشرطجكابألنيا،مفاإلعرابليامحؿٌال(اعدلكا)كجممة

ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
اهللنيى اليتيـ االقترابمفماؿ عف اآلية ىذه يككففبالقرب،التعبيرككاففيمطمع

أحسفىيالتيبالطريقةأكبالخصمةإالالقربعفالنييكافإذاألنوأكموعفالنييباألكلى
،كبعدىذهالكصيةباليتيـ،أمرتاآليةبالكفاءأكموبالنييأكلىكاف،كصيانتوكحفظوإلنمائو

فيالكيؿكالميزافكىذاالكفاءيمنعأكؿأمكاؿالناسبالباطؿ،كجاءتبعدىذاالجممةالشرطية
ذاقمتـ(أمأردتالقكؿفاألكلى يقعجكابالشرطاألكؿ)كا  )فاعدلكا(أمتحركايشخص،عندئذو

)كلككافذاقربى(أمحتىلككافالمقكؿلوأكعميوالحؽفيالقكؿ،ثـيأتيالشرطالثاني
تبرزأركعالصكرحيثيأتيجكابالشرطالثاني،كىذاعمىسبيؿالفىرىض،كىنامفقرابةالقائؿ

،دـمفالكبلـ)فاعدلكا(أمفبلتظممكامحاباةلمعكاطؼالبشريةالمحذكؼالذمدؿعميوالمتق
.(ِ)كألكاصرالمحـكالدـ

ې  ې  ې      ې     ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  :قكلوعاشرة : المسأل  ال

ۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۈئەئ   ەئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائى  ى  ائ

[.ُٕٓاألنعاـ:] چىئ  ی  ی               ی  

 أواًل: تحميل جمم  الشرط:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

 .چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ الجمم  الشرطي  األولى:-
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،يفيدجاـزغيرشرطحرؼ(لك) حرف الشرط:-ٔ

 امتناعالمتناع.
)أنَّا(حرؼناسخناصب،ك)نا(فيمحؿنصب(،  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ :)جمم  فعل الشرط-ٕ

،) الفتح،اسـ)أفَّ مبنيعمى لممجيكؿ ماضمبني فعؿ متعمقاف)أنزؿ( جاركمجركر )عمينا(

                                                           

 .َّّ/ُ-الخراط-انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ُ
 .ِّٕٓ/ٓ-أبكزىرة–انظر:زىرةالتفاسير((ِ



 -َِِ- 

)أنزؿعميناالكتاب(فيمحؿرفعخبر)الكتاب(نائبفاعؿمرفكعبالضمة،كجممةب)أنزؿ(،
(،كجممة ثبتلكأم،ثبتتقديرهمحذكؼلفعؿفاعؿرفعمحؿٌ)أنَّاأنزؿعميناالكتاب(في)أفَّ

.(ُ)عميناالكتابإنزاؿ
)كنَّا(فعؿماضناقصكلك،جكابفيكاقعة(لبلـ)ا(ۅ  ۅ  ۉ):جمم  جواب الشرط-ٖ

)كاف(منصكببالفتحةخبر(أىدل)ك)كاف(،ناسخمبنيعمىالسككف،ك)نا(فيمحؿرفعاسـ
)لكناأىدلمنيـ(المحؿ)أىدل(،كجممةػفبمتعمقاكمجركرجار(منيـ)ك،المقدرةعمىاأللؼ

.(ِ)ليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـز
 .چې  ې چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
مفتعد كفكنتـفيماصدقتـإف:أم،مقدرشرط)فقدجاءكـ(أفصحتعف)الفاء(فيقكلو

.(ّ)جاءكـفقدأنفسكـ
 مقدرمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.جاـزشرطحرؼ(إف) حرف الشرط:-ٔ
فعؿالشرطالمقدر،جمم  فعل الشرط-ٕ :)صدقتـ(فعؿماضمبنيعمىالسككففيمحؿجـز

ك)التاء(فيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(لمجمع.
)جاء(فعؿ،)قد(حرؼتحقيؽ،الفصيحةىي(الفاء)(  ې  ې):جمم  جواب الشرط-ٖ

كجممة)قدماضمب لمجمع، ك)الميـ( بو، مفعكؿ نصب محؿ في ك)الكاؼ( الفتح، عمى ني
جكابشرطمقدر .(ْ)جاءكـ(فيمحؿجـز

ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كجاءتكتاب،ليـيكفلـبأنيـالعربكسائرقريشكفارأيدمعفالحجةإزالةاآليةىذهأفادت

،عندىايأتيجكابالشرطكتابعمييـنزؿلكأنزؿعميناالكتاب(أم)لكأنااآليةبالشرطاألكؿ
أىدلمنيـ(أماألكؿ كجكابالشرطاألكؿلـيقعكميـ،الناسمفاليدلإلىأسرعلكانكا)لكنا

كقكعشرطو، قكلولعدـ جاء تثـ جاءكـ( الزمخشرمقدَّرهمقدرشرطلانجكابكليـ،انبكيت)فقد إف:
كنتـإف:بعضيـكقدَّره،الحذكؼأحسفمفكىكجاءكـفقدأنفسكـمفتعد كفتـكنفيماصدقتـ

يؤنثكلـ،جاءكـفقدكالنصارلالييكدمفأىدلتككنكفكتابعميكـأنزؿإذاأنكـتزعمكفكما
المفعكؿتقدـعمىالفاعؿ)بينة(مجازمالتأنيثألف)جاءكـ(الفعؿ .(ٓ)،كألفَّ

                                                           

 .ّّٖ/ٖ-صافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(ُ
 .ِِٖ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ُِّ/ٓ-السميفالحمبي-(انظر:الدرالمصكف(ّ
 .ّْٔ/ُ-الدعاس-القرآف(انظر:إعراب(ْ
الكشاؼ(ٓ انظر: ِ-الزمخشرم–( المصكفُٖ/ الدر الحمبي-، ٓ-السميف الكجيزُِّ/ المحرر ابف-،

 .ّٓٔ/ِ-عطية



 -َِّ- 

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    گک  ک  ک  ک  گ  گچ  :قكلور: حادي  عشالمسأل  ال

[.َُٔ]االنعاـ: چڱ  ڱ  ں    
 أواًل: تحميل جمم  الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
 .چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ  الجمم  الشرطي  األولى:-
.دأمبترفعمحؿٌفيعمىالسككفمبنيجاـزشرطاسـ(فٍمى) اسم الشرط:-ٔ
فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ(جاء) ،(  ک  ک :)جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ُ)(جاء)بمتعمؽكمجركرجار(بالحسنة)ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿالشرط،
(الياء)ك،جرحرؼ(البلـ)،الشرطلجكابرابطة(الفاء)، (ک  گ:)جمم  جواب الشرط-ٖ

عشر)،تقديره)جزاء(مقدـخبربمحذكؼمؽمتعجرمحؿٌفيضمير مرفكعمؤخرمبتدأ(
جكابالشرط،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿبالضمة، كجممة)لوعشر..(فيمحؿجـز

.(ِ)رفعخبرالمبتدأ)مف(
 چگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   چ الجمم  الشرطي  الثاني :-
.مبتدأرفعمحؿٌفيالسككفعمىمبنيجاـزشرطاسـ(فٍمى) اسم الشرط:-ٔ
فعؿجـزمحؿٌفيعمىالفتحمبنيماضفعؿ(جاء)،(ڳ  ڳ) :جمم  فعل الشرط-ٕ

.(ّ)(جاء)بمتعمؽكمجركرجار(سيئةبال)ىكتقديرهمستترضميركالفاعؿالشرط،
الفاء) ،(ڳ  ڳ:)جمم  جواب الشرط-ٖ  الشرطلجكابرابطة( يجزل)،نافية(ال)، مضارع(
مستترضميرالفاعؿكنائباأللؼ،عمىالمقدرةالضمةالرفعكعبلمةمرفكعممجيكؿلبنيم

،ىكتقديرهمحذكؼلمبتدأخبررفعمحؿٌفي(يجزلال)كجممة ،(فٍمى)عمىيعكدىكتقديره
،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿالشرطجكابجـزمحؿٌفي)ىكاليجزل(االسميةكالجممة

بتدأ)مىٍف(رفعخبرالم
(ْ).

ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
فيىذهاآليةحديثعفالحسابكالجزاء،كلمتأكيدعمىىذاالمعنىجاءتاآليةبشرطيف،فإذا

أمكىكمؤمففميسمعالكفرحسنة،فسكؼيقعجزاء)مفجاءبالحسنة(كقعالشرطاألكؿ

                                                           

 .ّْْ/ٖ-صافي–انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف((ُ
 .ِٖٔ/ّ-دركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانو(ِ
 .ّْْ/ٖ-صافي–فانظر:الجدكؿفيإعرابالقرآ((ّ
 .َّٔ/ُ-الخراط-انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف((ْ



 -َِْ- 

لوحسناتوكىذامماكتبواهللعمىنفسوعؼاهلل)فموعشرأمثاليا(أميضاالشرطاألكؿ
يقعجزاءالشرطمفالرحمةفيحسابعباده،ثـيأتيالشرطالثاني )كمفجاءبالسيئة(،فعندئذو

ىكالعدؿالمطمؽفاهلل الثاني)فيكاليجزلإالمثميا(، نزهعفالظمـكاليظمـربؾمكىذا
اهللأحدان نىٍقبلنعىٍقبلنالظ ٍمـًعىفًمينىزَّههسبحانوميـبالجزاءفإنَّواليظم،كالمعنىأفَّ كى

(ُ).

























                                                           

 .َِٔ/ٖ-محمدرشيدرضا-،تفسيرالمنارَُِْ/ّ-سيدقطب–انظر:فيظبلؿالقرآف((ُ



 -َِٓ- 

 الخاتم 
األرض كمؿء  السماكات مؿء فيو مباركان طيبان كثيران حمدان العالميف رب هلل الحمد

ؿكجيؾكعظيـالميـلؾالحمدكماينبغيلجبل،كمؿءمابينيماكمؿءماشئتمفشيءبعد
سمطانؾ،الحمدهللالذمأكرمنيبأفجعمنيمفأىؿالقرآفالعظيـالذيفغايتيـترتيؿالقرآف
كأعطاني الصعاب، تجاكز عمى القدرة منحني الذم هلل الحمد  الجناف، درجات يرتقكف كىـ

فيكتابوالذمالفرصةألناؿىذاالشرؼالكبيرفأحياباألمؿكالثقةكاليقيفالتيأكدعيااهلل
بإكماؿعمٌيتفضؿ كالذمالصالحات، تتـ كنعمتو بفضمو الذم هلل كالحمد ،ىكأحسفالحديث

قمبيكنكرعينيأبيالقاسـمحمدبفعبداهللسيدحبيب عمى كالسبلـ كالصبلة الدراسة، ىذه
 :ـأمابعداألكليفكاآلخريف،كعمىأىؿبيتوالطيبيفالطاىريفكأصحابوالصادقيف،ث

 فيو-–اهلل كفقني فما المتكاضع، البحث ىذا أتممت كمعكنتو-–اهلل فبحمد
  فيككخيرصكاب مف بالسكءكمف كما ،منو فيكمفنفسياألمارة جانبتالصكابفيو

ني العفك كأسألو ،مفكؿزلؿأكخطأأكنسيافإليو كأتكب تعالى اهلل أستغفرالشيطافالرجيـ،كا 
الجيديجعؿ أفاإنيأتكسؿباهللإلىاهللكأقسـباهللعمىاهلل،كمالعافيةك  خالصان ىذا

الأرجكبوحطاـىذهالدنياالفانية،بؿأرجكبورضاهسبحانو،لعؿاهللينفعبيذاالكريـ، لكجيو
يةإلىعمـالبحثأىؿالعمـكطبلبوخاصة،كالمسمميفعامة،الميـاجعؿىذاالعمؿإضافةنكع

   التفسيرالتحميمي.
مفخبلؿبحثي المكضكعالمتكاصؿفإنو ) تحميل جمم  الشرط وبيان أثرىا فيىذا

إلىجممةمف صتيميخى المائدة واألنعام( دراس  تطبي ي  عمى سورتي –عمى المعنى التفسيري 
:يأتيالنتائجكالتكصياتأحببتأفأذكرىافيختاـدراستناىذه،كىيكما

 ل الدراس :خ   إلييا توصمت التي النتائجأىم  : أوالً 
المعنىعفاإلبانةىكاإلعرابألفإعرابو،معرفةمفالبد،الكريـالقرآفتفسيرلمعرفة-ُ

يفيـلفكبالتاليالمفعكؿ،مفالفاعؿييعرؼلفكبدكنوالعربية،المغةركحىكفاإلعرابباأللفاظ
ككأنيالقرآف،سيبقىعاجزانعففيـاإلعرابمفحظفليسلو،كلذافإفكؿمأبدانالمعنى

كيؼتأكيمو،إنيألعجبممفقرأالقرآفكلـيعمـأسمععبارةإماـالمفسريفتدكمعبرالقركف:"
بتحطيـأقفاؿالقمكبالغافمةالمصدكدةعفالتدبركالتفكر.،كىذهالعبارةكفيمة(ُ)"بقراءتويمتذ 
الدراسةعمىاشتممتى-ِ  مائةوذه كسبعيفجممة،مسألةنكثمانيعشرة احتكتعمىمائةو

شرطية، سكرة في عددىا بمغ ستيفحيث سبعومسألةنالمائدة عمى احتكت جممةن، كثمانيف

                                                           

 .َُ/ُ-الطبرم–(جامعالبياف(ُ



 -َِٔ- 

شرطيةن بينما كخمسيف، ثمافو األنعاـ فيسكرة عددىا احتكتعمىثبلثومسألةنبمغ كثمانيف،
 .شرطيةنجممةن

فيالسكرتيفمتقارب،اءانعمىالنتيجةالسابقة،تكصمتإلىأفعددالجمؿالشرطيةكبن -ُ
اهلل تكحيد يدكرافحكؿ فيما السكرتيفمتقاربأيضان، محكر أف النتيجة يعمؿىذه كربما

 كاإليمافبو.
استخداـأسمكبالشرطفيالقرآفالكريـ،استنتاجانمفاستقراءالمكاضعالتيجاءتكثر -ِ

مفالجمؿالشرطية(،فبعضاألحيافكنتأجدالمائدةكاألنعاـفيسكرتيالدراسة) فيحشدان
 شرطية.جمؿأربعالمسألةالكاحدةتصؿإلى

 صكر:خمس(عمىالمائدةكاألنعاـكقعالحذؼفيالجممةالشرطيةفيسكرتيالدراسة) -ّ
 (ِٖالصكرةاألكلى:حذؼأداةالشرطمعالفعؿ،كجاءفي)مكضعان.كعشريفيةوثمان
 (ِٖالصكرةالثانية:حذؼجكابالشرطفقط،كجاءفي)مكضعان.كعشريفيةوثمان
 (ّالصكرةالثالثة:حذؼفعؿالشرطفقط،كجاءفي)ًمكاضع.ثبلثة
 .الصكرةالرابعة:حذؼفعؿالشرطكالجكابمعان،كجاءفيمكضعكاحدفقط 
 إذاسبقوقسـ،كنيابةجكابالقسـعنو،كسدهمسدالصكرةالخامسة:حذؼجكابالشرط

 مكاضع.سبعة(ٕجكابالشرط،كجاءفي)
استقراءمكاضعالحذؼفيالجممةالشرطيةفيسكرتيالدراسةبشتىصكرالحذؼ -ْ كبعد

الشرط جكاب مسد القسـ جكاب سد حالة عدا ،( الحذؼبمغت مكاضع أفَّ ستيف(َٔنجد
 مكضعان، اإلكىذا عمى الكبلـيؤكد الحذؼفي فاستخداـ الكريـ، لمقرآف البياني المغكم عجاز

السامعتذىبنفسوكؿمذىبفيتقديرىذاالحذؼ.،أبمغ  ألفَّ
بعداستقراءمكاضعاقترافالفاءبالجكابفيسكرتيالدراسةتبيفأنياجاءتمقترنةبالجكاب-ٕ

كخصتاءفيربطالجكاببالشرط،مكاضع،كىذايؤكدعمىأىميةالفمائةكخمسة(َُٓفي)
،كيمكفأفأقكؿمعنىلمجزاءكلمناسبتياالسببية،معنىمففييالمابالشرطالجكاببربطالفاء

اقترافالفاء مكاضع ذلؾلكثرة كانتاسمية، أغمبالجمؿالتيجاءتفيسكرتيالدراسة أفَّ
 عفالفاءبخبلؼالفعمية،كاهللأعمـ.بالجكاب،كالتيتكثرفيالجممةاإلسميةالتيالتستغني

أدكاتالشرطالجازمةعمىعددمراتغمبة -ٓ غيرأدكاتالشرطعددمراتكركدكركد
 الجازمةفيسكرتيالدراسة)المائدة،كاألنعاـ(.

أكدكمايتعمؽبيامفقضايانحكية،كت،تمكفالبحثمفتكضيحتحميؿالجممةالشرطية -ٔ
الالباحث إلىالقكؿباستقبلليتيا،كىذاجممةالشرطيةكالتيذىبمفأىمية الزمخشرمقديمان

 يؤكدعمىصحةقكؿالزمخشرم.



 -َِٕ- 

كمابيفالبحثالخبلفاتالتيكانتقائمةبيفالنحاةحكؿقضايافعؿالشرطكالجكاب،ك -ٕ
عماليا،كقضاياالحذؼفكائد  كالتقدير.األدكاتمفحيثتصنيفياكا 

ظيارأركانيامفأداةكفعؿكجكاب،كتقديرالحذؼالكاقعفيإفتحميؿالجممة -ٖ الشرطية،كا 
زالةالميبس كالغمكضعنيا،كماأنوكاإلشكاؿأحدأركانيا،لوأثركبيرعمىفيـاآليةالقرآنيةكا 

فيسياؽالجمؿالشرطيةلتألؽالصكرالببلغيةالتيتأتيكيقكيو،كيفسحالمجاؿيثرمالمعني
أحيانان.

 أكثراألدكاتالشرطيةكركدانفيسكرتيالدراسةكانتاألداة)إٍف(فييأـالباب. -ٗ
 

 (: المائدة واألنعاموفيما يمي ثبت إحصائي ألدوات الشرط في سورتي الدراس  )

 
 التوصيات:أىم : ثانياً 
؛ أعظـى اإلعراب بعمـ ييتمكا بأف الشرعي، العمـ طبلب أكصي .ُ  لمعرفةالضابط فيك اىتماـو

ع القرآنية، اآليات تفسير أكثرقدرة يجعميـ كىذا األمثؿ، عمىالكجو مىحمؿمعانيكفيميا
 القرآفالعظيمة،كغرسيافيقمكبكعقكؿاألجياؿ،لتككفبحؽأجياؿاإليمافكالكعيكالثكرة.

 ييتمكا أفكخاصةأقساـتفسيرالقرآف  كالمعاىد، الجامعات في الشرعية األقساـ عمى أقترح .ِ
كخاصةفي،عرابيةك،كأفيعممكاعمىتقكيةالطبلبمفالناحيةاإلالنح لعمـ التطبيقية بالجكانب

.  مرحمةالبكالكريكس،كالدبمـك
كبيافأثرىاعمىالمعنى،كذلؾبتحميؿجممةالشرطالمكسكعةالقرآنية، ىذه بإكماؿ أكصي .ّ

 التفسيرم،تطبيقانعمىسكرالقرآفكميا.

 عدد مرات ورودىا عمميا األداة م
 ٖٚ جازم  إنْ  .ٔ
 ٕٖ جازم  َمنْ  .ٕ
 ٕ٘ غير جازم  إذا .ٖ
 ٕٙ غير جازم  لو .ٗ
 ٕ جازم  ما .٘
 ٛ غير جازم  لما .ٙ
 ٕ غير جازم  كمما .ٚ
 ٔ غير جازم  كيف .ٛ



 -َِٖ- 

دأكصيطمبةالمغةالعربيةكقسـالتفسيركعمكـالقرآففيالجامعاتالعربيةكاإلسبلميةبإفرا .ْ
 اإلعجازاإلعرابيفيالقرآفالكريـ كأحكاليا،دراسةالكتشاؼكجو الشرطية مفخبلؿالجممة

 كمفخبلؿباقيقكاعدالنحكالعربي.
 أكصيبتصدرأىؿالكفاءةلتدريسىذاالعمـ. .ٓ
القرآفبتكفيرمنح .ٔ لتأىيؿلمطمبةالمميزيف،كذلؾفيالخارجدكتكراهأكصيقسـالتفسيركعمـك

مفالكفاءةكادر المسارعةفيكالتمكففيتفسيرالقرآفالكريـ،أكأكاديميعمىمستكلعاؿو
 افتتاحبرنامجالدكتكراهلقسـالتفسيرفيالجامعةاإلسبلميةبغزة.

أكصيالباحثيفأاليككفىميـالحصكؿعمىدرجةعمميةفقط،كأاليككفىذاأكبرىميـ، .ٕ
هبدايةنحكقراءةبحثيةعمميةكاعيةمكضكعية،كمستمرة،كالمبمغيـعمميـ،بؿأفتككفىذ
 فعمـتفسيرالقرآفبحرالساحؿلو.

األكقاؼأفتقدـخطباءأقكياءفيالنحككاإلعرابعمىالمنابر،كأفتعطي .ٖ أكصيكزارة
عمىألسنتيـ المغة فصاحة قتمكا الذيف القرآفمفعبثالعابثيف لغة كأفترحـ القكسبارييا،

 لعيية،كأفيككفىذاىكالمعياردكفالنظرالعتباراتأخرل.ا
 

جيدالمقؿ،كلكنيامحاكلةلمنيكض،محاكلةلمفيـ،محاكلةلمتقدـفي ىذاالختام: وفي
أناؿبعديزمفالرجكع،محاكلةلمصعكدفيزمفاليبكط،محاكلةلبلنطبلؽبعدطكؿتعثر،لعم

اآلخرة،الميـتقبؿمنيإنؾأنتالسميعالعميـ،كارحـكالدمطكؿالسفركالجيادكرامةالدنياك
كاجًزمشرفيكأستاذمالفاضؿخيرالجزاءعمىىذهاإلشراقة،إنؾعمىكؿ،كماربيانيصغيران

 شيءقديركباإلجابةجدير.
ـالميـعمىحبيبنامحمدكعمىآلوالطاىريفكسم ،كصؿ العالميف رب هلل الحمد أف دعكانا كآخر

تسميمانكثيرانفياألكليفكاآلخريف.












 -َِٗ- 





 الفيارس العام 


 وتشتمل على اآلتي:

  حسب ترتيبيا في المصحف أواًل: فيرس اآليات ال ر ني 
  ثانيًا: فيرس األحاديث النبوي 
 ثالثًا: فيرس األع م المترجم ليم  
 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع 
 خامسًا: فيرس الموضوعات 





















 -َُِ- 





    حسب ترتيبيا في المصحفأواًل: فيرس اآليات ال ر ني  
 لمجانب النظري:فيرس اآليات  - أ

 رقم الصفح  رقم اآلي  السورة             طرف اآلي    م
ِٕ ٗٗٔ الب رة چ    ...﮳ھ  ے  ے            ۓ  ۓ ﮲  ...چُ
ِْ،ِِ ٜٔٔ الب رة  چڤ          ڤ  ڤ      ڤٹ  ٹ  ٹ  ...چِ
ِٓ ٜٚٔ الب رة چ...    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ...چّ
ِٗ ٖٕٕ الب رة  چ...  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۅچ ْ
ُٖ ٕٗٙ الب رة چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې   چ ٓ
ّٓ ٕٔٚ الب رة چ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦچ  ٔ
ُّ ٔٓٔ  ل عمرانچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ٕ
 ٛٔ ٔ النساء  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ چ ٖ
 ٕٚ،ٕٙ ٛٚ النساء چ...ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ ٗ
 ٕ٘ ٖٕٔ النساء چ   ...ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ...چَُ
 ٖٖ ٖٖٔ النساء چ ...ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ ُُ
ِٔ ٕٖٔ األعراف چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   چُِ
ِِ ٙٚٔ األعرافچ...ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ...چُّ
ِْ ٖٗٔ األعرافچۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ...  چُْ
ّٕ ٚٔ األنفال چ...  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ُٓ
ٕ ٖ التوب  چ  ...ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤچ ُٔ
ِٓ ٚ التوب    چ    ...ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ...چُٕ
ح ٕ يوسف  چھے        ہھھھچُٖ
ّٕ ٕٙ يوسف     چ  ...ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چُٗ
ّٕ ٕٚ يوسفچ   .  ..ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چَِ
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ّْ ٚٚ يوسف چ   ...ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چُِ
ّٖ ٗٗ إبراىيم چ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ...چِِ
ِٕٕٔ النحل چ...  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ...چ ٖٕ
َُُِٔ ازسراء چ...  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ ...چ ٕٗ
ُُِٖ الكيف  چھ  ھ  ے  ے     ...چ ٕ٘
ُِّٕ طو  چۅ  ۉ  ۉ   ې     چ  ٕٙ
َُِّ النور چ...ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ...چ ٕٚ
ّٖٔٔ الفرقان    چ ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ ...چ ٕٛ
ّٔٗٔ الفرقان چ         ...ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ چ ٜٕ
َّٕٗ النمل چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ  ٖٓ
ُِْٕ ال صص چ      ...ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ ٖٔ
ّٖٔٓ العنكبوت چ    ...ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ٕٖ
َّٓٔ العنكبوت .چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ      چ ٖٖ
َِّٓ الروم چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ    چ ٖٗ
ّّْٔ مالرو  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ    چ ٖ٘
ُّٓٔ ل مان چ  ..ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓچ  ٖٙ
ُُٖٔ األحزاب چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ەئائچ  ٖٚ
ِِِْ فصمت چڎ  ڎ  ڈ  ڌ  ڌچ  ٖٛ
ُُْٖ فصمت چ   کڑ  ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑچ  ٜٖ
ُْْٖ فصمت چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     چ ٓٗ
ُِْٖ الزخرف چ    ک  ک  ک      گ  ژ  ڑ  ڑ      کچ  ٔٗ
ُُِٖ األح اف چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ۇئ  چ  ٕٗ
ُُِٖ محمد چ...  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یچ  ٖٗ
حِْ محمد چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ    چ  ٗٗ
ّّٖٓ محمد چ ... ی  یېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  ٘ٗ
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ِٕٗ الحجرات  چ  ...ڃ  ڃ      ڃ  چ           چ  چ  چ   ...چ ٙٗ
ّٓٔ الواقع  چ ۀ   ہ   چ ٚٗ
 ٘ ٖٚ الواقع  چہ  ہ     چ ٛٗ
 ٖٔ ٜٔ المدثر   چٻ  پ        پ      چ  ٜٗ
 ٕٚ ٙ ال يام  چہ  ہ  ہ  ھ      چ  ٓ٘
 ٕٚ ٕٗ النازعات چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     چ  ٔ٘
 ٛٔ ٔ األعمى چں  ڻ  ڻ  ڻ    چ  ٕ٘
 ٚٔ ٘ األعمى چۓ  ۓ ﮲     چ  ٖ٘
 ٛٔ ٙ األعمى چڭ   ڭ  ۇ    چ  ٗ٘
 ٖٓ ٔ الميل چ ڳ  ڳ     ڳ  چ  ٘٘
 ٖٓ ٕ الميل چڱ  ڱ     ڱ   چ ٙ٘
 ٖٛ ٘ التكاثر چڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  چ  ٚ٘
 ٖٖ ٔ النصر چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  ٛ٘
 ٖٖ ٕ النصر       چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ      چ ٜ٘
 ٖٖ ٖ لنصرا چڌ      ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ  ٓٙ
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 :تطبي يلمجانب الفيرس اآليات  - ب

 سورة المائدة -1

 الصفحة رقم اآلٌة اآلٌةطرف  م

 ٛٗ ٕ  چ  ... ﮿﮼ ﮽  ﮾  ...چ 1
 ٓ٘ ٖ  چ  ...چڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ...چ 2
 ٕ٘ ٗ چ  ...ہ  ہ  ھ    ھ ...چ 3
 ٗ٘ ٘چ...ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ...چ 4
 ٙ٘ ٙ چ        ...پ پ  پ  ٻ  ٻ ...چ 5
 ٜ٘ ٔٔ چڦ  ڦ  ڦ   ڦ     ...چ 6
 ٔٙ ٕٔ    چ  ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ...چ 7
 ٖٙ ٖٔ چ                   ...چ 8
 ٗٙ ٚٔ    چ     ...ہ    ھ   ھ  ھ  ھ   ...چ 9

 ٘ٙ ٛٔ    چ     ...  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ... چ 01
 ٙٙ ٕٕ    چ ې  ى  ى   ائ  ائ       ...چ 00
 ٚٙ ٖٕ    چ ... یېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ...چ 01
 ٜٙ ٕٗ  چ ...ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ...چ 02
 ٓٚ ٕٙ    چ    ...ڄ  ڄ  ڄ   ...چ 03
 ٕٚ ٕٛ    چ     ...ۀ  ۀ  ہ  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ  04
 ٖٚ ٕٖ      چ     ...پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ...چ 05
 ٗٚ ٖٙ         چ    ...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ چ  07
 ٘ٚ ٖٛ     چ...ٺ   ٿ  ٺ  ٺ چ  08
 ٙٚ ٜٖ     چ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  09
 ٚٚ ٔٗ     چ     ...﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ...  چ  11
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 ٜٚ ٕٗ     چ   ... پ  پ   پ  پ ...چ ٕٔ
 ٔٛ ٗٗ     چ    ...ڱ  ڱ  ڱ  ...چ 11
 ٕٛ ٘ٗ     چ  ... ﮿ ﯀  ﯁        ...چ 12
 ٗٛ ٚٗ  چ ...ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ      ...چ 13
 ٘ٛ ٛٗ     چ... ڑ  ڑ  ک  ک  ک ...چ 14
 ٙٛ ٜٗ     چ ...ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ...چ 15
 ٜٛ ٔ٘     چ ... ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ...چ 17
 ٜٓ ٗ٘       چ...ڱ   ڱ  ں  ں  ڻچ  18
 ٜٓ ٙ٘       چ...ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  چ  19
 ٜٔ ٚ٘       چمث  ىث  يث     حج              مج      ...چ 21
 ٕٜ ٛ٘       چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  20
 ٖٜ ٔٙ       چ...گ  گ  گ  گ   چ  21
 ٜٗ ٗٙ       چ ...  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ ...چ 22
 ٜ٘ ٘ٙ       چ...  ٻ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  23
 ٜٙ ٙٙ چ...ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ  24
 ٜٚ ٚٙ چ...  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ...  چ 25
 ٜٛ ٛٙ چۓ ﮲  ﮳  ﮴    ﮵      ...چ 27
 ٜٜ ٓٚ چ ...ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ...چ 28
 ٓٓٔ ٕٚ چ  ...  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ...چ 29
 ٓٓٔ ٖٚ چ     ...ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ...چ 31
 ٔٓٔ ٔٛ چ...ڱ  ں  ں  ڻ  چ  30
 ٖٓٔ ٖٛ چ...  پ ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻچ  31
 ٙٓٔ ٜٛ چ  ...ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ...چ 32
 ٙٓٔ ٜٓ چڀ  ٺ  ٺ     ...چ 33
 ٚٓٔ ٜٔ چڄ  ڄ   ڄ   ...چ 34
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 ٛٓٔ ٕٜ چ   ...چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ...چ 35
 ٜٓٔ ٖٜ چ  ...ک  ک  ک ...چ 37
 ٓٔٔ ٜٗ چۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ...چ 38
 ٔٔٔ ٜ٘ چ  ...ۉ  ې  ې  ې  ې ...چ 39
 ٖٔٔ ٓٓٔ چ  ... ڻ  ڻ  ۀ     ۀ ...چ 41
 ٗٔٔ ٔٓٔ چ    ...﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ...چ 40
 ٘ٔٔ ٗٓٔ چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  41
 ٚٔٔ ٘ٓٔ چ...  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ...چ 42
 ٛٔٔ ٙٓٔ چ...ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ...چ 43
 ٕٓٔ ٚٓٔ چ...  ۈ ٴۇ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈچ  44
 ٕٔٔ ٕٔٔ چى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ     ...  چ  45
 ٕٕٔ ٘ٔٔ چ ...ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ...چ 47
 ٖٕٔ ٙٔٔ چ...  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ ...چ 48
 ٕٗٔ ٚٔٔ چ...  ﯁                   ...چ 49
 ٕ٘ٔ ٛٔٔ چ...   ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  51
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 سورة األنعام -2

 لصفحةا رقم اآلٌة اآلٌةطرف  م

ُّْٕ  چ...ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  چ  1
ُّٖٓ چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ...چ 2
ُّٔٗ    چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  3
ُُّٔٓ چ.  ..ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋچ  4
5 

ُُّٕٔ چ . ..  ائې  ې  ې  ې  ى   ىچ 
ُُّٖٕ چ  ...وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  چ  5
َُِْٓ چ  ... ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئۆئ     ... چ 7
ُُِْٕ چ       ...  حخ  مخ  يث  حج  مج     جح  مح  جخ  چ  8
ُِِْٖ چ       ... ڀ  ڀ  ڀ          ... چ 9

َُِّْ چ  ...    ڄڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ  01
ُُّْْ چ     ...ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ...چ 00
ُّْٓٓ چ        ...جئ  حئی  ی    ىئ  ی         ی          چ  01
ُّْٖٗ چ   ...گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ ... چ 02
َُْْٗ چ  ...   ڻ  ۀں   ڻ  ڻ   ڻ چ  03
ُُُْٓ چ     ...﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷   ے  ۓ       ۓ ﮲ چ  04
ُُْْٓ چ     ...ی  ی  ېئ   ىئ  ىئ  ىئچ  05
ُّْٓٔ چ     ...  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  07
ُْْٕٓ چ      ... ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 08
ُْْٖٓ چ ...ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ...چ ٜٔ
ُْٓٓٓ چ...ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  22
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21 
 
 

ُٖٔٓٓ چ...ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

 چ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   ...چ 22
 

ُُٖٔٓ

ُّٗٓٔ  چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ    ...چ 32
32 

َُٖٔٔ چ...ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ 
َُِٕٔ چ...  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ...چ 25
ُْٕٔٔ چ...  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  32
ُٕٕٓٔ چ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  27
ُٕٖٕٔ چ...گ  گ  گ  گ  چ  28
ُٖٖٗٔ  چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵               ﮶      ...چ 29
َُٕٖٗ چ ...ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ...چ 31
ََُٕٗ چ...  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئوئەئ  ەئ  وئ   چ 31
ُِّٕٗ چ  ...﮳ ﮴  ﮵      ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ...چ 32
َُُْْٕ چ...  چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ ...چ 33
َُُٕٕٓ چ...  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  34
َُُٕٔٗ چ...ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  35
ُُُُٖٕ چ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ    چ 36
ُُُِٕٗ چ...  ڇڃ   چ  چ  چ  چ ...چ 37
َُُُْٖ چۀ  ہ  ہ  ہ   ...چ 38
ُُُُٖٔ چ...ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  39
ُُُِٖٖچ...ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  24
ُُُِّٖ چگ  گ  گ  گ   ...چ 24
ُُِْْٖ چ...ۉ  ې   ې  ې   ې  ى چ  23
ُُِٖٓٓ چ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  22
ُُّّٕٖ چ...ٺ   ٿ    ٿ   ... چْْ
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ُُّٖٖٔ چ    ...ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ...چ 45
ُُّٖٕٗ چ...  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ...چ 22
َُُّٗٗ چ...  ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ ...چ 47
 ٕٜٔ ٔٗٔ چ  ...ے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳  ...  چ 48
 ٖٜٔ ٖٗٔ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ...چ 49
 ٜٗٔ ٗٗٔ    چ  ...ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ...چ 51
 ٜ٘ٔ ٘ٗٔ چ    ...﮷ ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ...چ 51
 ٜ٘ٔ ٚٗٔ چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  52
 ٜٙٔ ٛٗٔ چ...ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  53
 ٜٚٔ ٜٗٔ چڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ  54
 ٜٛٔ ٓ٘ٔ چ...  ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ ...چ 55
 ٜٜٔ ٕ٘ٔ چ... ٹ  ٹ  ڤ ...چ 56
 ٕٓٓ ٚ٘ٔ چ...ۋ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ  57
 ٕٕٓ ٓٙٔ چ...  گک  ک  ک  ک  گ  گچ  58
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوي  واآلثار:
 

الذي  الحديث الشريف م.
 أخرجو

 الصفح  الحكم

ابن حجر  أرشدوا أخاكم؛ فإنو قد ضل ٔ
 العس  ني

صحيح 
 ازسناد

ٚ 

َمَواِت َيْوَم اْلَفتْ  َأنَّ النَِّبيَّ  ٕ ِح ِبُوُضوء  َصمَّى الصَّ
  ..َواِحد  

 ٛ٘ صحيح مسمم

حسن  أحمد ... المائدة سورة  اهلل رسول عمى أنزلت ٖ
 ل يره

ٕٗ 

إسناده  الدارمي اْلُ ْر نِ  َنَواِجبِ  ِمنْ  اأْلَْنَعامُ  ٗ
 جيد

ٕٜٔ 

 اهلل رسول ناق  العضباء بزمام آلخذة إني ٘
  .. 

حسن  أحمد
 ل يره

ٕٗ 

صحيح  أحمد كر رضاىا صمتياالثيب تعرب عن نفسيا، والب ٙ
 ل يره

٘ 

 سورة ت رأ ىل: ف الت  عائش عمى دخمت ٚ
 ...المائدة؟

أحمد، 
 والحاكم

 ٖٗ صحيح

 سد ما الم ئك  من السورة ىذه شيع ل د ٛ
 األفق

 ٜٕٔ صحيح الحاكم

 ٖ٘ صحيح الحاكم  ك بك من كمباً  سمط عميو الميم ٜ
 ج حصحي ترمذيال اهللَ  يشكرُ  ال الناَس  يشكرُ  ال من ٓٔ
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 :المترجم ليم : فيرس األع مثالثاً 
 

 الصفح  االسم م.
 ٜٕٔ .عبدالمَّوبفعمركبفحراـاألنصارمأبكعبداهللبف :جابر ٔ
 ٜ .الحسيفبفمحمدبفالمفضؿالقاسـ:أبكيالراغب األصفيان ٕ
 ٕٗ.بفرافعاألنصاريةاألكسيةبنتيزيدبفالسكفأسماء:أسماء ٖ
 ٘٘ .النعمافبفثابتبفزكطاالتيميأبو حنيف : ٗ
 ٗ .عميبفمحمدبفعمي:الجرجاني ٘
 ٗ .أبكالفتحعثمافبفجنيالمكصميابن جني: ٙ
ًمٌيجبير: ُجَبير ٚ ٍضرى  ٖٗ .بفنفيرٍبفمىالؾبفعىامراٍلحى
 ٘ٔ .شيابالٌديفأبكالعٌباسأحمدبفيكسؼ:السمين الحمبي ٛ
 ٓٔاألندلسي. محمدبفيكسؼبفحيافأثيرالديفالنحوي: حيان أبو ٜ

 ٖٔ األزدم.أبكبكرمحمدبفالحسفبفدريد:ابن دريد ٓٔ
 ٛ ظالـبفعمركبفسفيافبفجندؿالدؤلي:أبو األسود الدؤلي ٔٔ
 ٖ.أبكالحسيفأحمدبففارسبفزكرياءالرازم:ابن فارس ٕٔ
 ٜٕ .بكالحارثغيبلفبفعقبةبفبييشأذو الرم : ٖٔ
 ٘ .محمدبفمحمدبفعبدالرزاؽ:أبكالفيضمرتضى الزبيدي ٗٔ
 ٙٔ . السرم بف إبراىيـ إسحاؽ أبك :الزجاج ٘ٔ
 ٓٔ.بيادر بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك :الزركشي ٙٔ
 ٜ.الخكارزمي محمد بف عمر بف محمكد القاسـ أبك:الزمخشري ٚٔ
 ٕٛ .أبكبكرمحمدبفالسرمابن السراج:  ٛٔ
 ٕٗ .القرشٌيالٌسيميبفعمركبفالعاصعبداهلل: عبد المَّو ٜٔ
 ٖٔ الذبيانٌيبفحارثةبفحسؿسكيدبفأبيكاىؿ سويد: ٕٓ
 ٕ٘ .قنبر بف عثماف بف عمركأبكبشر :سيبويو ٕٔ
 ٙٔ .كرأبكالفضؿعبدالرحمفبفأبيب:السيوطي الحافظ ٕٕ
 ٜٗ.محمدبفعميبفمحمدبفعبداهللالشوكاني: ٖٕ
مَّدبفعبداهللبفمىالؾأبكعبداهللجماؿالديفابن مالك:ِْ  ٕٗميحى
 ٗٔ.يزيد بف جرير بف محمد جعفر أبك:الطبريِٓ
 ٘ٗمحمدالطاىربفعاشكر:عاشور ابنِٔ
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 ٘ٔ .سيفالح بف اهلل عبد :العكبري الب اء وأبِٕ
 ٚ٘ .محمدبفمحمدبفمصطفىالعمادمأبو السعود:ِٖ
 ٕٛالحسفبفأحمدبفعبدالغفارالفارسي:أبو عمي الفارسيِٗ
 ٔٔ .محمدبفمحمدبفعرفةالكرغميأبكعبداهلل:ابن عرف َّ
 ٕ٘ أبكعبدالرحمفبفأحمدالبصرمالفرىكدم:الخميل بن أحمدُّ
 ٖ٘ محمدبفأحمدبفأبيبكربففرحأبكعبداهللال رطبي:ِّ
 ٖ.بيبكرأبكربفأحمدبفأبيمرعيبفيكسؼبفالكرمي:ّّ
 ٙٔ .أبكالعباسمحمدبفيزيدبفعبداألكبرالثماليالمبرد:ّْ
 ٜ  .يعم بف مكـر بف محمدأبكالفضؿجماؿالديفر: منظو  ابن ٖ٘
 ٗٓٔ .ممؾالحبشةأصحمةبفأبحر النجاشي: ٖٙ
 ٙ .عبداهللبفيكسؼبفأحمدأبكمحمدجماؿالديفابن ىشام: ٖٚ
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 فيرس المصادر والمراجعرابعًا: 
 * ال ر ن الكريم.

 محمدبف بف محمد  :السعود( أبي ) تفسيرالكريم الكتاب مزايا إلى السميم الع ل إرشاد .ُ
بيركت.-لعربيدارإحياءالتراثا،العمادم مصطفى

أبكالعباسشيابالديفأحمدبفأبيبكرإتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة:  .ِ
تحقيؽ:دارالمشكاةلمبحثالعممي،بفإسماعيؿبفسميـبفقايمازبفعثمافالبكصيرم

ـ.ُٗٗٗ-قَُِْ،ُبإشراؼأبكتميـياسربفإبراىيـ،دارالكطفلمنشر،الرياض،ط
:أبكالفضؿأحمدبفعميبفمحمداف الميرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةإتح .ّ

بف زىير بإشراؼد كالسيرة، السنة مركزخدمة تحقيؽ: العسقبلني، بفحجر بفأحمد
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ،ُناصرالناصر،ط

حمدأبكم :تحقيؽ السيكطي، الرحمف عبد الديف جبلؿ الحافظ : ال ر ن عموم في ازت ان .ْ
 ـ.ُْٕٗ-قُّْٗالفضؿإبراىيـ،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،

أبكسعيدالحسفبفعبداهللبفالمرزبافالسيرافي،تحقيؽ:أخبار النحويين البصريين:  .ٓ
ىػُّّٕطومحمدالزيني،كمحمدعبدالمنعـخفاجي،الناشر:مصطفىالبابيالحمبي،

ـ.ُٔٔٗ-
محمكدبفعمربفأحمد،الزمخشرمجاراهلل،دارالكتبأبكالقاسـأساس الب غ :  .ٔ

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ،ُلبناف،ط–العممية،بيركت
تحقيؽ:عصاـالحميداف،الكاحدم، أحمد بف عمي الحسف أبك اإلماـ : النزول أسباب .ٕ

ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ،ِالدماـ،ط–داراإلصبلح
بفحجرأبكالفضؿأحمدازصاب  في تمييز الصحاب : .ٖ بفأحمد بفعميبفمحمد

–ض،دارالكتبالعمميةكعمىمحمدمعك،العسقبلني،تحقيؽ:عادؿأحمدعبدالمكجكد
ق.ُُْٓ،ُبيركت،ط

أبكبكرمحمدبفالسرمبفسيؿالنحكمالمعركؼبابفالسراج،األصول في النحو: .ٗ
لبناف.-بيركت-تحقيؽ:عبدالحسيفالفتمي،مؤسسةالرسالة
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أبكمحمدجماؿالديفعبداهللبفيكسؼبفأحمدبفعبدراض الشرط عمى الشرط: اعت .َُ
 عمار دار الحمكز، الفتاح عبد د. تحقيؽ: ىشاـ، يكسؼبف بف ط–اهلل ،ُاألردف،

ـ.ُٖٔٗىػَُْٔ
 الديف محييوبيانو: الكريم ال ر ن إعراب .ُُ الجامعية لمشئكف اإلرشاد دار -دركيش،

دارال-حمص بيركت،–دمشؽ-دارابفكثير،بيركت-دمشؽ-يمامةسكرية،
ق.ُُْٓ،ْط
الدعاس :إعراب ال ر ن الكريم .ٕٔ عبيد -أحمد حميداف محمد محمكد-أحمد إسماعيؿ

 ق.ُِْٓ،ُدمشؽ،ط–القاسـ،دارالمنيركدارالفارابي
اسأحمدبفمحمدبفإسماعيؿبفيكنسالم إعراب ال ر ن: .ُّ رادمالنحكم،أبكجعفرالنَّحَّ

 .ىػُُِْ،ُط،منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت
 ـ.ََِِ،ُٓط ،بيركت،-لممبلييف العمـ دار الزركمي، الديف خير:  األع م .ُْ
،محمدبفعبداهللبفمالؾالطائيالجياني،أبكعبداهلل،جماؿالديفألفي  ابن مالك:  .ُٓ

دارالتعاكف.
حجراء العمر: إنباء ال مر بأبن .ُٔ بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك

 اإلسبلمية لمشئكف األعمى المجمس مصر،-العسقبلني، اإلسبلمي، التراث إحياء لجنة
 ـ.ُٗٔٗىػ،ُّٖٗ

جماؿالديفأبكالحسفعميبفيكسؼالقفطي،المكتبةإنباه الرواة عمى أنباه النحاة:  .ُٕ
ق.ُِْْ،ُطبيركت،-العنصرية

عبدالرحمفبفمحمدزنصاف في مسائل الخ ف بين النحويين البصريين والكوفيين: ا .ُٖ
ط العصرية، المكتبة األنبارم، الديف كماؿ البركات أبك األنصارم اهلل عبيد ،ُبف

ـ.ََِّ-ىػُِْْ
ناصرالديفأبكسعيدعبداهللبفعمربفمحمدالشيرازمأنوار التنزيل وأسرار التأويل: .ُٗ

البيضاك التراثالعربي إحياء دار المرعشمي، الرحمف عبد محمد تحقيؽ: بيركت،–م،
ق.ُُْٖ،ُط
الييئة الدكتكرعبداهللمحمكدشحاتو،أىداف كل سورة وم اصدىا في ال ر ن الكريم:  .َِ

ـ.ُٕٔٗالمصريةالعامةلمكتاب،
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فبفالحسيفأبكالقاسـنجـالديفمحمكدبفأبىالحسإيجاز البيان عن معاني ال ر ن:  .ُِ
،النيسابكرم اإلسبلمي الغرب دار القاسمي، حسف بف حنيؼ الدكتكر –تحقيؽ:
ق.ُُْٓ-ُبيركت،ط

د.التفسير التحميمي تعريفو وخطواتوبحث بعنوان: .ِِ أ. ياسيفالمشيداني،: عبد ىاشـ
 الجامعةالعراقية،كميةاآلداب،مجمةمداداآلداب،العددالثالث.

تحقيؽ: حياف بأبي الشيير يكسؼ بف محمد:فسيرالبحر المحيط في الت .ِّ  األندلسي،
ق.َُِْبيركت،-صدقيمحمدجميؿ،دارالفكر

محمد :تحقيؽ الزركشي، اهلل عبد بف محمد الديف بدر اإلماـ : ال ر ن عموم في البرىان .ِْ
ط الفضؿ أبك كشركائو، الحمبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار ،ُإبراىيـ،

كبنفسترقيـالصفحات.-لبناف-ثـصكرتودارالمعرفة،بيركت،ـُٕٓٗ-قُّٕٔ
السيكطي، الرحمف عبد الديف جبلؿ الحافظ : والنحاة الم ويين طب ات في الوعاة ب ي  .ِٓ

 لبناف.-صيدا العصرية، المكتبة إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد تحقيؽ:
اىرمحمدبفيعقكبالفيركزآبادل،مجدالديفأبكط: البم   في تراجم أئم  النحو والم   .ِٔ

 .ـَََِ-ىػُُِْ،ُدارسعدالديفلمطباعةكالنشركالتكزيع،ط
الداني،البيان في عّد  ي ال ر ن:  .ِٕ عمرك أبك عمر بف عثماف بف سعيد بف عثماف

الحمد قدكرم غانـ ،تحقيؽ: كالتراث المخطكطات -ىػُُْْ،ُالككيت،ط–مركز
.ـُْٗٗ

أبكال اموس:  تاج العروس من جواىر .ِٖ الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد
 داراليداية.الزبيدم،الفيض،الممٌقببمرتضى

شمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبفتاريخ ازس م َوَوفيات المشاىير َواألع م: .ِٗ
الذىبي قىاٍيماز بف الغرباإلسبلمي،ط،عثماف دار معركؼ، عٌكاد بشار د. ،ُتحقيؽ:

ـ.ََِّ
أبكالمحاسفالمفضؿبفمحمدتاريخ العمماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرىم:  .َّ

كالنشر لمطباعة ىجر الحمك، محمد الفتاح د.عبد تحقيؽ: المعرم، التنكخي مسعر بف
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ،ِكالتكزيعكاإلعبلف،القاىرة،ط
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ثابت: تاريخ ب داد وذيولو .ُّ بف عمي بف أحمد بكر الخطيبأبك ميدم بف أحمد بف
 العممية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى تحقيؽ: ط–البغدادم، ،ُبيركت،

 ق.ُُْٕ
بفميدمالخطيبالبغدادم،تاريخ ب داد:  .ِّ بفعميبفثابتبفأحمد أبكبكرأحمد

 اإلسبلمي الغرب دار معركؼ، عكاد بشار د. ُطبيركت،–تحقيؽ: -ىػُِِْ،
ـ.ََِِ

العكبرم،تحقيؽ:عميمحمد الحسيف بف اهلل عبد البقاء أبكال ر ن: إعراب في يانالتب .ّّ
البجاكم،الناشر:عيسىالبابيالحمبيكشركاه.

التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير الع ل الجديد من تفسير الكتاب  .ّْ
ـ.ُْٖٗتكنس،-الدارالتكنسيةلمنشر عاشكرالتكنسي، بف الطاىر محمدالمجيد(:

القادربفمحمدبفالتحف  الوسيم  شرح عمى الدرة اليتيم :  .ّٓ أبكعبداهللمحمدعبد
المختاربفأحمدالعالـالقبمكمالجزائرمالمالكيالشييربالشيخبامبمعالـ.

شمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي،دارتذكرة الحفاظ:  .ّٔ
ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗ،ُلبناف،ط-بيركت-لعمميةالكتبا

،مؤسسةالمختارلمنشركالتكزيع،القاىرة:التراكيب ازسنادي  .ّٕ مصر-د.عميأبكالمكاـر
ـ.ََِٕ-قُِْٖ،ُالجديدة،ط

ط -العممية الكتب دار الجرجاني، محمد بف عميالتعريفات: .ّٖ ُبيركت، -ػىَُّْ،
ـ.ُّٖٗ

بفمحمدابفعرفةالكرغميالتكنسيالمالكي،أبكعبدمحمد : تفسير ازمام ابن عرف  .ّٗ
 .ـُٖٔٗ،ُط،تكنس–اهلل،تحقيؽ:د.حسفالمناعي،مركزالبحكثبالكميةالزيتكنية

:محمدبفعبدالرحمفبفمحمدبفعبدتفسير ازيجي جامع البيان في تفسير ال ر ن  .َْ
ـ.ََِْ-ىػُِْْ،ُط،بيركت-اهللالحسنيالحسينياإًليجي،دارالكتبالعممية

الشعراكم الشعراوي)الخواطر(: تفسير .ُْ متكلي عمى-محمد ليس ، اليـك أخبار مطابع
اإليداع-المطبكع-الكتاباألصؿ الطبعةأكغيره،غيرأفرقـ أمبياناتعفرقـ

ـ.ُٕٗٗيكضحأنونشرعاـ
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رضابفمحمدشمسالديفمحمدرشيدبفعمي) تفسير المنار(:تفسير ال ر ن الحكيم .ِْ
لمكتاب، العامة المصرية الييئة القممكنيالحسيني، الديفبفعميخميفة بياء بفمحمد

ـ.َُٗٗ
كثيرأبالعظيم: ال ر ن تفسير .ّْ بف عمر بف إسماعيؿ الفداء ثـك البصرم القرشي

ط كالتكزيع، لمنشر طيبة دار سبلمة، محمد سامي تحقيؽ: ِالدمشقي، -ىػَُِْ،
.ـُٗٗٗ

البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة المراغي، مصطفى بف أحمد المراغي: تفسير .ْْ
ـ.ُْٔٗ-قُّٓٔ،ُالحمبيبمصر،ط

د.كىبةبفمصطفىالزحيمي،دارالفكرالتفسير المنير في الع يدة والشريع  والمنيج:  .٘ٗ
 .ػىُُْٖ،ِبيركت،دمشؽ،ط–المعاصر

الخالدمالتفسير الموضوعي بين النظري  والتطبيق: .ٙٗ صبلح النفائس-الدكتكر دار
 ـ.ََِٖ-ػىُِْٖ-ِط-لمنشركالتكزيع

األستاذالتفسير الموضوعي لسور ال ر ن الكريم:  .ْٕ بإشراؼ التفسير عمماء مف نخبة
الشارقة جامعة العممي، كالبحث العميا الدراسات كمية مسمـ، مصطفى ،ُط،الدكتكر

ـ.ََُِ-ىػُُّْ
 لمطباعةكالنشر مصر نيضة دار طنطاكم، سيد محمد لكريم:ا لم ر ن الوسيط التفسير .ْٖ

ـ.ُٖٗٗ،ُالقاىرة،ط – الفجالة كالتكزيع،
 .ىػُِِْ،ُدمشؽ،ط–يمي،دارالفكرد.كىبةبفمصطفىالزحالتفسير الوسيط:  .ٜٗ
 القاىرة.-كىبة مكتبة الذىبي، حسيف محمد الدكتكر : والمفسرون التفسير .َٓ
:أبكالحجاججماؿالديفيكسؼبفعبدالرحمفبفجال تيذيب الكمال في أسماء الر  .ُٓ

معركؼ، عكاد بشار د. تحقيؽ: المزم، الكمبي القضاعي أبيمحمد الزكي يكسؼبف
ـ.َُٖٗ–ىػََُْ،ُطبيركت،–مؤسسةالرسالة

أبكمحمدبدرالديفحسفبفقاسـ: توضيح الم اصد والمسالك بشرح ألفي  ابن مالك .ِٓ
الرحمفعميسميمافبفعبداهللبفعم المرادمالمصرمالمالكي،تحقيؽ:عبد دار،ٌي
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٖ،ُالفكرالعربي،ط
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زيفالديفمحمدالمدعكبعبدالرؤكؼبفتاجالعارفيفالتوقيف عمى ميمات التعاريف: .ّٓ
-عبدالخالؽثركتّٖبفعميبفزيفالعابديفالحدادمالمناكمالقاىرم،عالـالكتب

ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ،ُاىرة،طالق
ناصر بف الرحمف عبد الشيخ العبلمةالمنان: ك م تفسير في الرحمن الكريم تيسير .ْٓ

 ـ.َََِ-ىػَُِْ،ُطتحقيؽ:عبدالرحمفالمكيحؽ،مؤسسةالرسالة، السعدم،
الطبرم،تحقيؽ:أحمد جرير إماـالمفسريفمحمدبف ال ر ن:  ي تأويل عن البيان جامع .ٓٓ

ـ.َََِ-ىػَُِْ،ُمؤسسةالرسالة،طمحمدشاكر،
صبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدمبفعبدجامع التحصيل في أحكام المراسيل:  .ٔٓ

الكتب،اهللالدمشقيالعبلئي عالـ السمفي، المجيد حمدمعبد ط–تحقيؽ: ،ِبيركت،
ـ.ُٖٔٗ–ىػَُْٕ

أحمد األنصارم أحمد بف محمد اهلل عبد أبك ال ر ن: ألحكام الجامع .ٕٓ تحقيؽ: القرطبي،
براىيـأطفيش،دارالكتبالمصرية ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖ،ِالقاىرة،ط–البردكنيكا 

،دمشؽ-محمكدبفعبدالرحيـصافي،دارالرشيد:الجدول في إعراب ال ر ن الكريم .ٖٓ
ىػ.ُُْٖ،ْبيركت،ط-مؤسسةاإليماف

حقيؽ:رمزممنيربعمبكي،دارأبكبكرمحمدبفالحسفبفدريداألزدم،تجميرة الم  :  .ٗٓ
 .ـُٕٖٗ،ُبيركت،ط–العمـلممبلييف

أبكمحمدبدرالديفحسفبفقاسـبفعبداهللبفالجنى الداني في حروف المعاني: .َٔ
محمدنديـفاضؿ،دارالكتب-عمٌيالمرادمالمصرمالمالكي،تحقيؽ:فخرالديفقباكة

ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ،ُلبناف،ط–العممية،بيركت
،أبكزيدعبدالرحمفبفمحمدبفمخمكؼالثعالبيالجواىر الحسان في تفسير ال ر ن: .ُٔ

 العربي التراث إحياء دار المكجكد، عبد أحمد كعادؿ معكض، عمي محمد –تحقيؽ:
ىػ.ُُْٖ،ُبيركت،ط

عميحاشي  الصبان عمى شرح األشمونى أللفي  ابن مالك:  .ِٔ بف محمد العرفاف أبك
ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ،ُطلبناف،-دارالكتبالعمميةبيركت،لشافعيالصبافا

الزجاجي،حروف المعاني: .ّٔ النياكندم البغدادم إسحاؽ بف الرحمف عبد القاسـ أبك
.ـُْٖٗ،ُبيركت،ط–تحقيؽ:عميتكفيؽالحمد،مؤسسةالرسالة
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 .ْطجني،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب، بف عثماف الفتح أبك : الخصائص .ْٔ
الحمبي، بالسميف المعركؼ يكسؼ بف أحمد المكنون: الكتاب عمم في المصون الدر .ٓٔ

دمشؽ. -القمـ دار الخراط، محمد أحمد تحقيؽ:
الرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديفالسيكطيالدر المنثور في التفسير بالمأثور:  .ٔٔ ،عبد

بيركت.–دارالفكر
: دراسات في عموم ال ر ن الكريم .ٕٔ بفعبد د.فيد طأ. ،ُِالرحمفبفسميمافالركمي،

 .ـََِّ-ىػُِْْ
 القاىرة.-دارالحديث، محمدعبدالخالؽعضيمةدراسات ألسموب ال ر ن الكريم:  .ٛٙ
مرعيبفيكسؼبفأبيبكربفأحمدالكرميالمقدسي،دليل الطالبين لك م النحويين: .ٗٔ

ـ.ََِٗ-ىػَُّْالككيت،–الناشر:إدارةالمخطكطاتكالمكتباتاإلسبلمية
سيدشمسالديفأبكالمعاليمحمدبفعبدالرحمفبفالغزم،تحقيؽ:ديوان ازس م: .َٕ

ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ،ُلبناف،ط–كسركمحسف،دارالكتبالعممية،بيركت
الرابط وأثره في التراكيب في العربي  .ُٕ الجامعة النشرتي، اهلل عبد حمزة د. اإلسبلمية:

المنكرة، الُٕطبالمدينة رجب، كالستكف كالثامف كالستكف السابع الحجة،عدداف ذك
ـ.ُٖٓٗىػػَُْٓ

إسماعيؿحقيبفمصطفىاإلستانبكليالحنفيالخمكتي،المكلىأبكالفداء،روح البيان:  .ٕٚ
 .بيركت-دارالفكر

الديف شياب محمكد الفضؿ أبك المثاني: والسبع العظيم ال ر ن تفسير في المعاني روح .ّٕ
ق.ُُْٓ،ُبيركت،ط–ؽعميعبدالبارمعطية،دارالكتبالعمميةاأللكسي،تحقي

عميبفمحمدزاد المسير في عمم التفسير: .ْٕ بف الرحمف الفرجعبد أبك الديف جماؿ
.ػىُِِْ،ُبيركت،ط–الجكزم،تحقيؽ:عبدالرزاؽالميدم،دارالكتابالعربي

المع :زىرة التفاسير .ٕٓ بفأحمدبفمصطفىبفأحمد دارالفكر،ركؼبأبيزىرةمحمد
العربي.

سراج ال ارئ المبتدي وتذكار الم رئ المنتيي )وىو شرح منظوم  حرز األماني ووجو  .ٕٔ
أبكالقاسـأكأبكالبقاءعميبفعثمافبفمحمدبفأحمدبفالحسفالتياني لمشاطبي(:
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القاصح بابف ،المعركؼ الحمبي البابي مصطفى ط–مطبعة ُّّٕ،ّمصر، -ىػ
ـ.ُْٓٗ

شاكر محمد أحمد : تحقيؽ ،الترمذم عيسى بف محمد عيسى أبك الترمذي: سنن .ٕٕ
ـ.ُٕٓٗ-قُّٓٗ،ِط-مكتبةكمطبعةمصطفىالحمبي كآخركف،

عمى أشرؼ الذىبي،  عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس اإلماـ : النب ء أع م سير .ٖٕ
ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ،ّالة،طالرس مؤسسة األرناؤكط، شعيب أحاديثو كخرج الكتاب تحقيؽ

العمادالحنبمي،تحقيؽ: بف الحي عبد الفبلح أبك  : ذىب من أخبار في الذىب شذرات .ٕٗ
 ـ.ُٖٔٗ-ػىَُْٔ،ُطبيركت،-دارابفكثير،دمشؽ،محمكداألرناؤكط

عقيؿشرح ابن ع يل عمى ألفي  ابن مالك: .َٖ العقيمي،ابف الرحمف عبد بف اهلل عبد
تحق التراثاليمدانيالمصرم، دار الحميد، محييالديفعبد محمد دار-يؽ: القاىرة،

 ـ.َُٖٗ-ىػََُْ،َِسعيدجكدةالسحاركشركاه،ط،مصرلمطباعة
زيفالديفالمصرمخالدبفعبداهللبفأبيبكربفمحمدالجرجاكٌمشرح األزىري : .ُٖ

القاىرة.-المطبعةالكبرلببكالؽ،األزىرم،ككافيعرؼبالكقاد
خالدبفعبد ح التصريح عمى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو:شر  .ٕٛ

،اهللبفأبيبكربفمحمدالجرجاكٌماألزىرم،زيفالديفالمصرم،ككافيعرؼبالكقاد
 ـ.َََِ-ىػُُِْ،ُ،طلبناف-بيركت-دارالكتبالعممية

عبدالمنعـبفمحمدشمسالديفمحمدبف: شرح شذور الذىب في معرف  ك م العرب .ّٖ
العممي البحث عمادة الحارثي، جزاء بف نكاؼ تحقيؽ: الشافعي، القاىرم كجىرم الجى
رسالة الكتاب: )أصؿ السعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة

 ـ.ََِْ-ػىُِّْ،ُط،ماجستيرلممحقؽ(
فيكسؼبفأحمدبفعبداهللبفعبداهللب :شرح شذور الذىب في معرف  ك م العرب .ْٖ

الغنيالدقر عبد تحقيؽ: ابفىشاـ، الديف، جماؿ محمد، أبك المتحدة،يكسؼ، الشركة
 .سكريا-لمتكزيع

أبكالخيرشمسالديفمحمدبفمحمدبفيكسؼبفشرح طيب  النشر في ال راءات:  .ٖٓ
ـ.َََِ-ىػَُِْ،ِطبيركت،–الجزرم،دارالكتبالعممية
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أبكمحمدجماؿالديفعبداهللبفيكسؼبفأحمدبفر الندى وبل الصدى: شرح قط .ٖٔ
ىشاـ يكسؼبف اهللبف ط،عبد القاىرة، الحميد، عبد الديف محيى محمد ،ُُتحقيؽ:

.ػىُّّٖ
أحمدبففارسبف: الصاحبي في ف و الم   العربي  ومسائميا وسنن العرب في ك ميا .ٕٖ

ال أبك الرازم، القزكيني طزكرياء  بيضكف، عمي محمد الناشر: ُحسيف، -ىػُُْٖ،
 .ـُٕٗٗ

الجكىرمالفارابي،الصحاح تاج الم   وصحاح العربي :  .ٖٖ إسماعيؿبفحماد نصر أبك
 .ـُٕٖٗ-ىػَُْٕ،ْبيركت،ط–تحقيؽ:أحمدعبدالغفكرعطار،دارالعمـلممبلييف

بفمالك: الضرورة الشعري  ومفيوميا لدى النحويين دراس  عمى ألفي  بن .ٖٗ إبراىيـ
ـ.ََُِ-ىػُُِْ،ُُُالعدد-ّّصالحالحندكد،الجامعةاإلسبلميةبالمدينةالمنكرة،ط

ضياء السالك إلى أوضح المسالك .َٗ الرسالة، مؤسسة النجار، العزيز عبد محمد ،ُط:
ـ.ََُِ-ىػُِِْ

تبالداككدم،دارالك أحمد بف عمي بف محمد الديف شمس الحافظ : المفسرين طب ات .ُٗ
راجعالنسخةكضبطأعبلميالجنةمفالعمماءبإشراؼالناشر.بيركت،-العممية

محمداألميفبفمحمدالمختاربفالَعْذُب النَِّميُر ِمْن َمَجاِلِس الشَّْنِ يِطيِّ ِفي التَّْفِسيِر:  .ِٗ
لمنشر الفكائد عالـ دار السبت، بفعثماف خالد تحقيؽ: الشنقيطي، الجكني القادر عبد

ق.ُِْٔ،ِمكةالمكرمة،ط-لتكزيعكا
محمكدعمل النحو: .ّٗ تحقيؽ: الكراؽ، ابف الحسف، أبك العباس، بف اهلل عبد بف محمد

ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ،ُط،السعكدية–الرياض-كتبةالرشدجاسـمحمدالدركيش،م
الصميعيال ر ن تأصيل وبيان إعراب عمم .ْٗ دار خمؼالعيساكم، يكسؼبف الدكتكر :

ـ.ََِٕ-ػىُِْٖ،ُالرياض،ط-كالتكزيعلمنشر
اسأحمدبفمحمدبفإسماعيؿبفيكنسالمرادمالنحكمعمدة الكتاب: .ٓٗ ،أبكجعفرالنَّحَّ

 ،ُالجفافكالجابيلمطباعةكالنشر،ط-تحقيؽ:بساـعبدالكىابالجابي،دارابفحـز
ـ.ََِْ-ػىُِْٓ

الجزرم، بف محمد بف محمد الخير أبك الديف شمس : ال راء طب ات في النياي  غاي  .ٔٗ
.ػىُُّٓبرجستراسرألكؿمرةعاـ . ج :مكتبةابفتيمية،عنيبنشره
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عميبفمحمدبفسالـ،أبكالحسفالنكرمالصفاقسي،غيث النفع في ال راءات السبع: .ٕٗ
دارالكتبالعممية السميعالشافعيالحفياف، أحمدمحمكدعبد ،ُطبيركت،–تحقيؽ:

ـ.ََِْ-قُِْٓ
أبكالقاسـمحمكدبفعمربفأحمد،الزمخشرمجارالفائق في غريب الحديث واألثر:  .ٖٗ

 .ِلبناف،ط–دارالمعرفة،محمدأبكالفضؿإبراىيـ-اهلل،تحقيؽ:عميمحمدالبجاكم
بف عمي بف محمد اإلماـ التفسير: عمم من والدراي  الرواي  فني بين الجامع ال دير فتح .ٗٗ

ىػ.ُُْْ،ُبيركت،ط-دمشؽ،دارالكمـالطيب-ابفكثير كاني،دارالشك محمد
فتح رب البري  في شرح نظم اآلجرومي  )نظم اآلجرومي  لمحمد بن أبَّ ال  وي  .ََُ

األسدمالشن يطي(:  مكتبة الحازمي، مساعد بف عمر بف أحمد الشرح: مكة-مؤلؼ
ـ.ََُِ-ىػُُّْ،ُالمكرمة،ط

مًَّدبًفالميٍستىٍغًفًربًفالفىٍتًحأىبيكال: فضائل ال ر ن .َُُ بًفميحى الميٍعتىز  مًَّدبفي ميحى بفي ٍعفىري عىبَّاًسجى
، ،تحقيؽ:أحمدبففارسالسمكـ،دارابفحـز الميٍستىٍغًفًرم  .ـََِٖ،ُطبًفًإٍدًرٍيسى

ٌيفيرس الفيارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمس ت:  .َُِ ٍبدالحى بفمحمدعى
إحساف تحقيؽ: الكتاني، الحي المعركؼبعبد اإلدريسي، الحسني محمد ابف الكبير عبد

 .ـُِٖٗ،ِبيركت،ط–عباس،دارالغرباإلسبلمي
بيركت،القاىرة، – الشركؽ دار الشاذلي، حسيف إبراىيـ قطب سيد ال ر ن: ظ ل في .َُّ
ق.ُُِْ،ُٕط
مكتبتحقيؽ يركزآبادم،الف يعقكب بف محمد الديف مجد : المحيط ال اموس .َُْ تحقيؽ:

العرقسيكسي، نعيـ محمد بإشراؼ: الرسالة، مؤسسة لمطباعةالتراثفي الرسالة مؤسسة
ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ،ٖلبناف،ط–كالنشركالتكزيع،بيركت

شمسالديفأبكعبداهللمحمدبفالكاشف في معرف  من لو رواي  في الكتب الست : .َُٓ
-دارالقبمةلمثقافةاإلسبلمية،تحقيؽ:محمدعكامة،مازالذىبيأحمدبفعثمافبفقىايٍ

القرآف ـ.ُِٗٗ-قُُّْ،ُطجدة،-مؤسسةعمـك
عمركبفعثمافبفقنبرالحارثيبالكالء،أبكبشر،الممقبسيبكيو،تحقيؽ:الكتاب: .َُٔ

ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ،ّالقاىرة،ط-عبدالسبلـمحمدىاركف،مكتبةالخانجي
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 القاسـ أبك التأويل: وجوه في األقاويل وعيون التنزيل ح ائق غوامض عن الكشاف .َُٕ
محمكد جار العربي الخكارزمي، الزمخشرم عمر بف اهلل الكتاب -دار ،ّطبيركت،

ىػ.َُْٕ
جمبيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  .َُٖ كاتب اهلل عبد بف مصطفى

 ـ.ُُْٗبغداد،–يفة،مكتبةالمثنىالقسطنطينيالمشيكرباسـحاجيخميفةأكالحاجخم
القريميالكميات معجم في المصطمحات والفروق الم وي :  .َُٗ الحسيني مكسى بف أيكب

الحنفي البقاء أبك الكفكم، تحقيؽ: -عدنافدركيش، الرسالة مؤسسة المصرم، –محمد
 بيركت.

الديفا :كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .َُُ الديفعميبفحساـ بفقاضيعبلء
 حياني بكرم اليندم، بالمتقي الشيير اليندم: الشاذلي القادرم السقا-خاف ،صفكة

 .ـُُٖٗ-ىػَُُْ،ٓمؤسسةالرسالة،ط
تحقيؽ:ال مات: .ُُُ الزجاجي، النياكندم البغدادم إسحاؽ بف الرحمف عبد القاسـ أبك

ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ،ِطدمشؽ،–مازفالمبارؾ،دارالفكر
أبكالبقاءعبداهللبفالحسيفبفعبداهللالعكبرمل البناء وازعراب: المباب في عم .ُُِ

ىػُُْٔ،ُدمشؽ،ط–البغدادممحبالديف،تحقيؽ:د.عبداإللوالنبياف،دارالفكر
ـ.ُٓٗٗ-
الحنبميالمباب في عموم الكتاب: .ُُّ عادؿ بف عمي بف عمر الديف حفصسراج أبك

عادؿأح،الدمشقيالنعماني المكجكدتحقيؽ: عبد الكتب،مد دار معكض، كعميمحمد
ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ،ُلبناف،ط–بيركت-العممية

 منظكر بف مكـر بف محمد الفضؿ أبك الديف جماؿ العبلمة لئلماـ : العرب لسان .ُُْ
ىػ.ُُْْ،ّبيركت،ط–دارصادر ،األنصارماإلفريقي

المكتب الصباغ، لطفي بف مدمح الدكتكر : التفسير واتجاىات ال ر ن عموم في لمحات .ُُٓ
ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ،ّبيركت،ط -اإلسبلمي

محمدبفحسفبفًسباعبفأبيبكرالجذامي،أبكعبداهلل،الممح  في شرح الممح : .ُُٔ
المعركؼبابفالصائغ البحث،شمسالديف، إبراىيـبفسالـالصاعدم،عمادة تحقيؽ:
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المنك المدينة اإلسبلمية، السعكدية،العمميبالجامعة العربية المممكة ُطرة، -ػىُِْْ،
ـ.ََِْ

أبكالفتحعثمافبفجنيالمكصمي،تحقيؽ:فائزفارس،دارالكتب: الممع في العربي  .ُُٕ
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 بالم   العربي  رسال ممخص ال
الرسؿالخمؽكأعظـ أشرؼ عمى كالسبلـ كالصبلة،كعكنوتتـالصالحات بفضمو الذم هلل الحمد

كأصحابو،عمىآلوالطاىريفك،صاحبالحكضالمكركدكالمكاءالمعقكدحبيبنامحمدبفعبداهلل
.الكريـ لكجيوخالصان الجيد ىذا يجعؿ أف-–المكلى الزاىديفسائبلن

المعنى عف فييا تحدَّثت التي لمدارسة، ممخص فيذا عمى أثرىا كبياف الشرط جممة تحميؿ
:)المائدةكاألنعاـ(،كجاءتىذهالدراسةفيقسميفدراسةتطبيقيةعمىسكرتي-لتفسيرما

اشتممتعمىالتعريؼ  نظري  دارس  فيو قدمت بتمييد، الرسال  ىذه بدأت حيث ال سم األول:
النحك بعمـ التعريؼبالتفسيرالتحميميكعبلقتوبعمـاإلعراب،ثـبينتكاإلعرابكبيافأىميتو، ثـ

عرابيةاإلضكابطالثـتحدثتعف،إليو المفسر كحاجة التحميمي لمتفسير بالنسبة اإلعراب أىمية
المفسر،التي مكضكعالدراسة)الجممةالشرطية(،جكىربعدذلؾقمتبتسميطالضكءعمىتمـز

ثـأعقبتذلؾبناءجممةالشرطكأدكاتيا،تحدثتعفثـفقمتبتعريؼالشرطلغةكاصطبلحان،
العطؼعمى الشرط، )العطؼعمى كىي: األخرل الشرطية القضايا مف جممة بالحديثعف

لجكاب،اإلبداؿمفجكابالشرط،اقترافالجكاببالفاء،حذؼالشرطمعاألداة،حكمةحذؼا
جكابالشرط(.
ىفصميف،مٌثؿحيثاشتممتعموىي الدراس  التطبي ي  عمى سورتي الدراس : :ال سم الثاني

ثفيالفصؿاألكؿ،حيالمائدةسكرةمفسكرتيالدراسة،فكانتسكرةكؿفصؿمفالفصميف
تكطئةكمبحثيف،أماالتكطئةفقداشتممتعمىتعريؼبسكرةالمائدة،كأماالمبحثافاشتممتعمى

مثميا.األنعاـكسكرة،فقداشتمؿكؿمبحثمنيماعمىعدةمطالب
 ول د قمت من خ ل ىذه الدراس  بالتالي:

 الشرط جممة مكاضع كاستقراء أركا، براز كا  الشرط، كفعؿ )األداة، كىي كقمتنيا الشرط(، جكاب
فكقعحذؼفيأحدأركافالجممةالشرطيةقمتبتقديره،سكاء بتحميمياتحميبلنإعرابيانبالتفصيؿ،كا 

كافالمحذكؼاألداةأكالفعؿأكالجكاب،كذلؾبالرجكعإلىكتبإعرابالقرآفالكريـ.
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  ثـ التفسيرمقمتبكمف المعنى التحميؿصياغة ذلؾ المترتبعمى بعضالمفتاتالعاـ ذكر مع ،
 البيانيةكالنكاتالببلغةإفكجدت،كذلؾبالرجكعإلىأمياتكتبالتفسير.

 ثـكانتالخاتمة،حيثخمصتفيياإلىأىـالنتائجكالتكصيات،فمفأىـالنتائج:تكصؿالباحثإلى
األداة كانت الدراسة سكرتي في كركدان الشرط أدكات أكثر الباأفَّ أـ فيي تكصؿ)إف( كلقد ب،

ظيارأركانيا،كتقديرالحذؼالكاقعفيياإفكجد،لو تحميؿالجممةالشرطية،كا  الباحثأيضانإلىأفَّ
كذلؾيسيؿمعرفةداللةالتركيبفياآليةالقرآنية،كمف،أثركبيرفيفيـاآليةالقرآنيةفيمانعميقان

،،كذلؾبتحميؿجممةالشرطعةالقرآنيةالمكسكالباحثبضركرةإكماؿىذهيكصيأىـالتكصيات:
 كبيافأثرىاعمىالمعنيالتفسيرم،تطبيقانعمىسكرالقرآفكميا.
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Abstract 
 

Title Research: 
Analysis of conditional sentence and its impact on 
the interpretative( applied study on surat Al Maeda 
and Al Anaam ) meaning.  

 

Praise be to   Allah who thanks to His virtue and  aid that all good 
deeds prevail . Prayer and peace be upon the most honest  and the 
greatest prophet and may this effort be solemnly for the sake of our 
beloved Mouhammad Bin Abdullah  and all his mystic fellows.  
This is the summary of the thesis which I spoke of the analysis of 
the conditional sentence and stating its effect on the interpretive 
meaning- an application on surat  Al Maeda and Al Anaam . 
 The study is made up of two parts:  
Part  one :The study had an introduction  where I defined the 
science of analysis and syntax and stating its emphasis .Then I 
spoke of Inflectional controls that oblige the  interpreter. After that , I 
shed light on the essence of the study ( the conditional sentence) so 
I defined the condition as language and as an expression .Then I 
spoke of the formation of the conditional sentence and its parts. I 
added  by mentioning  a set of other conditionals issues and these 
are : conjunctive  , the absence of conjunctive tools  
Part Two: is the application on the two chapters of the holly Koraan 
where every part discuses one chapter of the holly Koraan. The 
chapter of Al Maeda came in the first part and it contained a 
Preliminary and two  studies. In the preliminary I defined surat 
AlMaeda  where the two studies contained many claimants, surat 
AlAnaam contained the same . Through this study , I achieved the 

following:  
Induction the spots of the conditional sentence and highlight its parts  
and these are (the conjunctive , the first, and the second part ) and I 
analyzed it grammatically in details. When I noticed a delete in one 
of these parts , I estimated it to check whether it is the conjunction , 
the first part of the second part and this by referring to the books of 
analyzing the Holly Koran 
After that , I framed  the general analytical meaning needed for this 
analysis mentioning few the graphic gestures and rhetoric jokes if I 
could find any. All of this by referring to the main analytical books. 
Finally came the conclusion where I came out with the most 
important results and recommendations. 
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 From the most important results : 
  the present researcher concluded that the most conjunctions 
mentioned in the two chapters of the study was (that ) which is the 
main key. The researcher also concluded that the analysis of the 
conditional sentence and manifesting its parts and estimating the 
delete has a major  impact in understanding deeply the verses of the 
chapters in the holly Koraan  and it also aids in knowing the 
significance of formation in the verses.  

From the most important recommendation: 
 The researcher recommended the necessity of completing this 
study and this can be done through analyzing the whole conditional 
sentences and showing their impact on the interpretive meaning on 
the chapters of the Holly Koraan.  

 

 
 

 


