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 [24]دمحم:  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ     چ
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 اإلهــــــــذاء          

 اإلهـــــــــداء

 

 لى كالدؼ العزيز حفظي  إلى كالدتي الغالية هللا... إلى مف أقكؿ ربِّ ارحميما كما  ما... كا 

يذه ثمرة فربياني صغيرًا... إلى مف ربياني عمى الفضيمة، كزرعا فيَّ حب العمـ كالتعميـ، 

 الذؼ ال ينقطع، فجزاىما هللا عني خير الجزاء. ا مكدعميدعائيما 

 كأخكاتي كجميع األىل كاألحباب.  إلى أخي 

 مرابطيف الذيف خدمكا ىذا الديف لتككف كممة هللا ىي إلى كل الشيداء كاألسرػ كالجرحى كال

 العميا.

  إلى أىل القرآف الذيف ىـ أىل هللا كخاصتو الذيف يرغبكف في االىتداء بالقرآف العظيـ ليخرجيـ

 مف الظممات إلى النكر. 

  إلى الدعاة المخمصيف كالمربيف الفضبلء كالكعاظ البمغاء، إلى عمكـ المؤمنيف كخصكصيـ

 يزداد إيمانيـ بمعرفة الذكر الحكيـ..الذيف 

 
 

 ىذا البحثأىدي 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ت
 

 انشكر وانرقذَر          

 وتقدير شكر

 
 

 دمحم عمى أفضل المرسميفبلـ بلة كالسّ كالّص  اليادؼ إلى سكاء السبيل،العالميف  الحمد هلل ربّ      
 ،كمف تبعو بإحساٍف إلى يكـ الديف أما بعد

﮴     ﮵          چ هللا تعالى:  قكؿ مف انطبلًقاف      ﮳   ﮲    چھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ 

ي كاعترافًا بفضل أىل الفضل فإنّ  (1))ََل َيْشُكُر َللاََّ  َمْن ََل َيْشُكْر النَّاَس ( : النبي، كقكؿ  [ ٓٗ]النمل: 
 تكـر الذؼ عبدالسبلـ حمداف المكح/ الدكتكراألستاذ  الفاضل اذؼأتقدـ بالشكر الجزيل إلى شيخي كأست

، كجيياتػالت إسداء في جيداً  يأؿُ  لـ، ك مكضكعيا إلى أرشدني التي الرسالة ىذه عمى إلشراؼا بقبكلو
 خرجت حتى كثيراً  منيا استفدت التي حيث كاف يتابع أكاًل بأكؿ ككممة بكممة ،كالنصائحمحكظات كالم
 بو ينفع الثكاب، كأف الجزاء، كخير خير يجزيو أف تعالى الكجو، فأدعك هللا ىذا عمى الرسالة ىذه

 .عميو كالقادر ذلؾ كلي المسمميف، إنواإلسبلـ ك 
 بقبكؿ مشككريف تفضبل المناقشة، المذيف لجنة عضكؼّ الفاضميف،  ألستاذؼّ  شكرؼ  عظيـ كأقدـ    

تقاناً  تزيدىاس التي حكظاتالمم الرسالة، إلبداء ىذه مناقشة  :، كىماإحكامًا كا 
 .هللا حفظو                  قاسم محمود رياض : الدكتوراألستاذ  فضيمة

 .هللا حفظو                      عبدهللا المالحي : الدكتور فضيمةو 
 

فجزاىـ هللا عني خير  ،أساتذتي في قسـ التفسير كعمكـ القرآف الجزيل إلى بالشكرأتقدـ كما ك     
 المكلى العميا، سائبلً  الدراسة إتماـ فرصة لي أتاحت بغزة، التي اإلسبلمية الجامعة كأشكر كماالجزاء، 
 خيراً  عمييا القائميف يجزؼ  أف. 
، إعداد ىذه الرسالة سكاء بالمساعدة أك بالدعاء في ظير الغيبْكَر كل مف أعاف في شُ ال أنسى ك     

القيمة، كصديقي  لغكًياكأخص بالشكر العـ الفاضل األستاذ: أميف طو عبد الغفكر عمى تدقيق الرسالة 
فميـ مني كل احتراـ األستاذ: أحمد حسف أبكداف عمى تنسيق الرسالة حتى خرجت بيذه الصكرة، 

  .كيسدد خطاىـ تعالى قيـ هللاكفكتقدير كدعاٍء بأف يُ 

                                                           

 ىذا :عيسى أبك قاؿ، 1954ح -4/339 –إليؾ أحسف لمف الشكر في جاء ما باب – كالصمة البر كتاب – الترمذؼ سنف ((1
 .صحيح حسف حديث

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1065457
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   انًـقــذيــــح    

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 مقدمة

حمدًا يميق بجبلؿ كجيو كعظيـ  ،الذؼ نّزؿ الفرقاف عمى عبده ليككف لمعالميف نذيراً  الحمد هلل
ـِ األنبياء كقدكة  ،سمطانو، كأشيد أف ال إلو إال هللا كأف محػمدًا عبده ك رسكلو كالّصبلة كالّسبلـ عمى ختا

 ، كعمى آلو كصحبو األصفياء كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك المقاء،المؤمنيف األتقياء محػمد 

 ،،أما بعد

بالآللئ النفيسة، كالكنكز الثمينة تعيف السالؾ في طريق هللا ما أجمل الغكص في بحٍر زاخٍر ف  
عمى المضي بجٍد كاجتياد، كترشد المؤمنيف لمنيج قكيـ كصراط مستقيـ، فذلؾ القرآف الكريـ الذؼ ال 
يأتيو الباطل مف بيف يديو كال مف خمفو، ال يبمى مع كثرة الرد، كال يفنى مع  طكؿ الزماف، ال تنقضي 

 شبع منو العمماء.عجائبو، كال ي

ج األحكاـ كالحكـ، كاختمفت ااشتغل كثير مف المفسريف في تفسير آيات الكتاب كاستخر قد 
كجيتيـ  في ذلؾ، فمنيـ مف سمؾ المنيج الجامع، كمنيـ مف اىتـ بالجانب الفقيي، كمنيـ مف انبرػ 

لمف يمفُّ هللا تعالى عميو  الستخراج النكت الببلغية؛ كلكّف القرآف الكريـ ما زاؿ مميئًا بأسرار تظيرُ 
مف جكانب متعددة ، كفي ىذا البحث إف شاء هللا  ، كمف المفسريف مف اعتنى بالتفسير المغكؼّ بذلؾ

سمطت األضكاء عمى الجانب التحميمي كتأثيره عمى التفسير مف خبلؿ جممة الشرط التي زخر القرآف 
ا كأساليبيا ، فتجمت منيا معاٍف جميمة كتعابير بذكرىا في كثير مف سكره مع التنكيع في استخداـ أدكاتي

 كمية أصكؿ الديف أقّرْتيا سمسمةقصدت في السير في ظبلليا؛ ألقطف مف ثمارىا في  لذا جميمة؛
 /بعنكاف كانت  كالتي اإلسبلمية بالجامعة

: التالية السوربحثي في سيكون و  (،التفِسيري  المْعَنى عمى أثِرىا وَبَيانُ  الّشْرطِ  جممةِ  تحميلُ )
 (الجاثية - الدخان – الزخرف -الشورى  – فصمت -غافر – الزمر)

 كأف يككف عممي ىذا خالصًا لكجيو الكريـ.، هللا أف يكفقني لما يحبو ك يرضاهكأساؿ 
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   انًـقــذيــــح    

 :أوًلا: أٍنية املوضوع

 :ايَ ذكر أىمَّ تكمف أىمية المكضكع في عدة نقاط أ

ذكُرىا في أكثر  لقد كانت جممة الشرط مف األساليب التي اعتنى بيا أسمكب القرآف كاستفاض -1
 سكره.

 .تعدُّ جممة الشرط مف األساليب التي ينتج عنيا أحكاـ كتظير في تنكيع أدكاتيا معاف مختمفة  -2
أساليبو بالعناية كالدراسة  عمينا لّما أعجز أسمكب القرآف العرب عف اإلتياف بمثمو كاف لزاماً  -3

 لتجمية مظاىر إعجازه البياني.

 :ثاىًيا: أضباب اختياز املوضوع

 مف أىميا: ،لعدة أسباب، عزمت عمى اختيار ىذا المكضكِع هللابعد التكّكل عمى 

 الحياة في ظبلؿ التفسير التحميمي المغكؼ مف األسباب التي تعيف عمى تذكؽ حبلكة اإليماف.  -1
ألكلي  التمرس عمى استنباط ما يضمر كيخفىتقكية الصمة في تعمـ إعراب القرآف الكريـ، ك  -2

 األلباب.
عيف عمى تذكؽ أسمكب القرآف الكريـ تُ  لتي، كاه الدراسة ىذ مثلِ لحاجة األّمِة اإلسبلميِة الماّسة  -3

. 
  .خدمة كتاب هللا تعالى في استنباط معانيو اإلجمالية مف خبلؿ ىذا البحث -4
 .جدة المكضكع كحداثتو في االىتماـ بيذا الجانب مف ألكاف التفسير كخاصة جممة الشرط -5

 :الدزاضة ثالًجا: أٍداف

كِر محلِّ البحث. -1  الكقكُؼ عمى جممِة الشرط، كاستقراُء مكاِضِعيا في السُّ
 تحميُل جممِة الشرِط كبياُف أركاِنيا. -2
 بياُف َأَثِر جممة الشرط عمى المعنى التفسيرؼ. -3
جممة الشرط كأثِرىا تحميل إثراء المكتبة اإلسبلمية عاّمة، كالقرآنيِة خاّصة بدراسٍة ِعممّيٍة عف  -4

 مى المعنى التفسيرؼ.ع
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   انًـقــذيــــح    

 بياُف عظمِة القرآِف كَسعة عمكِمو، لمف أراد أف ينيَل مف معينو كِحياِضو. -5

 :زابًعا: الدزاضات الطابكة

نترنت، عبر شبكة اإل االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية في الجامعة اإلسبلمية، كالبحث بعد   
لـ أجد مف كتب في ىذ المكضكع إال بعض الرسائل التي تشبو ىذا  يفصصمتخكسؤاؿ اإلخكة ال

 :الرسائل، كمف ىذه المكضكع

، كىي عبارٌة عف رسالة ماجستير ، لمباحث/  نظاُم الجممِة الشرطّيِة )في سورة آل عمران( -1
 الجزائر. –، جامعة قاصدؼ مرباح األخضر سعداني، قسـ المغة العربية كآدابيا

/ عبد العزيز عمي ، كىي عبارٌة عف رسالة ماجستير ، لمباحثلقرآن الكريمالشرط في ا -2
 مصر . -كمية دار العمكـ ، جامعة القاىرة ،الصالح

، كىي عبارٌة عف رسالة دكتكراه، قدميا أدواُت الشرِط والمنطُق الشرطيُّ في القرآِن الكريم -3
 اليند. –، الجامعة الممية اإلسبلمية الباحث/ دمحم حسف الجّراح

، باحث/ عبد هللا دمحم آدـلا، كىي عبارٌة عف رسالة ماجستير، أساليب الشرط في القرآن الكريم -4
 مصر. –جامعة األزىر 

لباحث/ أحمد ، كىي عبارٌة عف رسالة دكتكراه، أعدىا اأساليب الشرط والقسم في القرآن الكريم -5
 مصر. –، جامعة األزىر عبد العزيز المييب

التي أقرتيا كمية أصكؿ وأثرىا عمى المعنى التفسيري في القرآن الكريم،  سمسمة جممة الشرط -6
 .الديف في الجامعة اإلسبلمية

 :خامًطا: حدود الدزاضة

 :لتاليةا خطكاتكتتمّثُل في ال

 استقراُء مكاضِع جممة الشرط في ُسَكِر الدراسة التطبيقية. -1
 جزاء )جكاب( الشرط(. –الشرط فعل  –إبراُز أركاِف جممِة الشرط الثبلثة )أداة الشرط  -2
 تحميُل جممِة الشرط إعرابًيا. -3
 بياُف أثِر جممِة الشرط عمى المعنى التفسيرّؼ. -4



 

  خ
 

   انًـقــذيــــح    

 :ضادًضا: ميَجية الدزاضة

في ىذا البحث المنيَج الجامَع بيف )االستقراء كالتحميل كاالستنباط(، ككي تأخَذ الدراسُة  اتبعت
 بيف جانبيِف اثنْيِف، كىما: جمعتحقَّيا 

 أكاًل: الجانب النظرؼ لمدراسة.

 ،ير التحميمي بيف أنكاع التفسيركىك عبارة عف تمييد يحتكؼ عمى تعريف التفسير، كمكانة التفس
، كبياف أركانيا كما مدػ العبلقة بيف بعمـ النحك كاإلعراب، ثـ التعريف بجممة الشرط قة التفسيركعبل

 جزأييا ، ثـ ذكرت أدكاتيا.

 ثانًيا: الجانب التطبيقي لمدراسة.

حيث يكتنُف ىذا الجانب بيف طّياِتو فصكاًل ثبلثة، لتستكعَب السكَر محل البحث، كالفصُل مف 
ككف قد أالسالف ذكره، عّدة مطالب، كبالترتيب يضـ كلُّ مبحٍث ك جيتو يضُـّ بيف جكانِحو عّدَة مباحث، 

 ما يأتي: تحّقق

 أغراِضيا كأىداِفيا. بعضالتعريف العاـ بسكر الدراسة مع بياِف  .1
 استقراء مكاضِع جممِة الشرط في ُسكر الدراسة. .2
 .مطالب إلى ثـ كمف، مباحث إلى ثـ، فصكؿ إلى الدراسة كتقسيـ ترتيب .3
إبراز أركاِف جممِة الشرط الثبلثة، يتبُعيا تحميُل الجممِة إعرابيِّا، مع تقدير المحذكؼ لتظيَر  .4

 الجممُة أّيما إظيار.
 التفسيرؼ العاـ لآلية.بياف أثِر الجممة الشرطية عمى المعنى  .5
 استخراج المطائِف التفسيرّيِة التي ُتثرييا الجممُة الشرطية لممعنى العاـ. .6
ـِ اآلية، كذلؾ في متف الدراسة، تحاشًيا  ؛اآليات القرآنية إلى ُسكِرىا رد .7 ـِ السكرة كرْق بذكر اس

 الزدحاـ الحكاشي.
، كبياف حكـ العمماء كّية الشريفة، كعزُكىا إلى مصادرىا األصميةتخريُج األحاديث النب .8

 .إف لـ ترد في الصحيحيف عمييا
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   انًـقــذيــــح    

إرجاُع الفضل ألىِمو، كذلؾ بنقل المعمكمة لصاحبيا حسب األمانة العممية، مما يحّقُق  .9
 بركَة العمـ.

 .لبحثالكاردة في ا المغمكريف عمل تراجـ لؤلعبلـ .10
 .فيارَس عامة، تيسيًرا لمكصكؿ إلى المعمكمة  إعداد .11

 :ثامًيا: خطة الدزاضة

 أتمياخاتمة، ثـ ك مف مقدمة، كفصٍل تمييدؼٍّ نظرّؼ تتمكه ثبلثة فصكٍؿ تطبيقّيٍة  الخطة تتكّكفُ 
 .، كممخص عف الرسالة بالفيارس العامة

 كبياف ذلؾ فيما يأتي:

 :تاليةكتنضكؼ تحَتيا العناصُر السبُع ال المقدمة:

:  أىمية المكضكع. أوَلا

 أسباب اختيار المكضكع. ثانياا:

 أىداؼ الدراسة. ثالثاا:

 الدراسات السابقة. رابعاا:

ا:  حدكد الدراسة. خامسا

ا:  منيجية الدراسة. سادسا

 خطة الدراسة. :سابعاا
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   انًـقــذيــــح    

 النظري من الدراسةالجانب 

 الفصل التمييدي

 مبحثيف:يشتمل عمى ك 

 

 بين يدي التفسيرمقدمات المبحث األول: 

 ثبلثة مطالب:فيو ك 

 تعريف التفسير لغًة كاصطبلًحا. المطمب األول:

 .أنكاع التفسير التفسير التحميمي بيفمكانة المطمب الثاني: 

 حاجة التفسير التحميمي إلى عمـ النحك كاإلعراب. المطمب الثالث:

 

 المبحث الثاني: التعريف بجممة الشرط وأركانيا

 مطالب: فيو أربعةك 

 .كاصطبلحاً  تعريف جممة الشرط لغةً  المطمب األول:

 أركاف جممة الشرط. المطمب الثاني:

 أدكات الشرط كأقساميا المطمب الثالث:

 .أحكاـ جممة الشرط المطمب الرابع:
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   انًـقــذيــــح    

 الجانب التطبيقي من الدراسة

 الفصل األول

 عمى المعنى التفسيري. غافر(، وبيان أثرىا -تحميل جممة الشرط في سور )الزمر           

 :عمى مبحثيف شتمليك 

 (، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري.الزمر) ةالشرط في سور : تحميل جممة األولالمبحث 

 ثبلثة مطالب:ك  تمييدفيو ك 

 .الزمرة بسكر  تعريف :تمييد 

 .، كبياف أثرىا(31-1آليات)في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 .، كبياف أثرىا(56 - 32آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 .كبياف أثرىا ،(75 - 57آليات )في االشرط تحميل جممة  المطمب الثالث:

 

 (، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري.غافر: تحميل جممة الشرط في سورة )الثانيالمبحث 

 مطالب: كثبلثةتمييد فيو ك 

 تعريف بسكرة غافر. : تمييد

 كبياف أثرىا. ،(28 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 كبياف أثرىا.  ،(60 - 29آليات )في اتحميل جممة الشرط  الثاني:المطمب 

 كبياف أثرىا. ،(85 - 61آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

 



 

  ز
 

   انًـقــذيــــح    

 الفصل الثاني

 أثرىا عمى المعنى  التفسيري.(، وبيان ى الشور  -تحميل جممة الشرط في سور )فصمت 

 :مبحثيف كيشتمل عمى

 

 (، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري.فصمت) ة: تحميل جممة الشرط في سور األولالمبحث 

 مطالب: ك ثبلثة تمييدفيو ك 

 تعريف بسكرة  فصمت. :تمييد

 .كبياف أثرىا ،(29 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 .كبياف أثرىا ،(44 -30آليات )في اتحميل جممة الشرط  الثاني:المطمب 

 .كبياف أثرىا ،(54 - 45آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

 

 (، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري.الشورى تحميل جممة الشرط في سورة ) الثاني:المبحث 

 ثبلثة مطالب:ك  تمييدفيو ك 

 تعريف بسكرة الشكرػ. : تمييد

 .كبياف أثرىا ،(26 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 كبياف أثرىا. ،(39 - 27آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 .كبياف أثرىا ،(53 - 40آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

 



 

  س
 

   انًـقــذيــــح    

 الثالث الفصل

 الجاثية(، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري. -الدخان  -تحميل جممة الشرط في سور )الزخرف

 :يشتمل عمى مبحثيفك 

 :فيوك 

 (، وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري.الزخرف: تحميل جممة الشرط في سورة )األولالمبحث 

 ثبلثة مطالب:ك  تمييدفيو ك 

 .الزخرؼبسكرة  تعريف  :تمييد

 كبياف أثرىا. ،(30 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 كبياف أثرىا. ،(50 - 31آليات ) في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 كبياف أثرىا. ،(89 - 51آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

 

 ا عمى المعنىم(، وبيان أثرىالجاثية -الدخان ) تي: تحميل جممة الشرط في سور الثانيالمبحث  
 التفسيري.

 ف:امطمبك  تمييدفيو ك 

 . الجاثيةك  الدخاف بسكرتي تعريف :تمييد

 .في سكرة الدخافتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 .في سكرة الجاثيةتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 



   

  ش
 

 الخاتمة

 .الباحثإلييا  تكصلبيا الدراسة، كتتضّمف أىـّ النتائج كالتكصيات، التي  تختتـ حيث 

 الفيارس

 :كيتككف مف 

:  فيرس اآليات القرآنية الكريمة. أوَلا

 فيرس األحاديث النبكية الشريفة. ثانياا:

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. ثالثاا:

 فيرس المصادر كالمراجع. رابعاا:

ا:  .المحتكياتفيرس  خامسا
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 انجاَة انُظرٌ يٍ انذراسح

 انفصم انرًهُذٌ

 

 وَشرًم ػهً يثحثٍُ:

 

 انًثحث األول: يقذيح تٍُ َذٌ انرفسُر .    

 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها.    
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 انًثحث األول

 يقذيح تٍُ  َذٌ انرفسُر                                

 

 وفُه ثالثح يطانة:

 ذؼرَف انرفسُر نغًح واصطالًحا. انًطهة األول:

 يكاَح انرفسُر انرحهُهٍ تٍُ أَىاع انرفسُر.انًطهة انثاٍَ: 

 حاجح انرفسُر انرحهُهٍ إنً ػهى انُحى واإلػراب. انًطهة انثانث:
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 

 املطلب األول

 تعسيف التفطري لػًة واصطالًحا
 

 :أواًل: تعسيف التفطري لػًة

 مضاعف ىك الذؼ السيف بتشديد رفسّ  مصدر" ك ، فسر :أصل كممة التفسير يرجع إلى الفعل
 ليس فالتضعيف متعد فعل ككبلىما الفسر، مصدره الذؼ كضرب نصر بابي مف بالتخفيف، فسر

ليؾ بعًضا مف أقكاؿ العمماء في ذلؾ:(1)"لمتعدية  ، كا 
 

 يضاحو(2)ابن فارس قال    .(3)" :" الفاء كالسيف كالراء كممة كاحدة تدؿ عمى بياف شيء كا 

 

 عنو ينبئ لما قيل كمنو ،الَفْسُر: إظيار المعنى المعقكؿ ": (4)بينما قال الراغب األصفياني 
 فيما يقاؿ قد كالتَّْفِسيرُ  كالفسر، المبالغة في كالتَّْفِسيرُ  الماء، قاركرة بيا كسّمي َتْفِسَرٌة،: البكؿ

 الّرؤيا َتْفِسيرُ : يقاؿ كليذا بالتأكيل، يختّص  كفيما كغريبيا، األلفاظ بمفردات يختّص 
 .(5)"كتأكيميا

 

                                                           

 .1/10 -بف عاشكرالطاىر  -( التحرير كالتنكير1)
 اليمذاني البديع عميو قرأ. كاألدب المغة أئمة مف: الحسيف أبك الرازّؼ، القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد :ىو ((2

قزكيف، كمف تصانيفو: معجـ مقاييس المغة ، كالمجمل، كجامع التأكيل في  مف أصمو كغيرىما، عباد ابف كالصاحب
 (.1/193-الزركمي  –األعبلـ )انظر: ىػ.  395 كفيتفسير القرآف، ت

 .4/504 -( مقاييس المغة 3)
حتى  رَ يِ األديب، اشتُ  بالراغب: العبلمة المحقق الحسيف بف دمحم بف المفضل، أبك القاسـ األصفياني المعركؼ ىو: ((4

ك)المفردات في غريب  أخذ عنو البيضاكؼ في تفسيره، مف كتبو )الذريعة إلى مكاـر الشريعة( ،باإلماـ الغزالي فَ قرَ كاف يُ 
طبقات  ،13/341 –الذىبي  –ىػ )انظر: سير أعبلـ النببلء 502سنة  -عمى الراجح  – يَ فِّ كُ تُ كىك أشيرىا، القرآف( 

 .(2/255 –الزركمي  –، األعبلـ 1/168– لمداكدؼ –المفسريف 
 .636 ص -( المفردات في غريب القرآف 5)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 ّـِ، َفْسرًا  ،" الَفْسُر: اْلَبَيافُ : فقال (1)أّما ابن منظور َفَسر الشيَء يفِسُره بالَكسر، كيْفُسُره ِبالضَّ
َرُه: َأبانو ، كالتَّْفسير َكشف الُمراد َعِف المَّْفِع الُمْشكل"   . (2)كَفسَّ

 ْطبَلؽٌ  ِبَمْفِظوِ  اْلُمَرادِ  ِمفَ  اْلُمْغَمقِ  َكْشفُ  : " َفالتَّْفِسيرُ فقال (3)وزاد الزركشي  اْلَفْيـِ  َعفِ  ِلْمُمْحَتِبسِ  َكاِ 
ْرتُ : َكُيَقاؿُ  ِبوِ  ْيءَ  َفسَّ ُرهُ  الشَّ  ِفي َأْكَثرُ  اْلِفْعَمْيفِ  ِمفَ  َكاْلَمِزيدُ  َفْسًرا َأْفِسُرهُ  َكَفَسْرُتوُ  َتْفِسيًرا ُأَفسِّ

 .(4)"الثَّاِني َكِبَمْصَدرِ  ااِلْسِتْعَماؿِ 

 َكَمْعَناهُ  َسَفرَ  ِمفْ  َمْقُمكبٌ  ُىكَ "عف بعض العمماء مف جعل أصل كممة التفسير  الزركشيكنقل 
ْبحُ  َكَأْسَفرَ  َساِفَرةٌ  َكِىيَ  َكْجِيَيا َعفْ  ِخَماَرَىا َأْلَقْت  ِإَذا ُسُفكًرا اْلَمْرأَةُ  َسَفَرتِ : ُيَقاؿُ  اْلَكْشفُ  َأْيًضا  َأَضاءَ  الصُّ
 .(5)"َكَساَفرَ 

َفرُ  اْلَفْسرُ " : يمايكالفرؽ بيف الَفْسر كالَسْفر كما بّيف الراغب معني  َكَتَقاُربِ  َمْعَناُىَما َيَتَقاَربُ  َكالسَّ
ْظَيارِ  اْلَفْسرُ  ُجِعلَ  َلِكفْ  َلْفَظْيِيَما  ِبَيا َكُسمِّيَ  َتْفِسَرةٌ : اْلَبْكؿُ  َعْنوُ  ُيْنِبئُ  ِلَما ِقيلَ  َكِمْنوُ  اْلَمْعُقكؿِ  اْلَمْعَنى إِلِ
َفرُ  َكُجِعلَ  اْلَماءِ  َقاُركَرةُ  ْبَرا السَّ ْبحُ  َكَأْسَفرَ  َكْجِيَيا َعفْ  اْلَمْرأَةُ  َسَفَرتِ  َفِقيلَ  ِلؤْلَْبَصارِ  اأْلَْعَيافِ  زِ إِلِ  .(6)"الصُّ

 اخلالصة:

ظياِر المعنى يقول الباحث : يتضُح مّما سبق أّف كممة َفَسَر يدؿ معناىا عمى الكشِف كالبياف كا 
بداللة المعنى المُّغكؼ، كأيضًا بداللة المعقكؿ، فيككف األصكب في أصل كممة التفسير مف الفعل َفَسَر 

 اشتقاقيا الصرفي.
                                                           

، صاحب )لساف العرب(: اإلماـ المغكؼ ، جماؿ الديف بف منظكر األنصارؼ دمحم بف مكـر بف عمي، أبك الفضل ىو: ((1
َر كحدَّث، ترؾ بِ  القضاءَ  يَ لِ كَ  ،الحجة قاؿ ابف  ،في آخر عمره أَضرَّ د ، ائة مجمّ خمسمِ  و نحكَ طِّ خَ في طرابمس، جمع كُعمِّ

 في العكالي" دَ : "تفرَّ  -الذىبي  -كقاؿ  ،بكي كالذىبيّ ، ركػ عنو السُّ "باختصار كتب األدب المطّكلة كاف مغرػً  حجر: "
، 1/248–السيكطي  –)انظر: بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ىػ 711سنة  يَ فِّ كُ تُ ، ضٍ ببل رفْ  عٌ ، عنده تشيّ 
 (.7/108 –الزركمي  –األعبلـ 

 .5/55 –ابف منظكر  -( لساف العرب2)
، كاف فقييا أصكليا مفّسرا أديبا فاضبلً ، دمحم بف عبد هللا بف بيادر المصرؼ الزركشّي الشافعي أبك عبد هللا :ىو ((3

تفسير )، ك(البرىاف في عمـك القرآف)، ك(شرح المنياج)ككاف منقطعا إلى االشتغاؿ بالعمـ، كلو تصانيف كثيرة، منيا: 
 .(2/162 -الداكدؼ –طبقات المفسريف )انظر: ىػ. 794تكفي  ،كصل فيو إلى سكرة مريـ (القرآف العظيـ

 .2/147 - الزركشي – البرىاف في عمـك القرآف (4)
 .2/147 -السابق  المرجع( 5)
 .2/148 -المرجع السابق ( 6)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ   چ كلـ ترد كممة تفسير في القرآف الكريـ إاّل في قكلو تعالى :

 .(1)كيدؿ معناىا كما ذكر المفسركف عمى البياف [ٖٖالفرقاف: ] چپ  پ  
 

 ثاىيًا: تعسيف التفطري اصطالًحا:

تعددت تعريفات العمماء لممعنى االصطبلحي لتفسير القرآف، كتنكعت دالالتيا بيف تفصيل 
جماؿ:    كا 

 " ـٌ ُيْبَحُث ِفيِو َعْف َكْيِفيَِّة النُّْطِق ِبَأْلَفاِظ اْلُقْرآِف، َكَمْدُلكاَلِتَيا، فمنيـ مف عّرؼ عمـ التفسير بأنو ِعْم
ْفَراِديَِّة َكالتَّرْ   .(2)"ِكيِبيَِّة، َكَمَعاِنيَيا الَِّتي ُتْحَمُل َعَمْيَيا َحاَلُة التَّْرِكيِب، َكَتِتمَّاٍت ِلَذِلؾَ َكَأْحَكاِمَيا اإْلِ

 محػمد نبيو عمى المنزؿ هللا كتاب بو ُيفيـ كمنيـ مف عرفو بقكلو : "عمـ  :معانيو، كبياف 
 .(3)كحكمو" أحكامو كاستخراج

 تعالى هللا مراد عمى داللتو حيث مف الكريـ القرآف عف فيو يبحث : "عمـبأنو كمنيـ مف عرفو 
 .(4)البشرية" الطاقة بقدر

  َُشاَراتِ  َكَأَقاِصيِصَيا َكُسكَرِتَيا اآْلَيةِ  ُنُزكؿِ  كمنيـ مف عرفو  بأنو: "ِعْمـ َـّ  ِفيَيا النَّاِزَلةِ  َكاإْلِ  َتْرِتيبِ  ُث
يَِّيا،   َكُمْطَمِقَيا، كعامتيا، كخاصيا، كمنسكخيا، ، كناسخيا، َكُمَتَشاِبِيَيا،  َكُمْحَكِمَيا َكَمَدِنيَِّيا، َمكِّ
ِرَىا" ،َكُمْجَمِمَيا، َكُمَقيَِّدَىا  .(5)َكُمَفسَّ

 بمفع فيو، نزلت الذؼ كالسبب كقصتيا، كشأنيا، اآلية، معنى كمنيـ مف عرفو بأّنو: "تكضيح 
 .(6")ظاىرة. داللةً  عميو يدؿ

  " :كما يستفاد منيا  ،لمعمـ الباحث عف بياف معاني ألفاظ القرآف ىك اسـكمنيـ مف عرفو
 .(7)"باختصار أك تكسع

 

                                                           

 .212ص -عدناف زرزكر –( انظر: مدخل إلى تفسير القرآف كعمكمو 1)
 . 1/26 -أبك حياف األندلسي –( البحر المحيط 2)
 .1/13 -الزركشي –( البرىاف في عمـك القرآف 3)
 .2/3  -عبدالعظيـ الزرقاني –( مناىل العرفاف 4)
 .2/148  -الزركشي –عمـك القرآف ( البرىاف في 5)
 . 1/63 -عبد القاىر الجرجاني  –( التعريفات 6)
 .1/11 -الطاىر ابف عاشكر  –( التحرير كالتنكير 7)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 

 اخلالصة:

كمف خبلؿ التعريفات السابقة لعمـ التفسير يتضح جميًا أّف عمـ التفسير مكضكعو ألفاظ القرآف 
الكريـ، كغايتو الكشف عف معانييا الغامضة، كأحكاميا النافعة، كمقاصدىا العامة في حدكد القدرة 

ك شيء مف البشرية باختصار أك تكسع، ككل عالـ مف العمماء عرفو تعريفًا فيو شيء مف التفصيل، أ
اإليجاز، كتعدد التعريفات ليذا العمـ يدؿ عمى أىميتو التي تكُمُف في أّنو يبحث في أشرؼ الكتب 

ا ومَ  الكريِم مكشف عن معاني القرآنِ ل يبحث و عمم  بأنّ كأجميا ، كيمكف استنباط تعريف لعمـ التفسير : 
 . البشريةِ  الطاقةِ  في حدودِ  أو توسع   ،منيا باختصار   يستفادُ 
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 

 املطلب الجاىي

 أىواع التفطري مكاىة التفطري التحليلي بني

يب المصحف، فيشرح جممة مف اآليات، أك ىك: " الذؼ يتبع فيو المفسر ترتالتفسير التحميمي 
نزكليا،  ، كسببما يتعمق بكل آية مف: مناسبتيا ، أك القرآف كمو عمى ىذا النمط المكضعي، كيبيفسكرة

 .(1)، كنحك ذلؾ مما يتقرر بو معناىا"كمفرداتيا ، كمفرداتيا

 :ضري اليت تعتند على التفطري التحليلياأىواع التف

 .(2)ياف معاني اآليات بمفيكميا العاـتفسير يقكـ عمى ب :التفسير اإلجمالي -1
"ىك عمـ يتناكؿ القضايا حسب المقاصد القرآنية مف خبلؿ سكرة أك  التفسير الموضوعي: -2

 .(3)أكثر"
أك أكثر عمى اختبلؼ مناىجيـ في عدة  ،ىك إجراء مقارنات بيف مفسريف :التفسير المقارن  -3

 .(4)ليستنبط مف خبلليا أىـ النتائج مف ىذه المقارنات ؛قضايا، لبعض المكاضع

التفسير المكضكعي، كالتفسير المقارف ال يستطيع ك  ،مف التفسير اإلجمالي فظاىر أّف كبلً 
ألّف المفسر في أنكاع  اآليات كتحميميا كمعرفة معانييا؛ أف يفيـ دالالتبعد  إالّ  االمفسر الكلكج فيي
إلى فيـ دقيق لآليات مف جميع جكانبيا ليستطيع صياغة تفسيرية  بدايةً  يحتاج ةالتفاسير المختصر 

 مة شاممة لآليات.مجم

 ينصب وألنّ " كذلؾ ،لذلؾ فإّف أنكاع التفاسير السابقة ال يمكف أْف تستغني عف التفسير التحميمي
 كبيف ،الجممة في الكممات بيف الرابط لىإ كالتعرؼ الشرعية، كداللتيا ،المغكية الكممة داللة معرفة عمى
 ككجكه اآلية، داللة عمى كأثرىا القراءات لىإ التعرؼ ككذلؾ ،السكرة في اآليات كبيف،  اآلية في الجمل

                                                           

 .16ص -د. عبدالستار السعيد  –المدخل إلى التفسير المكضكعي  (1)
 .27 ص -د. صبلح الخالدؼ –التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيق انظر: ( 2)
 .16ص -د. مصطفى مسمـ  –( مباحث في التفسير المكضكعي 3)
 .28ص -د. صبلح الخالدؼ –التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيق  انظر: (4)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 بلءإج عمى تساعد التي الكجكه مف كغيرىا ،الكريـ القرآف كا عجاز البيانية األساليب في كدكرىا اإلعراب
 (1)".المراد كتكضيح ،المعنى

كيبلحع  أّف مف أّصَل لقكاعِد التفسيِر المكضكعّي، فقد جعل مف األسس كالضركرات التي 
 .(2)مراعاتيا الرجكع إلى تفسير اآلياتيجب 

أما بالنسبة لمتفسير اإلجمالي الذؼ يقتضي تكضيح المعاني بصكرة إجمالية، فيذا التفسير البد 
ـَ إجماؿ المعاني الكثيرة في  لو مف الرجكع لمّتفسير التحميمّي؛ ألّنو يتكجب فيـ اآليات فيمًا دقيقًا؛ ليت

 عبارات قميمة .

لمقارف الذؼ ُيقصُد بِو المقارنة بيف تفسيريف أك أكثر، فيحتاج أيضًا لدراسة كأيضًا التفسير ا
دقيقة لمعاني اآليات مف جميع الجكانب؛ ليستطيع المفسر أف يحكـ عمى التفسيريف اّلذيف يقارف بينيما، 

 فالحكـ عمى الشيء جزٌء مف تصكره.

ٌّ  :التفطري التحليلي معا

فمذلؾ يجب ذكر بعض مظاف ىذا التفسير كذلؾ  ير التحميمي؛أنكاع التفسير لمتفس نظرًا لحاجة 
 فيما ياتي :

 اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف دمحملئلماـ  -جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف -1
 .(ىػ310: المتكفى) الطبرؼ  جعفر أبك

 الزمخشرؼ  أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ ألبي- التنزيل غكامض حقائق عف الكشاؼ -2
 .(ىػ538: المتكفى) هللا جار

 الشككاني هللا عبد بف دمحم بف عمي بف دمحملئلماـ  -الجامع بيف فني الركاية كالدراية القدير تحف -3
 .(ىػ1250: المتكفى) اليمني

:  المتكفى) التكنسي عاشكر بف الطاىر دمحم بف دمحم بف الطاىر دمحم لمشيخ -كالتنكير التحرير -4
 .(ىػ1393

                                                           

 .52د. مصطفى مسمـ  –مباحث في التفسير المكضكعي  (1)
،  مباحث في التفسير المكضكعي د. 64 ص -عبدالستار السعيد –( انظر : المدخل إلى التفسير المكضكعي 2)

 .37ص -مصطفى مسمـ
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 

 املطلب الجالح

 إىل عله اليحو واإلعساب حاجة التفطري التحليلّي

 

نزؿ القرآف الكريـ بمساٍف عربّي مبيف، كيتكجب عمى مف أراد فيـ معانيو، كمعرفة أحكامو، 
ـَ المغة العربية، كيعمـ عمكميا كفنكنيا، فالمغة العربية لغة طبيعية حية  كالتماس حكمو كأسراره، أف يتعم

تقانيا صنعة اإلعراب؛ ألّف اإلعراب يبّيُف ليا أدكاتيا ك  قكاعدىا، كمف عمكـ المغة التي يجب تعمميا كا 
معنى اآلياِت كيمّيز مف خبللو القارغ بيف الفاعل كالمفعكؿ، كبيف االسـ كالفعل، فالجممة يتغير معناىا 

 فيخرجو مف حسب مكقعيا في الجممة، فمك قرأ القارغ دكف أف يفطف لذلؾ تراه يجعل الفاعل مفعكالً 
 (1)اإليماف إلى الكفر. 

 أعرابي قدـ وأنّ  لذلؾ حرص الصحابة عمى تقكيـ ألسنة الناس في تبلكة القرآف، كمنو ما ركؼ"
  مدػمح عمى هللا أنزؿ مما شيئاً  يقرئني مف: فقاؿ  الخطاب بف عمر المؤمنيف أمير خبلفة في

 برغ  قد أك: األعرابي فقاؿ بالجر، {كرسكِلو المشركيف مف برؼءٌ  هللاَ  أفّ }: فقاؿ براءة، سكرة رجل فأقرأه
 يا: فقاؿ فدعاه األعرابي، مقالة  عمر فبمغ! منو أبرأ فأنا رسكلوِ  مفَ  برغ  هللا يكف إف! رسكلو مف هللا

 فسألتُ  بالقرآف، لي مـَ عِ  كال المدينة، قدمت يإنّ  المؤمنيف، أميرَ  يا: فقاؿ! هللا رسكؿِ  مف أتبرأُ  أعرابي،
 هللاُ  برغ  قد أك: فقمت ،] كرسكِلو المشركيف مف برؼءٌ  هللا أف: فقاؿ براءة، سكرة ىذا فأقرأني قرئني،يُ  مف

 أعرابي، يا ىكذا ليس:  عمر لو فقاؿ. منو أبرأ فأنا رسكلو، مف برغ  يكف إف! ورسكلِ  مف تعالى
 كهللا كأنا: األعرابي فقاؿ (كرسكُلوُ  المشركيف مف برؼءٌ  هللا أف) :فقاؿ المؤمنيف؟ أمير يا ىي كيف: فقاؿ
 يضع أف األسكد أبا كأمر بالمغة، عالـٌ  إال القرآف يقرغ  أال عمر فأمر ،منو كرسكلو هللا برغ  ممف أبرأ

 .(2)"النحك

 

                                                           

، األصبلف  309/ 2 -السيكطي -، اإلتقاف في عمـك القرآف 1/203 -الزركشي –( انظر: البرىاف في عمـك القرآف 1)
 . 299ص -أ. د. دمحم عبد المنعـ القيعي  -في عمـك القرآف 

 . 20ص -كماؿ الديف األنبارؼ  أبك البركات، -( نزىة األلباء في طبقات األدباء2)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

 

كنجد كذلؾ حرص التابعيف في حث الناس لتعمـ النحك كاإلعراب لما فيو مف تقكيـ األلسنة  
 َسِعيدٍ  َأَبا َيا: (2)ِلْمَحَسفِ  ُقْمتُ : َقاؿَ  (1)َعِتيقٍ  فِ ب َيْحَيى َعفْ "ما ُركؼ ليمفظكا بأفصح المغات، كمف ذلؾ 

 َفِإفَّ  َفَتَعمَّْمَيا َأِخي بف َيا َحَسفٌ : َقاؿَ  ِقَراَءَتوُ  ِبَيا كيقيـ المنطق حسف بيا يمتمس اْلَعَرِبيَّةَ  َيَتَعمَّـُ  الرَُّجلُ 
 (3) ".ِفيَيا َفَيْيِمؾُ  ِبَكْجِيَيا َفَيْعَيا اآْلَيةَ  َيْقَرأُ  الرَُّجلَ 

ـَ النحك ما كِضَع إاّل لصيانة القرآف الكريـ ،" فركؼ     عمي كضع سبب أفّ  كالمتتبع يجد أّف عم
 (4)"النحك فكضع (،الخاطئيف إال يأُكُمو ال): يقرأ أعرابياً  سمع وأنّ  العمـ ليذا

فعمـ التفسير عمـٌ كثيُق االرتباِط بالنحك كالمغة، فمذلؾ اشترط المفسركف لمف أراد أْف يبرَع في 
عمـ التفسير أف يككف عالمًا بالمغة، كبعمـ النحك كالصرؼ، كغيره مف عمكـ المغة ؛ ليستطيع فيـَ مراد 

: "ال يحل ألحد يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر أف يتكمـ في كتاب هللا (6)قاؿ مجاىدلذلؾ    ،(5)اآلياتهللا مف 
 .(7)إذا لـ يكف عاِلًما بمغات العرب"

 

 

                                                           

 متقنا ككاف كالبصريكف  زيد بف حماد عنو ركػ  سيريف كابف الحسف عف يركؼ  البصرة أىل مف عتيق بف يحيى ىو: (1)
 (.7/594 -أبك حياف  -)انظر: الثقات .كرًعا
 العمماء أحد زمنو، كىك في األمة كحبر البصرة، أىل إماـ كاف تابعي،: سعيد أبك البصرؼ، يسار بف الحسف ىو: (2)

سائرة،  كممات كلو كثيرة، أخباره طالب، أبي بف عمي كنف في كشبَّ  بالمدينة، كلد. النساؾ الشجعاف الفصحاء الفقياء
 (.2/226-الزركمي  –ق.)انظر: األعبلـ 110كتكفي في البصرة 

 . 2/309 -السيكطي  -( اإلتقاف في عمـك القرآف3)
 .2/309 -( المرجع السابق 4)
 -أ. د. فيد الركمي –دراسات في عمـك القرآف  - 341ص-مناع القطاف –( انظر: مباحث في عمـك القرآف5)

 . 169ص
 القرآف، عميو كقرأ مدة كلزمو عباس سمع عف ابف ،المكّي المقرغ، المفّسر، اإلماـ أبك الحجاج مجاىد بف جبر :ىو (6)

تكفي مجاىد بمكة سنة إحدػ أك اثنتيف أك ثبلث أك أربع كمائة كىك ساجد، كلو ثبلث كثمانكف   العمـ، أكعية أحد ككاف
 (.1/71 –الذىبي –)انظر: تذكرة الحفاظ سنة.

 . 1/292 -الزركشي –القرآف  ـ( البرىاف في عمك 7)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 المبحث األول : مقدمات بين يدي التفسير

فقد اعتنى المفسركف بيذا الجانب لمكشف عف معاني آيات القرآف، فغمب عمى تفاسيرىـ  في 
 التفاسير ك الكتب :بياف إعراب آيات القرآف الكريـ، كمف أبرز ىذه 

 حياف بف يكسف بف عمي بف يكسف بف دمحم حياف أبك -التفسير في المحيط البحر -1
 .(ىػ745: ت) األندلسي

 بف يكسف بف أحمد الديف، شياب العباس، أبك -المكنكف  الكتاب عمـك في المصكف  الدر -2
 .(ىػ756: ت) الحمبي بالسميف المعركؼ الدائـ عبد

 . (ىػ1376: ت) صافي الرحيـ عبد بف محمكد - الكريـ القرآف إعراب في الجدكؿ -3
 .(ىػ1403:  ت) دركيش مصطفى أحمد بف الديف محيي - كبيانو القرآف إعراب -4
 .صالح بيجت  -المرتل هللا لكتاب المفصل اإلعراب -5
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 نثاٍَانًثحث ا

 وأركاَها انشرط تجًهح انرؼرَف

 

 :يطانة أرتؼح وفُه

 .واصطالحًا نغًح انشرط جًهح ذؼرَف: األول انًطهة

 .انشرط جًهح أركاٌ: انثاٍَ انًطهة

 وأقسايها انشرط أدواخ: انثانث انًطهة

 .انشرط جًهح أحكاو: انراتغ انًطهة
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

املطلب األول

 واصطالحًا تعسيف مجلة الصسط لػًة
  

 مف استعراض مفرداتيا كل عمى حدٍة: دّ إضافي، كلتعريفيا البُ جممة الشرط مركب 

 :أواًل : تعسيف مجلة الصسط لػًة

 تعسيف اجلنلة لػًة:

 كالبلـ كالميـ الجيـكممة الجممة المحبلة  باأللف كالبلـ مصدر عمى كزف ُفعمة ، كأصميا جمل "  
 .(1)"حسف كاآلخر الخمق، كعظـ تجمع أحدىما :أصبلف

ْيء َأخذ َكُيَقاؿ َشْيء كل جَماَعةكالجممة :"  .(2) "ُمَتَفرًقا اَل  امتجمعً  جمَمة َكَباعو جمَمة الشَّ

 

 تعسيف الصسط لػًة :

 ذلؾ، مف ،عمـ مف ذلؾ قارب كما كعبلمة، عمـ عمى يدؿ أصل كالطاء كالراء الشيفشرط :"
ْرط معنى" ، كأيضاً  (4)،أؼ أّف "كجكد الشرط عبلمة لكجكد جكابو" (3)" العبلمة: الشرطك   ُكُقكع"  : الشَّ

ْيء  معمـك حكـ كلُّ : أػيضاً  كمعناه ،َنحكه َأك بيع ِفي ليمتـز يكضع َماكالشرط : " ،(5)"َغيره لُكُقكع الشَّ
(6)"لو كالعبلمة األمر كذلؾ بكقكعو، يقع بأمر متعّمق

. 

 

                                                           

 . 1/481 -البف فارس –( مقاييس المغة 1)
 . 136 ص -بالقاىرةمجمع المغة العربية  –المعجـ الكسيط  (2)
 . 3/260البف فارس  -( مقاييس المغة 3)
 .7/41البف يعيش  –شرح المفصل ( 4)
 . 2/46المبرد  –( المقتضب 5)
 . 450الراغب األصفياني  –( المفردات في غريب القرآف 6)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 تعسيف مجلة الصسط اصطالحًا :

 تعسيف اجلنلة اصطالحًا:

ؽ بينيا كبيف فرّ  مف يـكمن ،اختمف العمماء في تعريف الجممة فمنيـ مف اعتبرىا مرادفة لمكبلـ
 فالميـ أف تعريف الجممة كما عرفيا أىل المغة ، كالنحك: ، (1)الكبلـ

 .(2) ِإَلْيِو" ومسند ُمْسند عمى اْشَتَمل َكاَلم "كلىي : " 

 .(3)مستقل" مفيد معنى ولو أكثر أو كممتين من يترتب الذي "ىو الكالمأك 
 

 تعسيف الصسط اصطالحًا:

، كمبسكط في كتبيـ، كلذلؾ نجد لكل منيما كالنحكييفالشرط مصطمح متداكؿ بيف األصكلييف 
 تعريفًا اصطبلحيًا، كذلؾ كما يأتي:

 ،لذاتو عدـ كال كجكد كجكده مف يمـز كال العدـ عدمو مف يمـز مافتعريف األصكلييف لمشرط : "
 .(4)"الشيء حقيقة عف اخارجً  ككاف

ْرط أدكاتمف  بأداة آخر َأمر عمى َأمر َتْرِتيبىك"  النَُّحاة ِعْندك   .(5)"َكميما َكمف ِإف:  مثل،  الشَّ

 .(5)"َكميما

 َيْقَتِضي َكاَل  اْلَمْشُركط، كجكد كجكده َيْقَتِضي َمايتبيف مف التعريف االصطبلحي أّف الشرط : "
ْرط ُمْقَتضى َكَىَذا ، َعدمو  بإضافة أداة مف أدكات الشرط. (6)" النَّْحِكؼّ  الجعمي الشَّ

أمر عمى آخر بأداة من أدوات تعميق كيمكف تعريف جممة الشرط كمركب إضافي بأنيا: 
  ، إلفادة معنى بالحجة واإلقناع.الشرط

                                                           

 .3/374 -بيب عف كتب األعاريبممغني ال :انظر (1)
 . 136 ص -بالقاىرةمجمع المغة العربية  –( المعجـ الكسيط 2)
 .85ص -عبده الراجحي -( التطبيق النحكؼ 3)
 .284ص -أبك المنذر محمكد بف دمحم الميناكؼ  -الشرح الكبير لمختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ (4)
 .479 ص-مجمع المغة العربية بالقاىرة –(المعجـ الكسيط 5)
 .530ص -ألبي البقاء الكفكؼ  –( الكميات 6)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 

 املطلب الجاىي

 سطــة الصــــــاٌ مجلـــــأزك

 ، وىي :َل يتحقق معنى الشرط إَل بيا رئيسة جممة الشرط تتكون من ثالثة أركان

األداة  ليتحقق معنى الشرط، كقد تككف  ؛جممة الشرط كالجزاء تتصدركىي التي  أداة الشرط : -1
 .حرفًا، أك اسمًا، أك ظرفاً 

 (1) .: فعل يدؿ عمى حدث في المستقبل ليتحقق معنى الشرطفعل الشرط  -2

 .(2)فعمية أك اسمية جممة كىكما تعمق عميو الشرط، كقد يككف  جواب الشرط )الجزاء(: -3

 :العالقة بني جصأي مجلة الصسط 

" َتَضمُّف" عبلقة أك لمجكاب، عمة الشرط أف أؼ ِعمِّيَّة عبلقة بيف فعل الشرط كالجكاب العبلقة
 كالكاضح كمف الشرط، عمى معمق الجكاب أؼ" تعميق" عبلقة أك الشرط، في متضمف الجكاب أف أؼ
 (3)". كمو ذلؾ في األصل ىي" العمية" فكرة أفّ 

 حاالت مجلة الصسط : 

 :(4)كالجزاء جممتيف فعميتيف فبل يخرج عف أربعة أحكاؿإذا كاف الشرط 

 :ْرط "َحِقيَقة أن يكون الفعالن مضارعين  ( 5)َذِلؾ" عمى المَّْفع يككف  َأف َفَكَجبَ  باالستقباؿ، الشَّ

 .[ٕٗٛالبقرة: ]        چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  كقكلو تعالى :

                                                           

 . 2/351 -الزركشي -البرىاف في عمـك القرآف ( انظر :1)
 .2/351 -المرجع السابق( انظر : 2)
 .320ص -عبده الراجحي –( التطبيق النحكؼ 3)
 .439ص -الزمخشرؼ  –( انظر : المفصل 4)
 .ص439 –ابف الكراؽ  -( عمل النحك5)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 :كأمنكا لخفتو، فاستعممكه اْلُمَضارع، مف أخف اْلَماِضي "أِلَف أن يكون الفعالن ماضيين 

ْرط ُحُركؼ َكاَنت ِإذْ  الّمْبس، ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ ،كما  (1)ااِلْسِتْقَباؿ" عمى تدؿ الشَّ

 .[ٚاإلسراء: ]     چ ۓ

  نحك قكؿ النبيّ أن يكون األول مضارعاا والثاني ماضياا : : (القدر إيماناا  ليمة يقم من
 .(2) (ذنبو من تقدم ما لو غفر واحتساباا 

 :ڃ  ڃ       ڃ  چ   چ  چ  چ  چ تعالى: كقكلو   أن يكون األول ماضياا والثاني مضارعاا

 .[٘ٔىكد: ] چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 
 

 شسوط فعل الصسط:

 جمميا فيما يأتي:كلفعل الشرط شركط ذكرىا النحاة، أُ 

إف ىطل المطر أمس :  في المعنى، فبل يصح يككف ماضي المعنى، بل يككف مستقببًل  الف أ -1
 (3).يشرب النبات

أف يككف الفعل فعبًل متصرفًا مجزكمًا باألداة لفظًا أك تقديرًا، فبل يجكز أف يككف فعبًل جامدًا  -2
 .(4)كنعـ أك بئس 

"كذلَؾ أفَّ ُكل شيٍء يككف سبًبا لشيٍء أك عمًة  (5)يجكز تقدـ الجزاء عميو  فبل ،لو حق الصدارة -3
 .(6)لُو فينبغي أف تقدـ فيو العمُة عمى المعمكِؿ" 

 

 

                                                           

 .439ص -ابف الكراؽ  –( عمل النحك 1)
 .35، رقـ الحديث  1/16 -باب قياـ ليمة القدر مف اإليماف  –كتاب اإليماف  -( صحيح البخارؼ 2)
 .2/559 -الجكجرؼ  –شرح شذكر الذىب انظر: ( 3)
 .4/74 -ابف مالؾ –شرح التسييل انظر: ( 4)
 .1/584 –شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ انظر: ( 5)
 .2/187 -ابف السراج  –( األصكؿ في النحك 6)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 ، إف ىل تقـ.إف ال تقـ ، أك األمر، أك التعجب كقكليـ :كاالستفياـ، ائياً إنش أف يككف خبريًا ال -4
 .فبل يصح قكؿ: إْف سَيُقـْ  ،كسكؼ ،بتنفيس كالسيف أف ال يككف مقركناً  -5
 .زيد قْمتُ : إْف قد قاـ يقاؿفبل  ، أف ال يككف مقركنا بقد -6
 .(1): إْف ما قاـ زيد أقـ(لـ  )ك ،يككف مقركنًا بأداة نفي غير )ال( ف الأ -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/600 -الجكجرؼ  –شرح شذكر الذىب انظر: ( 1)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 املطلب الجالح

 وأقطامَاأدوات الصسط 

أدكات الشرط تتصدر الجمل الشرطية، كىي متنكعة فمنيا حركؼ، كمنيا أسماء، كمنيا 
 كبيانيا عمى النحك اآلتي:ظركؼ، كىذه األدكات منيا جازمة، كمنيا غير جازمة، 

 

 األدوات اجلاشمة:أواًل: 
 تتنكع األدكات الجازمة بيف حركؼ، كأسماء كظركؼ، كىي كاآلتي: 

 

 احلسوف اجلاشمة:

اإلعراب، كتعتبر أـ  مف لو محل ال السككف  عمى مبنييجـز فعميف،  شرط كىي حرؼ: (إنْ ) -1
كال تستعمُل إاّل في "، (1)حركؼ الجزاء كأصميا؛ ألّنيا تبقى جازمة ال تفارقيا ىذه الصفة 

 .[ٜٔ]إبراىيـ:   چ  ڀ   ڀ   ڀچ  ، نحك قكلو تعالى:(2) "المعاني المحتممة المشككؾ فييا

كىي حرؼ شرط، كأصميا: إذ كأضيفت ليا )ما( بعدما سمبت معناىا األصمي، : (ما إذ) -2
، كمثاليا: إذما (3) اإلعراب مف لو محل ال السككف  عمى مبني شرط بمعنى إفْ  حرؼكأصبحت 

 تزىد في الدنيا ُيحبؾ هللا تعالى.

 

 األمساء اجلاشمة:

، أؼ: في محل رفع مبتدأ، أك تعرب حسب مكقعيا في الجممةك ، (4) لمعاقلشرط اسـ : (َمن) -1

 [.ٖٕٔالنساء: ] چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ مفعكؿ بو، كقكلو تعالى: 

 
                                                           

 . 2/50 -المبرد –المقتضب  ، 3/63 -سيبكيو  –الكتاب انظر: ( 1)
 .440ص -الزمخشرؼ  -( المفصل في صنعة اإلعراب2)
 .4/67 -ابف مالؾ  –شرح التسييل انظر: ( 3)
 .6/102 -الشاطبي  –المقاصد الشافية شرح ألفية ابف مالؾ انظر:  (4)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

تعرب حسب مكقعيا في ، ك (1)اسـ مبيـ يقع عمى كل شيء أك لغير العاقل،اسـ شرط : (ما) -2
 .[ٜٚٔالبقرة: ]چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ  (، نحك قكلو تعالى:فمَ )الجممة مثل 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  ، كقكلو تعالى:كتعرب إعرابيا(، ما)تدؿ عمى معنى ك  ،(2)اسـ شرط :(ميما)  -3

 [.ٕٖٔاألعراؼ: ] چ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 

 العسوف اجلاشمة :

قد يضمف معنى الشرط، فيعرب اسـ شرط مبنًيا ، ك يفيد العمكـزَماف  ي ظرؼ: كى(متى) -1
 كقكؿ القائل: متى أكتبِ  ، (3) كالعامل فيو فعل الشرط ،ادائمً  عمى السككف في محل نصب 

 المقالة تعرفكني.

في األزمنة التي تفيد األمكر  إال أّنيا ُتستعمل، (متىػ)ككىي ظرؼ زماف  :(انأيّ ) -2
 أيان يكثر فراغ الشباب يكثر فسادهم.، كمثالو: (4)العظاـ

 فعل فيو كالعامل ،مكاف ظرؼ في محل نصب فتحاسـ شرط مبني عمى ال تعرب :(أين) -3

 .[ٛٚالنساء: ] چ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ  حيث قاؿ تعالى:، (5)كيفيد العمكـ الشرط ،

كشاىده: أّنى ينزؿ  ،الشرط فعل فيو كالعامل كىي ظرؼ مكاف لتعميـ األمكنة،  :(ىأنّ ) -4
.  (6)ذك العمـ ُيكـر

 

( ما)كال تجـز إال بدخكؿ  كأضيفت إلييا )ما(، ،كىي ظرؼ مكاف، كأصميا حيث: (حيثما) -5
 كذكرت جازمة في قكلو تعالى: ،(7)( لزمتيا اإلضافةما)يا في حاؿ تجردىا مف ألنّ  عمييا؛

 .[ٓ٘ٔالبقرة: ] چڻ  ڻ   ڻ ں  ں  ڻ چ 

                                                           

 .6/102 -الشاطبي –المقاصد الشافية شرح ألفية ابف مالؾ  ، 7/43 -ابف يعيش –شرح المفصل ( انظر : 1)
األكلى شرطية، كالثانية زائدة فثقل اجتماعيما  (ما ما) :اختمف العمماء في أصميا كأرجح األقكاؿ أّنيا مركبة مف( 2)

 .(3/1621 -ابف مالؾ –شرح الكافية الشافية انظر: ) .لف األكلى ىاءاألفأبدلت 
 .2/546 -السيكطي –كامع ي( انظر: ىمع ال3)
 .3/1276 -المرادؼ -( انظر : تكضيح المسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ 4)
 .2/708 -المككدؼ –انظر: شرح المككدؼ عمى ألفية ابف مالؾ ( 5)
 .3/1276 -المرادؼ -تكضيح المسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ انظر: ( 6)
 .3/1620 -ابف مالؾ –الكافية الشافية ( انظر: شرح 7)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 بحسب كىي كغيرىـ، العمـ ذكؼ  في عامة ييكىي أكثر أدكات الشرط إبياًما، "ف  : (أيّ ) -6
 زماف ظرؼ إلى أك مكاف، ظرؼ كانت مكاف ظرؼ إلى أضيفت فإف إليو، تضاؼ ما

ک  گ  گ  گ    چ نحك قكلو تعالى: (1) "ظرفاً  تكف لـ غيرىما إلى أك زماف، ظرؼ كانت

 .[ٓٔٔاإلسراء: ]چ  گ  ڳ

 ثاىيًا: األدوات غري اجلاشمة:

 األدكات غير الجازمة تنقسـ إلى نكعيف: حركؼ كظركؼ، كبيانيا عمى النحك التالي:

 احلسوف غري اجلاشمة:

"كىي قائمة مقاـ أداة الشرط كفعل الشرط، كلذلؾ فسرت  ، (2) كتفصيل" شرط حرؼ" : (أّما) -1
، كمنو قكلو  (3)ميما يؾ مف شيء، ك ال يككف بعدىا إال جكاب الشرط ؛ لذلؾ لزمتو الفاء"

 [.ٔٗ]يكسف: چ ۀ  ۀ    ہ    ڻں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ  تعالى:

 كقكلو تعالى: ،(5)بمعنى حيف، كتختص بالماضي" ظرفية، أك " (4)لكجكد " كجكد حرؼ" :(لّما) -2

 .[ٓٚ]يكسف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ تعالى:

 مف لو محل ال السككف  عمى مبني الشرط المتناع الجكاب امتناع عمى يدؿ شرط حرؼ :(لو) -3
، مثبتاً كيمحق جكابيا البلـ غالبًا إف كاف ، (6)"معنى ماضٍ فعل  إال غالباً  يمييا ال اإلعراب، ك"

ف كاف منفيًا بػ)لـ( ال ت ڈ  چ  كقكلو تعالى: (7)كقد تمحق بالجكاب إف كاف منفيًا بػ)ما(قو، حمكا 

 .[ٕٔ]الحشر: چ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ

 

                                                           

 .3/1275 -المرادؼ -( تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح الفية ابف مالؾ1)
 . 3/1646 -ابف مالؾ –( شرح الكافية الشافية 2)
 .4/52 -( شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ3)
 . 3/1466 -( شرح الكافية الشافية 4)
 . 1/280  -ابف ىشاـ -مغني المبيب عف كتب األعاريب( 5)
 .4/47 -( شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ 6)
 . 4/92 -فاضل السامرائي –انظر : معاني النحك ( 7)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

، كتدخل عمى جكابو البلـ إف غير جاـز كيختص بالجممة االسمية ،حرؼ امتناع لكجكد: (لوَل) -4

]طو:  چ  ڍ  ڌچ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   چ كمنو قكلو تعالى:كاف مثبتًا، 

ف ،[ٜٕٔ  .(1)بيا اإلتياف كيقلّ  البلـ حذؼ فيو فالكثير ما النفي حرؼ كاف فإف منفياً  كاف كا 

، كحكميا حكـ لكال، مبتدأ بعدىا الكاقع كاالسـ ،باألسماء كتختّص  لكجكد امتناع حرؼ :(لوما) -5
 .(2)عمرك يجيء لـ زيد لكمانحك قكليـ : 

 

 العسوف غري اجلاشمة :

ظرؼ َيْقَتِضي الّتْكَرار مركب مف )كل( ك )َما( المصدرية َأك النكَرة الَِّتي ِبَمْعنى َكقت " :(كمّما) -1
، كقكلو جكابيا فييا كالعامل ،كجكاباً  شرطاً  الماضي إال يمييا كال ،(3) "َكمف ُىَنا جاءتيا الظَّْرِفيَّة

 .[ٜٚاإلسراء: ] چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  تعالى:

لشرطو منصكب بجكابو، العامل فييا جكاب  ظرؼ لما يستقبل مف الزماف خافض :(إذا) -2
 كمنو قكلو تعالى: ،، كتستعمل لممتحقق كقكعو، كتختص بالدخكؿ عمى الجمل الفعميةالشرط

 .(4)[ٚالممؾ: ] چ     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  

 عمى ينطبق أف بد كال " ،(5)"تستعمل لبياف الحاؿ، كىي غير جازمة عمى الراجح": (كيف) -3
 مكافقة كجكب ىذا عمى كيزاد كالجكاب، الشرط بجممتي الخاصة كاألحكاـ الشركط كل جممتييا

 المكافقة لفظًا كمعنى" ىذه مف بد فبل المعنى، كفي اشتقاقو مادة في الشرط لفعل الجكاب فعل
 .[ٙ]آؿ عمراف:  چ ک  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑچ ، كقكلو تعالى: (6)

 

 

                                                           

 .598ص -ؼداالمر  –ى الداني في حركؼ المعاني ( انظر: الجن1)
 . 117/ 1 -محي الديف الدركيش –إعراب القرآف كبيانو انظر:  (2)
 .2/600 -السيكطي –( ىمع المكامع 3)
 . 2/176 -السيكطي –، اإلتقاف في عمـك القرآف 2/360 -الزركشي –(انظر: البرىاف في عمـك القرآف 4)
 .2/634 -عبدالرحمف ببف دمحم األنبارؼ  -، كالككفييفف( اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ بيف النحكييف البصريي5)
 . 4/442 -عباس حسف –( النحك الكافي 6)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 اقرتاٌ أدوات الصسط بـ ) ما(:

أما  ، لمشرط استعماليما حيف ةالزائد (ما) بالحرؼ تقترنا أف بد ال" حيثك  إذ" األداتيف فّ إ
، أما باقي األدكات بو اقترانيا عدـ أك (ما) بالحرؼ اقترانيا يجكز( فأؼ أيف، اف،أيَّ  متى، إف،) :األدكات

 .(1)بما)ما(، ك)مف (، ك)ميما( ال يجكز اقترانيـ 

 .(2)كاقتراف )ما( لو فائدتاف: اإلبياـ كالعمكـ، كالفائدة الثانية التككيد

 

 ظة:وحمل

 دكات الشرط ذكرت في القرآف الكريـ ماعدا: ) إذما (، كبعضيا ذكر كلكف غير شرطية أغمب أ
 ك)لكما(.ك)أّنى( )متى(، ك)أياف (،  مثل:

 و.يا ليست مكضكعألنّ  ؛في البحث قد يككف ليذه األدكات استعماالت أخرػ لـ ُتذكر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/582 -األشمكني –( انظر : منيج السالؾ إلى  ألفية ابف مالؾ 1)
 .4/95 -د. فاضل السامرائي –( انظر : معاني النحك 2)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 املطلب السابع

 سطـــــــة الصـــــاو مجلــــــأحك

 ؛ياعممُ  ـُ حتَّ ة في الخطاب، كليا أحكاـ متعددة يتمستخدمالساليب جممة الشرط أسمكب مف األ
 عيا في استخداـ ىذا األسمكب منيا: ااتبيجب مف ىذه األحكاـ األسس التي  ـَ عمَ ليُ 

 احلكه األول: حاالت اقرتاٌ الفاء جبواب الصسط :

 چی    جئ ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  یٹ ٹ چ أف يككف الجكاب جممة اسمية كما  -1

 [.ٚٔاألنعاـ: ]

ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ  :ىتعال منو قكلوأف يككف جممة فعمية فعميا طمبي  -2

 .[ٖٔ]آؿ عمراف:  چڄ

البقرة: ]چ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ چ أف يككف جممة فعمية فعميا جامد حيث  -3

ٕٚٔ.] 

ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ   ٹ ٹ چ، كمنو أك قد  أف يككف الفعل مقركنًا بالسيف أك سكؼ -4

ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  چ ٹ ٹ  كما ك  ،[ ٗٚ]النساء:  چ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی

 [.ٙٔٔالمائدة: ]چ  ڱ

  .[ ٜٚاإلسراء: ] چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٹ ٹ چ  ،أف يككف الفعل منفياً  -5

پ  پ  پ  ڀ  چ نحك قكلو تعالى: أك كأنما  ما،قسمًا أك مقركف برب الجكابأف يككف  -6

 .  (1)[ٖٔالحج: ] چ  ڀ  ڀ   ڀ

 

                                                           

أبك فارس  -لفية ابف مالؾ، شرح أ3/1283المرادؼ  –: تكضيح المقاصد كالمسمؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ( انظر1)
 .465ص -الحداد
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 لطيفة :

فكضعت الفاء؛ لتفيد االتصاؿ، كاختيارىا  ،عتقد انقطاع في الكبلـ: حتى ال يُ عمة كضع الفاء
 .(1) عف غيرىا؛ ألّنيا تفيد التعقيب فالجكاب الـز لمشرط كعقبو

 

 :وقد تيوب عً الفاء إذا الفجائية بصسوط

 .أف تككف الجممة اسمية -1
 .أف ال تككف منفية  -2
 .أف تككف خبرية  -3
 .أف ال تككف مقركنة بػ ) إّف( المؤكدة  -4
 .أف يحتمل الكبلـ عنصر المفاجأة  -5

چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  كشاىد ما تحققت فيو الشركط اآلنفة قكلو تعالى:

 .(2)[ٛ٘التكبة: ] چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ

 

 :احلكه الجاىي: العطف على الصسط أو اجلواب

 :(3)الفاء بعد فعل الشرط  فيو وجيان بالواو أو اا مضارع مقرونالفعل الأوَلا: إذا جاء 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چڃچ  :قكلو تعالى نحك   الجـز -1

، فالفعل تتقكا معطكؼ بالجـز عمى الفعل [ٕ٘ٔآؿ عمراف: ] چ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 تصبركا.

                                                           

 .440 ص -ابف الكراؽ –( انظر: عمل النحك 1)
 .4/115 -د. فاضل السامرائي –، معاني النحك  2/609 -لمجكجرؼ  –( انظر : شرح شذكر الذىب 2)
 .4/40 -شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ انظر: ( 3)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

[، فالمعطكؼ تتقكا يجكز ٜٚٔآؿ عمراف: ] چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئچ النصب ،  -2

  .بإضمار أففيو النصب 

 :(1)فيو ثالثة أوجو إذا وقع بعد جزاء الشرط بفاء أو واو ثانياا:

  .الجكاب عمى عطفاً  الجـز -1
 . االستئناؼ عمى الرفع -2
  .أف إضمار عمى النصب -3

  ژ  ژ  ڑ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  نحك قكلو تعالى:

معطكؼ عمى الجزاء، فيجكز رفعو عمى االستئناؼ، كجزمو  چ ژ چ الفعل [ٕٗٛالبقرة: ] چ

 .(2)عمى العطف، كالنصب بتقدير أف مضمرة بعد الفاء كىي قراءة ابف مسعكد

 

 :احلكه الجالح: اجتناع الكطه والصسط 

 ٹ  ٹإذا تقدـ الشرط عمى القسـ حذؼ جكاب المتأخر منيما لداللة األكؿ عميو كما 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ

جكاب لمقسـ المقدر قبل البلـ المكطئة لئف؛ لذلؾ  چٹ  ٹچ[ ، فقكلو: ٛٛاإلسراء: ] چ  ڤ  ڦ

 .(3)جاء مرفكعًا، كليس مجزكماً 

فإذا اجتمع الشرط كالقسـ، كتقدـ عمييما ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ فيجاب لمشرط مطمقًا، 
ف لـ يتقدـ أك متأخرًا عنوسكاء أكاف القسـ متقدمًا،  ، كىناؾ حاالت قميمة قدـ جكاب الشرط عمى القسـ كا 

 .(4)عمييما ذك خبر

 
                                                           

 . 4/39 -شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ انظر: ( 1)
 .2/63 -األلكسي –ركح المعاني انظر: ( 2)
 .3/65 -عبدهللا الفكزاف –دليل السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ انظر: ( 3)
 .4/39 -( انظر : شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ4)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 :احلكه السابع : احلرف يف مجلة الصسط 

 :أواًل: حرف أداة الصسط

جماعيـ في عدـ جكازه في غيرىا مف  جّكز بعض العمماء حذؼ إف، كبعضيـ لـ يجكزه ، كا 
 .(1)األدكات

ْرط َأَداة حذؼ يجكز اَل فيقكؿ السيكطي: "   يجكز اَل  َكَما ،اأْلََصح ِفي (ِإفْ ) َكاَنت َكَلك،  الشَّ
 اْلَفاء َكتْدخل اْلِفْعل فيرتفع ،(ِإفْ ) حذؼ َبعضيـ َكجكز اْلَجرّ  حرؼ حذؼ َكالَ  الجكاـز مف َغيرَىا حذؼ
 .(2)" بذلؾ إشعاراً 

 :ثاىيًا: حرف اجلواب

فمنيا كجكب حذفو ، كمكاضع يجكز حذفو لنكت يحذؼ فييا ،  مكاضعجكاب الشرط لو 
 ببلغية، كبياف ذلؾ في ما يأتي:

 :وجوب حرف اجلوابأوهلا: 

 :(3)يجب حذف الجواب وىو كثير، ولو شرطان 

 أف يككف فعل الشرط ماضيًا . -1
 إف تقدـ عميو ،أك أف يكتنفو ما يدؿ عمى الجكاب . -2

ضح مف المثاؿ [، يتٕٚٔالبقرة: ] چ  ژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ : كقكلو تعالى

 دليل كاضح عمى تحقيق العبكدية. ، كاقتضاء الشكر المتقدـ هلل تعالى،أف فعل الشرط ماضٍ 

 

                                                           

 .2/273 -السيكطي –شباه كالنظائر في النحك األانظر: ( 1)
 .2/563 –( ىمع المكامع 2)
، دليل السالؾ إلى ألفية 1/591 -لؤلشمكني –، منيج السالؾ 2/647ني المبيب عف كتب األعاريب ( انظر : مغ3)

 .3/62 -الفكزاف -ابف مالؾ
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 كيذكر العمماء ثبلثة مكاضع يقدر فييا الجكاب حتمًا، الذؼ أغنى عنو ما تقدـ مف الكبلـ:

إف كاف المتقدـ جممة اسمية أنت ظالـ إف آذيتني، التقدير : أنت ظالـ إف آذيتني فأنت  الموضع األول:
 ظالـ.

أف يككف الكبلـ السابق جممة فعمية فعميما مضارع منفي بمـ، كقد اقترنت بالفاء، نحك  الموضع الثاني:
 فمـ تقـ بكاجبؾ إف فعمت ىذا.

 .(1)مرفكع، مثل: أقـك إف قمتأف يككف الكبلـ جممة فعمية فعميا  :الموضع الثالث
 

 جواش حرف اجلواب:ثاىيَا: 

  :كقد يحذؼ الجكاب جكازًا، ألغراض ببلغية، منيا

 ، فتقديره لرأيت أمرًا فظيعًا.[ٖٓاألنعاـ: ]چ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ چ اإليجاز:  كقكلو تعالى: -1

ڇ     ڇ  ڇ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ   :كقكلو تعالىلمداللة عمى التفخيـ، كالتعظيـ:  -2

ه: لكاف ىذا ، كتقدير فمتعظيـ شأف القرآف ُحذؼ الجكاب [،ٖٔالرعد: ]چ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌ

 .(2)القرآف

 َكَيُجكزُ  َكالتَّْعِظيـِ  التَّْفِخيـِ  َمَكاِقعِ  ِفي َيَقعُ  اْلَجَكابِ  َكَحْذؼُ  فكائد ىذا الحذؼ: " مبيناً يقكؿ الزركشي 
نََّما ،اْلُمَخاَطبِ  ِلِعْمـِ  َحْذُفوُ  اِمعَ  أِلَفَّ  ؛اْلُمَباَلَغةِ  ِلَقْصدِ  ُيْحَذؼُ  َكاِ  ْىفُ  ِمْنوُ  َيْذَىبُ  َتَخيُِّموِ  َأْقَصى َمعَ  السَّ  ُكلَّ  الذِّ
ْىفُ  َلَكَقفَ  ِباْلَجَكابِ  ُصرِّحَ  َكَلكْ  ،َمْذَىبٍ  ، كالتقدير (3)اْلَكْقُع" َذِلؾَ  َلوُ  َيُككفُ  َفبَل  ِبوِ  اْلُمَصرَّحِ  ِعْندَ  الذِّ

َـّ  َكِمفْ  لممحذكؼ لو شرط كما يقكؿ : " َياِؽ" اْلِعْمـِ  َبْعدَ  ِإالَّ  َمْخُصكًصا اْلَجَكابِ  َتْقِديرُ  َيْحُسفُ  اَل  َث  .(4)ِبالسِّ

 

                                                           

 .4/217 -ابف ىشاـ –( انظر : أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ 1)
 .3/183 -الزركشي –البرىاف في عمـك القرآف انظر: ( 2)
 .3/183 -الزركشي – ( البرىاف في عمـك القرآف3)
 .3/183 -المرجع السابق( 4)
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 انفصــم انرًهُذٌ   
 انًثحث انثاٍَ: انرؼرَف تجًهح انشرط وأركاَها

 

 :ثالجًا: حرف فعل الصسط

 : (1)وجّوز العمماء حذف فعل الشرط وىذا قميل، ووضعوا شرطين لذلك

 بعده في الكبلـ ما يفسره .أف يدؿ عميو دليل ، كال يذكر  -1
 في ال النافية. مقترنة  (إف)أف تككف األداة  -2

كذكر بعض العمماء أف حذؼ فعل الشرط دكف أْف تقترف )إف( بػ)ال( في القرآف الكريـ، نحك 

[، ٕٛٔالنساء: ] چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ  قكلو تعالى:

 .(2)ففعل الشرط محذكؼ

ې  ې   ى  چ  :كقكلو تعالى" لـ يقع في القرآف حذؼ فعل الشرط كحده في غير مسائل االشتغاؿ 

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 .(3)["ٙالتكبة: ]

 :زابعًا: حرف الصسط واألداة

ۓ      چكقكلو تعالى:  قد يحذؼ الشرط كاألداة،  كىذا كثير، إذا كاف بعده طمب استفياـ، أك أمر

، أك دعاء، أك تحضيض، إذا قصد معنى  [ٔ٘ٔاألنعاـ: ]چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 لفظو بما أك، الفعل باسـ أك أزرؾ، بيُتؾ أيفالجزاء، سكاء الطمب بالفعل أك بالجممة اإلسمية نحك : 

 .(4)الخبر
 

 

 

                                                           

عبدهللا  –دليل السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، 4/215 -ابف ىشاـ –انظر : أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ( 1)
 .3/63 -الفكزاف

 .4/215 -ابف ىشاـ –أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ انظر: ( 2)
 .3/208 -يمة ضع دمحم عبدالخالق –( دراسات في أسمكب القرآف 3)
 .2/613 -الجكجرؼ  –شرح شذكر الذىب،  135ص -ابف جني –العربية الممع في  :انظر (4)
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 انذراسحانجاَة انرطثُقٍ يٍ 

 انفصم األول

 غافر(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌ. -ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىر )انزير  

 

 وَشرًم ػهً يثحثٍُ:

 

 انًثحث األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )انزير(, وتُاٌ أثرها.   

 انًثحث انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )غافر(, وتُاٌ أثرها .  
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 انًثحث األول

 ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )انزير(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌ  

 

 و ثالثح يطانة: ذًهُذوفُه 

 : ذؼرَف ػاو تسىرج انزير.ذًهُذ

 (, وتُاٌ أثرها.31-1انًطهة األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ)

 وتُاٌ أثرها.(, 56 - 32انًطهة انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 (, وتُاٌ أثرها.75 - 57انًطهة انثانث: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

متَيد
 تعـــــسيف بطـــــــوزة الصُّمــــــس

 

 :أمساء الطوزة وعدد آياتَا 

 بعد التنقيب في كتب عمـك القرآف كجد الباحث لسكرة الزمر اسميف: 

 الزمر؛ لكركد ىذه الكممة في كصف أصحاب الجنة، كأصحاب النار، بأنيـ يحشركف زمرًا.  -1

 .(1)[ٕٓ]الزمر:  چ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  الغرؼ: لقكلو تعالى:  -2
 

: خمس كسبعكف آية في الككفي كىك ما عميو مصحف المدينة ، كثبلث كسبعكف في العد  عدد آياتيا
 .(2)الشامي

 :شماٌ ىصول الطوزة 

 كىذا يتضح مف سياؽ اآليات إذ ينطبق عمييا خصائص القرآف المكي  مكّية الزمر سكرة

. (3) 

 :حموز الطوزة، وأبسش أٍدافَا 

 أواًل : حمو الطوزة :

سكرة الزمر مف القرآف المكي الذؼ يقرر أصكؿ العقيدة ، كالتكحيد كاإليماف باليكـ اآلخر، 
 كغيرىا مف المسائل، كمحكر ىذه السكرة  تقرير أصكؿ العقيدة. 

 

                                                           

- جبلؿ الديف السيكطي –اإلتقاف في عمـك القرآف ، 91ص -لمسخاكؼ  –( انظر : جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء 1)
 (.1/403دمحم بف يعقكب الفيركز أبادؼ ) –بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،1/194
 2016ص–عمرك الداني  أبك –ياف في عّد آؼ القرآف ( انظر: الب2)
 .1/39 -السيكطي –إلتقاف في عمـك القرآف ( انظر: ا3)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

 ثاىيًا: أٍداف الطوزة :

 (1)لسكرة الزمر عدة أىداؼ أذكر أىميا: 

خراجيـ مف  -1 تقرير أّف القرآف كحٌي مف العزيز الحكيـ، فالقرآف ما ُنزِّؿ إال ليداية الناس، كا 
 عبكدية الطكاغيت إلى عبادة ربِّ األرض كالسمكات.

تقرير التكحيد هلل تعالى بشتى أنكاعو مف تكحيد ألكىية، كأسماء كصفات، كتكحيد ربكبية،  -2
 اع .باستعماؿ أساليب الحجة، كالبرىاف، كاإلقن

كجكب إخبلص العبادة هلل تعالى، فُذِكَر ىذا المعنى في السكرة في عدة مكاضع، داللة كاضحة  -3
 عمى أىمية ىذا الشرط في قبكؿ هللا تعالى ألية عبادة .

بياف أف دالئل التكحيد منصكبة لتدؿ عمى كحدانية هللا تعالى، حيث حفمت سكرة الزمر بذكر  -4
 كثير منيا، كخمق اإلنساف كأطكار خمقو، كالككف كما فيو مف أجراـ كمخمكقات. 

 تقرير أّف هللا تعالى ال يعذب قكمًا حتى يبعث رسبًل إلييـ مبشريف كمنذريف .  -5
  تعالى يـك القيامة، كما يحدث فيو مف أىكاؿ عظاـ .ترسـ السكرة مشيدًا لقدرة هللا -6
النيي عف القنكط مف رحمة هللا تعالى، فميما كانت المعاصي كالذنكب، فبالتكبة كاإلنابة  -7

 يغفرىا عبلـ الغيكب .
تقرر السكرة أف الناس فريقاف، فريق انتفع بالذكر كالكتاب المبيف فكفقو هللا لذلؾ، فكاف جزاؤه  -8

ا، كفريق جحد كأعرض عف اليدػ لما جاءه، فكبت كجكىيـ في النار، ىي الجنة كنعيمي
 مأكاىـ كبئس المصير .

 

 
 

 

 

                                                           

د.  -التفسير المكضكعي لسكر القرآف ،2/423 -البقاعي -( انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر1)
 .6/478  -مصطفى مسمـ كآخركف 
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 املطلب األول

 مً ضوزة الصمس، وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي (31-1) آلياتيف احتليل مجلة الصسط 
 

 ي:التعشر جمل شرطية، كىي عمى النحك التتضمف ىذه اآليات ثماف مسائل يتخمميا 

 الزمر:] چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ   ٹ ٹ  :ألوىلااملطألة 

ٕ]. 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ، تقديرىا: )إن(.مقدرة، بداللة الفاء الفصيحةأداة الشرط:  -1
 .(1)تقديره : إن كان ذلك واقعاا فاعبد هللا مخمصاا  مقدر، دلت عميو فاء الفصيحةفعل الشرط:  -2
فصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، )اعبد(: جواب الشرط: )فاعبد( الفاء:  -3

فعل أمر مبني عمى السككف، كقد حرؾ بالكسر اللتقاء الساكنيف، كالفاعل: ضمير مستتر، 
 .(2)كعبلمة نصبو الفتحة  لمتعظيـ تقديره: أنت، كلفع الجبللة )هللا(: مفعكؿ بو منصكب

 
 التفطريي جلنلة الصسط: ثاىيًا: األثس

بو في  مطمع سكرة الزمر يؤكد عمى مصدر نزكؿ القرآف الذؼ أنكره المشرككف، ككضعكا الشُّ
بالحق بما تضّمف مف  ىذا القرآف كحي إليؾ ممتبٌس  مؤكدًا لو أفّ   النبي مصدره، فاهلل تعالى يخاطبُ 

تقرير التكحيد، كالنبكة، كاإليماف باليكـ اآلخر، كبما احتكػ مف أحكاـ كشرائع، فكاجب ذلؾ التعبد هلل 
 .(3)تعالى خالصًا دكف إشراؾ، فمف شركط قبكؿ العبادة اإلخبلص هلل تعالى

                                                           

 .8/196 –دمحم عمي الدرة  – ( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو1)
 .8/388 –محي الديف الدركيش  –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 2)
 .9/182 –أبك حياف األندلسي  –( انظر : البحر المحيط 3)
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أداتو فيتبيف ما أفصحت عنو الفاء بإخبلص العبادة إف كاف ذلؾ كاقعًا، كفعل الشرط ك 
 .المحذكفة)إف(، يفصحاف عف جـز  إنزاؿ الكتاب بالحق، فيجب إخبلص العبادة هلل 

 

﮷ ﮸  ﮹   ٹ ٹ چ     :املطألة الجاىية ﮵ ﮶  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 .[ٗ] الزمر: چ       ﮺ ﮻ 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف،لو:)  أداة الشرط -1 ال محل لو مف اإلعراب، يفيد  (: حرؼ شرط غير جاـز
 .(1)امتناع المتناع

(: فاعل مرفكع كعبلمة  هللافعل ماٍض مبني عمى الفتح، كلفع الجبللة )أراَد (: : ) فعل الشرط -2
 .(2)محل نصب مفعكؿ بو  فيأن يتخذ( رفعو الضمة الظاىرة، كالمصدر المؤكؿ )

بنية عمى الفتح، ال محل ليا مف ( : البلـ: كاقعة في جكاب الشرط مَلصطفى: ) جواب الشرط -3
فعُل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره التعذر، كالفاعل:  اصطفى (اإلعراب ، )
مة اصطفى مف الفعل كالفاعل ال محل ليا مف اإلعراب متقديره ىك، كج جكاًزا ضمير مستتر

 .(3) جاـزالشرط غير الجكاب 

 
 ثاىيًا: األثس التفطريي جللنة الصسط:

بعد أف بّينت اآليات أف العبادة حٌق خالٌص هلل تعالى، كبّينت مكقف المشركيف ، كعمة شركيـ  
باهلل تعالى، فيـ يعبدكف األصناـ مف دكف هللا تعالى لتقربيـ مف هللا ُزلفى، كىذا اعتقاد باطل، فاآليات 

 (4)كاإلقناع  كضحت بطبلف اعتقادىـ، كزيغ فيميـ كمنيجيـ، فأردؼ ذلؾ بالرد عمييـ بالبرىاف

فكجيت الخطاب ليـ مصدرًا بحرؼ الشرط  لك الذؼ يفيد االمتناع المتناع  بأّف هللا تعالى  
كلدًا فبل يعجزه، فيك القادر عمى أعظـ مف  ادالذؼ ال يعجزه شيء في األرض، كال في السمكات، لك أر 

                                                           

 .391ص –دمحم عيد  –النحك المصفى انظر: ( 1)
 .2/200 -دمحم عمى طو الدرة   -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو2)
 .331/ 3 -لمدعاس -الكريـ  ( انظر: إعراب القرآف3)
 .719ص -عبدالرحمف السعدؼ  –( انظر : تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف 4)
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كالجبلؿ، كلك أراد الكلد ذلؾ، كلكف امتنع عف ذلؾ؛ ألّنو منزٌه عف النقص، كمتصٌف بصفات الكماؿ 
الصطفى، كاختار أفضل المخمكقات التي خمقيا، فيك خالقيـ كمالكيـ، كألّف المخمكقات تتصف 

 بالنقص ، فيل بقي ليؤالء المشركيف حجة بعد ذلؾ، أـ ىك الجحكد كالكفراف؟
 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ   ٹ ٹ  :لجةاملطألة الجا

ڑ  ک                 کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ                ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڈژ  ژ  ڑ  

 .[ٚ]الزمر:  چ     ڱ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط :

 تتضمف ىذه اآلية جممتيف شرطيتيف، كبيانيما كاآلتي :

 :چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  چ  الجممة األولى 

، مبني إنْ : ) أداة الشرط -1  عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.(: حرؼ شرط جاـز
(: فعل مضارع مجزكـ؛ ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛ تكفروا: ) فعل الشرط -2

 .(1)ألّنو مف األفعاؿ الخمسة ، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل

عمى الفتح ال محل لو : حرؼ رابط لجكاب الشرط مبني الفاء(: فإّن هللا غني  : ) جواب الشرط -3
 مف اإلعراب، إّف: حرؼ تككيد كنصب مبني عمى الفتح ، لفع الجبللة )هللا( اسـ إّف منصكب

: خبر إفَّ  لمتعظيـ، ، مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرةكعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ، كغنيّّ
 .(2)كالجممة مف إّف كمعمكلييا في محل جـز جكاب الشرط 

 

 : چ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ چ الجممة الثانية. 

ن(: :  أداة الشرط -1 (: إنْ الكاك: حرؼ عطف، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب،))وا 
 .حرؼ شرط، جاـز مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب

 

 

                                                           

 .8/395 -محيي الديف الدركيش –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 1)
 .23/155 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
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(: فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛  تشكروا:)  فعل الشرط -2
 .(1)مف األفعاؿ الخمسة ، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل ألّنو

، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة، جكاب: فعل مضارع مجزكـ؛ ألنو ) يرَضو( : جواب الشرط -3
، تقديره: ىك، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل جكاًزا كالفاعل ضمير مستتر

 .(2)نصب مفعكؿ بو

 
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

اآليات السابقة ُتظيُر جممًة مف دالئِل التكحيد في الككف، كما فيو مف آيات باىرات، كتككير 
الميل عمى النيار، كتككير النيار عمى الميل، ككذلؾ تبيف كيفية خمق اإلنساف، كأطكار خمقو كىك 

ىذه البراىيف الدالة عمى الكحدانية، فرسمت لو الطريق، جنيف، كىذه اآلية بّينت حاؿ ىذا اإلنساف تجاه 
إف كفر فيذا الكفر ال يضر هللا شيئًا؛ كلكّنو ال يرضاه ليـ، كمقابل ذلؾ إْف يشكركا، كيستمركا عمى ىذا 
ـّ إليو مرجع الناس جميعًا فيعرض  الشكر فإّف هللا يرَضاُه، كيحّبو منيـ، كيَجازييـ ِبِو، كال ينفعو ذلؾ، ُث

 (3)كىزليا ، فيك يعمـ خائنة األعيف كما تخفي الصدكر.  ،ىا كعمنيا ِجّدىايـ أعماليـ سرّ عمي

، فالشكر ليس متحققًا مف الناس، إنما مشككؾ في اقتضاء الشكر متعمق برضى هللا  
كقكعو، ككذا الكفر فإّنو ال يقع مف الجميع، كىذا ما تدؿ عميو )إْف( الشرطية التي تستعمل في المعاني 

 لمشاكريف الشؾ فيو. المشككؾ فييا، كعدـ الجـز كاليقيف، كلكف رضى هللا 

 

 

 

 

                                                           

 .132/ 3-الدعاس  –آف ( انظر: إعراب القر 1)
 .10/149 -بيجت صالح –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 . 21/261 -دمحم بف جرير الطبرؼ  –( انظر : جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف 3)
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ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے    ٹ ٹ چ : سابعةلة الأاملط

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

 .[ٛ]الزمر: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط: 

 تتضمف ىذه اآلية جممتيف شرطيتيف، كبيانيما عمى النحك اآلتي :

 :چڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     چ الجممة األولى. 

ذا(:  -1 (: )إذاالكاك: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، أداة الشرط :)وا 
 ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، خافض لشرطو منصكب بجكابو، متضمف معنى الشرط. 

(: فعل ماٍض مبني عمى الفتح ،اإلنساف مفعكؿ بو منصكب بالفتحة، ضر فعل الشرط : )مسَّ  -2
 .(1)فاعل مرفكع بالضمة الظاىرة، كجممة مس في محل جر بإضافة )إذا( إلييا 

(: فعل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره التعذر، كالفاعل جواب الشرط : )َدَعا -3
ضمير مستتر تقديره ىك، َربَّو: مفعكؿ بو منصكب بالفتحة، كىك مضاؼ، كالياء ضمير 

 .(2)متصل مبني عمى الضـ في محل جر باإلضافة 

 :چ ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ الجممة الثانية. 

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، خافض لشرطو منصكب بجكابو، مبني  :)إذا( : أداة الشرط -1
 عمى السككف. 

َلو)فعل الشرط : -2 كالفاعل: ضمير مستتر، ، (: فعل ماٍض مبني عمى الفتحة الظاىرةخوَّ
تقديره: ىك، كالياء ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، كالجممة 

 .(3)إلييا  الفعمية في محل جر بإضافة إذا
(: فعل ماٍض مبني عمى الفتحة الظاىرة، كالفاعل: ضمير مستتر  جواب الشرط :) نسيَ  -3

 (4)تقديره ىك، كجممة نسَي جكاب شرط غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب.
 

                                                           

 3/1075-أحمد دمحم الخراط  –( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف 1)
 .8/396-محي الديف الدركيش  –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 2)
 .3/133 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 3)
 .10/151 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل4)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

كالسراء ، أما حالو في الضراء تبرز ىذه اآليات الحالة الدائمة التي عمييا اإلنساف في الضراء  
كما تبيف اآليات باستخداـ إذا المتضمنة معنى الشرط التي تفيد تحقق تضرع اإلنساف في المحنة 
ـّ بعد أف يكشف هللا تعالى   لحاحو فيو، ث قبالو عمى هللا راجعًا مجتيدًا في الدعاء كا  كالضيق كالشدة، كا 

ياف، كصده عف سبيل إلنساف الُجُحكد كالكفراف كالنسالضرَّ عنو، كمع تراخي الزمف يتحقق مف ذلؾ ا
 .(1)كاتخاذه شركاء مع هللا يعبدىـ مف دكف هللا، فيككف مأكاه النار كبئس المصير ،هللا

فجممة الشرط بأداتيا)إذا( صكرت مدػ تحقق جيد اإلنساف في التضرع كالتكبة، كالرجكع إلى  
زكاؿ الشدة في تحقق الجحكد كالكفراف، كاتخاذ األكثاف هللا في حاؿ الشدة ، ككذلؾ كضحت حالو بعد 

 مف دكف الكاحد الدياف.

 

 .[ٖٔ]الزمر:  چ   ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹچ  ٹ ٹ :اخلامطة لةأاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 .حرؼ شرط، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعرابأداة الشرط :)إْن(:   -1
(: فعل ماٍض مبني عمى السككف في محل جـز فعل الشرط ، )عصْيتُ فعل الشرط :  -2

كالتاء: ضمير متكمـ مبني عمى الضـ في محل رفع فاعل ، )ربي(: مفعكؿ بو منصكب 
كعبلمة نصبو الفتحة المقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحل بحركة المناسبة عمى آخره، 

 .(2) محل جر مضاؼ إليو كرب مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى السككف في

 .(3) (ي أخاؼفإنّ تقديره : ) سبق عميو ما  محذكؼ دؿّ جواب الشرط :  -3

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

كف   سياؽ اآليات يتحدث عف المحسنيف الذيف ينتفعكف بعبادة ربيـ، كيحرصكف عمييا، بل يفرُّ
لتكضح لو المنيج الذؼ يتكجب اتباعو،  ثـ تخاطب اآليات النبي  بدينيـ خالصًة نكاياىـ هلل تعالى، 

                                                           

 .4/460 -أبك المظفر السمعاني –( انظر: تفسير القرآف 1)
 .8/219  -الشيخ دمحم عمي طو الدرة –( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 2)
 .8/401 -محي الديف الدركيش -( انظر : إعراب القرآف كبيانو3)
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 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

كأف يعمف ذلؾ صراحة لممشركيف، مف إخبلص العبادة هلل تعالى، كتسميـ أمره لو في كل الظركؼ، كأّنو 
ضافة لذلؾ تأمره أف يبيف لممشركيف مّمف الخكؼ الحقيقي كالكجل، إّنو مف هللا   القدكة في ذلؾ، كا 

 .(1)في يكـٍ عظيـ ىكلو  ، كأشرَؾ بو كعاداهالذؼ يعاقب مف َعَصاه

  فترّتب الشؾ في التعبير باستعماؿ أداة الشرط إْف، بأف يحذر العباد، كلك كاف النبي 
فميحذركا مف المعصية الحتماؿ كقكعيا، فيمـز الرجكع  كاإلنابة كاإلخبلص هلل في العبادة؛ ألّف قمكب 

 مف أصابع الرحمف يقمبيما كيف يشاء. العباد بيف إصبعيف

 

ڳ   گ  گ  گ  گ    ڳ   ک   ک   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کٹ ٹ چ   :  املطألة الطادضة

 .[ٙٔالزمر: ] چڳ  ڳ  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 .(إنْ )، تقديرىا:مقدرة، بداللة الفاء الفصيحةأداة الشرط:  -1
تقديرىا: إن مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحة التي أفصحت عف جممة شرطية، فعل الشرط:  -2

 .(2)خفتم ذلك فاتقون 

، الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعرابجواب الشرط: )فاتقون(:  -3
: فعل أمر مبني عمى حذؼ النكف؛ ألّف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير )اتقون(

فاعل، كالنكف لمكقاية، كالياء المحذكفة : ضمير متكمـ في محل نصب مفعكؿ في محل رفع 
 .(3)بو، كالجممة في محل جـز جكاب الشرط

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بعد اإلعبلف الرسمي عف الطريق القكيـ، كتكضيح أمر الخاسريف، صكرت اآلية الكريمة  
لترىيب قمكب المشركيف العاصيف، فظمل النار مف فكقيـ  الظرؼ الذؼ يككف فيو أكلئؾ الخاسركف؛

                                                           

 .4/119 -الزمخشرؼ  –( انظر: تفسير الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل 1)
 .8/222 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 2)
 .3/135 –الدعاس  -( انظر: إعراب القرآف3)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

كمف تحتيـ، ال مناص ليـ، فيذه حياة الخسراف التي عممكا ليا في الدنيا، فاألمر مف هللا تعالى لمعباد: 
 (1)، كامتثمكا ما أمرت.كا ما نييتبإف خفتـ كقكع ذلؾ بكـ فاجتن

العذاب أال كىك التقكػ، فيل التقكػ فالفاء الفصيحة أفصحت عف نتيجة الخشية مف ذلؾ  
متحقق أـ ال، كذلؾ ما بّينتو أداة الشرط المحذكفة)إْف( في احتمالية خكفيـ، فيذا حاؿ الناس ما بيف 

 خائف مف عذاب هللا تعالى، كآخر مستيتر غافل عف ذلؾ.
 

 .[ٜٔ]الزمر:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ   چ ٹ ٹ :الطابعة لةأاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، اليمزة: حرؼ استفياـ مبني عمى الفتح ال محل لو مف اإلعراب أفمن (: (أداة الشرط:  -1
كالفاء: حرؼ عطف مبني عمى الفتح ال محل لو مف اإلعراب، معطكؼ عمى محذكؼ تقديره: 

، منأأنت مالؾ أمرىـ فمف حق عميو كممة العذاب أفانت تنقذه، ) مبني عمى (: اسـ شرط جاـز
 .(2)السككف في محل رفع مبتدأ

فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط ، عميو جار فعل الشرط: )حّق( :  -2
كمجركر متعمق بالفعل، ككممة: فاعل مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كىي مضاؼ، كالعذاب: 

 .(3)مضاؼ إليو مجركر بالكسرة

تفياـ لمتككيد، الفاء: رابطة لجكاب الشرط، أنَت : اليمزة حرؼ اسجواب الشرط:) أفانت تنقذ(:  -3
ضمير منفصل مبني عمى الفتح في محل رفع مبتدأ، تنقذ: فعل مضارع مرفكع كعبلمة رفعو 

ع خبر المبتدأ )أنت(، الضمة، كالفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، كالجممة الفعمية في محل رف
لشرط كجكابو في محل رفع خبر مبتدأ سمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل اكالجممة اال

 .(4))َمْن(

 

 

                                                           

 .8/668 -الماتردؼ –يبلت أىل السنة ( انظر: تأك 1)
 .3/175 –النسفي  -( انظر: مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل2)
 .23/166 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 3)
 .10/163 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل4)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

 ثاىيًا: األثس التفطريي جللنة الصسط:

، بعد أف بّيف هللا تعالى مف ىداىـ باتباعيـ أحسف ما ُأنزؿ إلييـ، يخاطب هللا تعالى نبيو  
بحرؼ بأف مف كجب عميو عذاب هللا تعالى، لف يستطيع أحد إنقاذه مف النار، فجممة الشرط المصدرة 

االستفياـ ك)مْف( التي تستعمل لمعاقل، فيؤالء العقبلء الذيف لـ ينتفعكا بما ُأنزؿ إلييـ مف الذكر لف 
 .(1)يستطيَع أحٌد أف ينقذىـ مف عقاب هللا تعالى

فمما تحقق فعل الشرط كىك مف حقت عميو كممة العذاب كاف جكاب الشرط، كىك عدـ إمكانية  
 إال بإذف هللا تعالى لو بالشفاعة. كاف ذلؾ النبي إنقاذ َمْف في النار حتى كلك

 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ : املطألة الجامية

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   

 .[ٖٕ]الزمر:  چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 اسـ شرط، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ. :() منْ  أداة الشرط : -1
: كالفاعل، : فعل مضارع مجزكـ؛ ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو السككف () ُيضملْ  :فعل الشرط -2

 .(2)لفع الجبللة مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة

الفاء: حرؼ رابط لجكاب الشرط مبني عمى الفتح ال محل لو فمالو من ىاد(: )  :جواب الشرط -3
:حرؼ نفي ناسخ ال محل لو مف اإلعراب  لو : البلـ حرؼ جر مبني عمى  مامف اإلعراب، 

الفتح ال محل لو، كالياء ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل جر، كىك متعمق بخبر 
محل لو ، ىاد: مجركر لفظًا مرفكع  محذكؼ تقديره كائنًا ، مف :حرؼ جر مبني عمى السككف ال

 (3)محبًل ؛ ألّنو اسـ ما المؤخر، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ.

 

                                                           

 .3/2231الزحيمي  –( انظر: التفسير الكسيط 1)
 .8/410 -محي الديف الدركيش –: إعراب القرآف كبيانو ( انظر2)
 .23/171 -محمكد صافي –( انظر : الجدكؿ في اإلعراب 3)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

نزؿ القرآف ليداية الناس، فمنيـ مف آمف كصدؽ، كمنيـ مف كفر كأعرض، فمطمع ىذه اآلية  
يـ أّنو مف عند هللا تعالى، فآيات القرآف متشابية في الحسف، كالفصاحة ُف مصدَر عظمة القرآف الكر ُتبيِّ 

ف كجمك ف ثكاب هللا الالمكاعع ،كالقصص، يتعع منو الراجك كالبياف كالببلغة، كمثاني تكرر فيو األحكاـ، ك 
مف عقابو، فالقرآف الكريـ ىدػ كنكر ييدؼ بو هللا مف اتبع رضكانو، كعمل لتؾ اليداية ، كلكف مف 

 .(1) أيًا كاف عقمو كعممو كصفتو، فما لو أحد ييديو لمطريق القكيـ ضلّ 

فجممة الشرط تكضح المعنى بقطع آماؿ العقبلء باليداية مف دكف هللا، فمف أضمو هللا تعالى  
، كقد عبر عف ىذا المعنى بجممة شرطية إذا مف الناس فبل سبيل لو في اليداية إال بالرجكع إلى هللا 

 . كىك إضبلؿ هللا تعالى لو، يتحقق جكابيا، كىك عدـ كجكد أحد ييديو مف بعد هللاتحقق فعميا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .7/116 -البغكؼ  –( انظر : معالـ التنزيل في تفسير القرآف 1)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

 

 املطلب الجاىي

 مً ضوزة الصمس، وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي (56 - 32)آليات يف احتليل مجلة الصسط 
  

 :عشرة جممة شرطية، كبيانيا كالتالي مسائل يتخمميا اثنتا يتحتكؼ ىذه اآليات عمى ثمان

ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ٹ ٹ چ  :املطألة األوىل

 .[ٖٙ]الزمر:  چ    ک  ک  گ   گ  گ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ .أداة الشرط: : )منْ  -1  (: اسـ شرط جاـز
، ( فعل مضارع مجزكـ؛ ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو السككف  فعل الشرط:) ُيضملْ  -2

 .(1)بالضمةلفع الجبللة مرفكع : كالفاعل

الفاء حرؼ رابط لجكاب الشرط، مبني عمى الفتح، ال محل لو فمالو من ىاد(: ) :جواب الشرط -3
:حرؼ نفي ناسخ ال محل لو مف اإلعراب  لو : البلـ حرؼ جر مبني عمى  مامف اإلعراب، 

فتح ال محل لو، كالياء ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل جر، كىك متعمق بخبر ال
محذكؼ مقدـ ، مف: حرؼ جر مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب ، ىاد: مجركر 

ة االسمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل حبًل ألّنو اسـ ما المؤخر، كالجمملفظًا مرفكع م
 .(2)ر المبتدأالشرط ك جكابو في محل رفع خب

 
 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

باالستفياـ التقريرؼ، أّف هللا الذؼ خمقؾ أليس ىك كافيؾ مف شركر  تبيف اآليات  لمنبي 
فكنوالمشركيف ، ك  بل  ،بالذيف ال يممككف ألنفسيـ ضرًا كال نفعاً  ،كأمتو يبيف سبحانو حاؿ الذيف يخكِّ

                                                           

 .37/ 25 -دمحم األميف اليررؼ   -( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف 1)
 .3/137 –لمدعاس  –(انظر: إعراب القرآف 2)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

الناس مف  تعالى عمى حقارتيـ كيككف الكصف أبمغ ليـ، كيحذر هللاكصفتيـ اآلية بالدنك ليدؿ 
الخمق في ىدايتو، كمأكاه النار مف الضبلؿ، كأّنو مف ضّل منكـ يا َمف َكَىبكـ هللا العقكؿ فمف ينفعو أحد 

 .(1)كبئس المصير

اس يظير مف اآليات كيف أضفت جممة الشرط عمى المعنى بيانًا، كتيديدًا لمف يضلُّ مف الن 
يقترب مف هللا، كيشرؼ ء، فالعاقل الذؼ يحذر الضبللة، ك الذيف خاطبيـ بػ)مف( التي تستعمل لمعقبل

 . نفسو ابتغاء مرضاة هللا، كالجاىل الخاسر الذؼ خاؼ مف كعِد البشر، كلـ يخَش عقاب هللا

  

 .[ٖٚ]الزمر:  چڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ  املطألة الجاىية:

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف في رفع مبتدأأداة الشرط: )من(  -1  .اسـ شرط جاـز
؛ ألنو فعل افعل الشرط: ) ييِد(:  -2 ، لشرط، كعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمةفعل مضارع مجزـك

 .(2)الضمةكعبلمة رفعو كفاعمو لفع الجبللة هللا مرفكع 

: الفاء: حرؼ رابط لجكاب الشرط مبني عمى الفتح ال محل مضل(جممة الشرط: )فمالو من  -3
:حرؼ نفي ناسخ ال محل لو مف اإلعراب،  لو : البلـ حرؼ جر مبني عمى الفتح ال  مالو، 

محل لو مف اإلعراب، كالياء ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل جر، كىك متعمق بخبر 
مى السككف ال محل لو مف اإلعراب، ىاد: محذكؼ مقدـ تقديره: كائنًا، مف :حرؼ جر مبني ع

مجركر لفظًا مرفكع محبًل؛ ألنو اسـ ما المؤخر، كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط، 
 .(3)كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

ّيف بالكعد الذؼ ال ُيخمف، أف العبد إذا بعد أف بّيف سبحانو بالتيديد كالكعيد عاقبة مف يضل، ب 
، ميما حاكلكا  اىتدػ ككفقو هللا لميداية، فمف يستطيع أحد مف المخمكقيف أف يضمو عف طريق هللا 

                                                           

 .3/74 –دمحم عمي الصابكني  –(انظر: صفكة التفاسير 1)
 .8/249-دمحم عمي الدرة  -( انظر: تفسير القرآف الكريـ إعرابو كبيانو2)
 .10/171 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل3)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

صده كمنعو بالتيديد ، فإف هللا عزيز ال يغالب فينتقـ مف الذيف يصدكف عف سبيل هللا، كينتقـ كذلؾ 
  (1).الخمقكيتبعكنيـ مف مف الذيف يخافكف منيـ 

َيظيُر مف جممة الشرط ما أفصحت بو مف الكعد لمف أراد اليداية، فمف لو عقل يفكر ال  
يتكانى عف اتباع طريق اليداية، كالمسارعة فييا، كقد جعل هللا تعالى أداة الشرط ىي )مْف( التي 

الخمق أف يضمو عف يخاطب بيا العقبلء الذيف يدرككف أّف اليداية متى تحققت فمف يستطيع أحد مف 
 صراط هللا المستقيـ.

 

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ   :املطالة الجالجة

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

 .[ٖٛالزمر: ] چ                 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط :

 شرطيتيف، كبياف ذلؾ كما يأتي:تضُـّ ىذه اآلية جممتيف 

  :چۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ   چالجممة األولى. 

الكاك: حرؼ عطف، مبني عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، البلـ: أداة الشرط : )ولئن(  -1
، مبني عمى السككف، ال إنْ مكطئة لمقسـ، ال محل ليا مف اإلعراب،)  (: حرؼ شرط جاـز

 محل لو مف اإلعراب.
فعل ماٍض مبني عمى السككف؛ التصالو بضمير المخاطب، في محل فعل الشرط: )سألتيم(  -2

، كالتاء: ضمير متصل ضمير متصل مبني اء: يال، ك مبني عمى الفتح في محل رفع فاعل جـز
 .(2) ، كالميـ: لمجمععمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو

 .(3)محذكؼ أغنى عنو جكاب القسـجواب الشرط:  -3

                                                           

 .12/224 –( انظر: التفسير الكسيط : لطنطاكؼ 1)
 .3/1082 -الخراط -لمجتبى مف مشكل إعراب القرآف ( انظر : ا2)
 .3/140 –الدعاس  –( انظر : إعراب القرآف 3)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

  چ ﮴ ﮵  ﮶  ﮷   چ الثانية:الجممة. 

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعرابأداة الشرط : )إْن(  -1  .حرؼ شرط جاـز
النكف حرؼ  فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط،فعل الشرط: )أرادني(  -2

ال محل لو مف اإلعراب، كالياء ضمير متصل مبني عمى السككف في  كقاية مبني عمى الكسر
 نصب مفعكؿ بو، كالفاعل لفع الجبللة )هللا( مرفكع كعبلمة رفعو الضمة . محل

 .(1) اؽ عميو تقديره) فبل أحد يمنعو(يالس محذكؼ دؿّ جواب الشرط:  -3

 

 ثاىيًا: األثس التفطري جلنلة الصسط:

فكيـ ، فيخاطب هللا   لئف سألت ىؤالء  نبيو اآليات تبّيف حاؿ المشركيف، كتدحض زيفيـ كا 
بسؤاليـ بالحجة كالبرىاف،  ، ثـ يأمر النبي مف رب ىذا الككف كخالقو، ستككف اإلجابة بأنو هللا 

كـ إلى هللا زلفًا، كلك نليدحض زيفيـ، ىل ما تّدعكف أييا المشرككف مف دكف هللا تعالى أّنيـ يقربك 
ادني هللا برحمة ىل تستطيع آليتكـ بشيء مف الضر ىل تستطيع آليتكـ رفعو، أك أر  أصابني هللا 

منع ىذه الرحمة، فاستحالة نفع ىذه اآللية كضرىا ،كالمشرككف يعممكف؛ لكّنو الجحكد كالكبر كبطر 
 .(2)هللا فيك كافيؾ كمؤيدؾ بنصره  كعميو يتككل المتككمكف  الحق، فحسبؾ يا دمحم

تكضح أّف جكابيـ بأّف هللا  )إف(صدرة ببلـ القسـ كحرؼ الشرط فجممة الشرط في ىذه اآلية الم 
  ىك خالق ىذا الككف كخالقيـ ىك أمٌر كاقع، كاعتقادىـ بذلؾ قائـ، فػ)إْف( تفيد المشككؾ بو كىك

ليـ، كتحقق جكابيـ بالقسـ المصدر، ككذلؾ تحقق عدـ نفع اآللية كضرىا، فإفادة  السؤاؿ مف النبي 
بمشيئة  في إرادة الرحمة،  فيك أمر متعمق ككذلؾ ىل كقع الضر أـ لـ يقع،كضحت )إْف( مف الندرة 

 هللا تعالى مف حيث الكقكع أك عدمو، كقد أغنى جكاب القسـ عف جكاب الشرط في الجممة األكلى؛ ألفّ 
 القسـ سابق لمشرط فيك أحق بالجكاب.

 

 

                                                           

 .10/185 –بيجت صالح  -(انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل1)
 .462 –نخبة مف العمماء  -( انظر التفسير الميسر2)
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 انفصــم األول  
 انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزير

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ   ٹ ٹ چ :سابعةاملطالة ال

 .[ٔٗ]الزمر:  چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التلة جممتاف شرطيتاف، كبيانيما كالينضكؼ في ىذه المسأ 

 چ پ  پ    ڀ چ : الجممة األولى. 

من(: الفاء: حرؼ عطف، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، )أداة الشرط: )فمن(:  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ  .اسـ شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره التعذر، كىك في فعل الشرط: )اىتدى(:  -2
 محل جـز فعل الشرط، كفاعمو : ضمير مستتر تقديره ىك.

الفاء حرؼ رابط لجكاب الشرط مبني عمى الفتح، ال محل لو مف جواب الشرط: )فمنفسو(:  -3
جره الكسرة ،كالجار كالمجركر اإلعراب، البلـ :حرؼ جر، نفسِو: اسـ مجركر، كعبلمة 

متعمق بخبر لمبتدأ محذكؼ، تقديره: ذلؾ، كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط، 
 .(1)كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ 

 :چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  الجممة الثانية. 

مْن(: اإلعراب، )الكاك: حرؼ عطف مبني عمى الفتح، ال محل لو مف أداة الشرط : )ومن(  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ  .اسـ شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، كالفاعل: ضمير فعل الشرط : )ضلَّ(:  -2
 مستتر تقديره ىك.

الفاء: حرؼ رابط لجكاب الشرط، مبني عمى الفتح، ال جواب الشرط :)فإّنما يضلُّ عمييا(:  -3
: فعل مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة،  محل لو مف اإلعراب، إّنما: كافة كمكفكفة، يضلُّ
كالفاعل ضمير مستر تقديره ىك، عمى: حرؼ جر مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب 

لجار كالمجركر متعمق بالفعل، ،كالياء: ضمير متصل، مبني عمى الفتح في محل جر كا

                                                           

 .24/188 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب1)
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كالجممة في محل جـز جكاب الشرط ، كالجممة مف فعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر 
 .(1)المبتدأ

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط:

بعد أف بّيف الحق تعالى بالكعد كالكعيد عاقبة مف اىتدػ، كعاقبة مف ضل، يبيف مف المنتفع  
كر كالكتاب  المتضرر بيذا الضبلؿ، فاآلية تخاطب النبيبيذه اليداية، كمف  بأف ما أنزؿ مف الذِّ

المبيف، إّنما ىك ليداية الناس فيذا ىك الحق الكاضح الذؼ ال يجاريو شؾ، فالعاقل الذؼ اىتدػ فإنما 
 ىدايتو لنفسو، كمف ضل كحاد عف ذلؾ الكتاب فعاقبة ضبللو عمى نفسو ُخسرًا، كيكـ القيامة لو عذاب

 .(2)بأّنؾ لست مككبًل بيدايتيـ فإّنما عميؾ الببلُغ المبيف أليـ، ثـ تخاطب اآليات النبي

فجممتا الشرط في اآلية المصدرتاف بػ)مف( التي تستعمل لمف يعقل، تخاطب العقبلء الذيف  
بلؿ يبحثكف عف مصالحيـ، كيبتعدكف عف كل ما يضرُّىـ، فاليداية ربح كفير في الدنيا كاآلخرة، كالض

خسارة كبيرة لئلنساف، فالكيس مف داف نفسو كاىتدػ، كقد ترتب عمى كلٍّ مف اليداية أك الضبلؿ ما 
 يتناسب مع ذلؾ، كيصمح أف يككف جكابًا لفعل الشرط.

 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    چ ٹ ٹ  :امطةاملطألة اخل

 .[ٖٗ]الزمر:  چ     گ

 الصسط:أواًل: حتليل مجلة 

حرؼ شرط غير ، ) لو(: اليمزة : حرؼ استفياـ، كالكاك: حرؼ عطفأداة الشرط: )أولو(  -1
 جاـز مبني عمى السككف، يفيد امتناع المتناع.

فعل ماٍض ناقص مبني عمى الضـ ، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى فعل الشرط:) كانوا(:  -2
السككف في محل رفع اسـ كاف، ال: حرؼ نفي مبني عمى السككف ال محل لو، يممككف: فعل 

                                                           

 .8/425 –محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو( 1)
 .4/533 –الشككاني  –( انظر : فتح القدير 2)
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لكاك، ضمير متصل في محل رفع و مف األفعاؿ الخمسة ، كاكت النكف؛ ألنّ بمضارع مرفكع بث
 .(1)كجممة ال يممككف في محل نصب خبر كاف  ،فاعل

 .أكلك كانكا ال يعقمكف شيئًا التخذتمكىـ،  (2)محذكؼ دؿ عميو ما قبمو" جواب الشرط: " -3
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

يخبر هللا تعالى عف المشركيف الذيف اتخذكا مف دكف هللا أندادًا، كجعمكا بينيـ كبيف هللا كاسطة،  
بأف يستفيـ منكرًا عمى  منطقيـ كمنيجيـ، ثـ يأمر النبيفيك إيذاف عف خفة عقكؿ ىؤالء، كسفاىة 

المشركيف كىك سبحانو أعمـ بيـ، أكلك كاف ىؤالء الذيف تعبدكنيـ ال يممككف شيئًا في السمكات 
 .(3)كاألرض، كلك كانكا ال يممككف العقكؿ

تكضح جممة الشرط المصدرة بيمزة االستفياـ اإلنكارؼ، كحرؼ الشرط) لك( الذؼ يفيد امتناع  
المتناع، أؼ أّف امتناع ىذه اآللية عف النفع كالضر، كامتناعيا مف أسباب الكماؿ، يمتنع أف تنفع 

لئؾ ، فأؼ حجة كبرىاف أقكػ مف ىذه الحجة عمى أك كتضر، ككذلؾ امتناع شفاعتيا ليـ عند هللا 
 المشركيف.

 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  چ ٹ ٹ  :الطادضةاملطألة 

 .[٘ٗ]الزمر:  چ    ے  ے  ۓ   ۓ ﮲   ﮳  ﮴ 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:جممتيف شرطيتيف، كبيانيما كالتالتضُـّ ىذه المسألة 

 چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ: الجممة األولى. 

ذا(  -1  لشرطو ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، خافض، )إذا(: الكاك: حرؼ عطفأداة الشرط: )وا 
 منصكب بجكابو.

                                                           

 .8/259 –دمحم عل الدرة  –( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 1)
 .3/1083 –الخراط  -( المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
 .24/24 –الزحيمي  –( انظر: التفسير المنير 3)
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لفع الجبللة: نائب (هللا)(: فعل ماٍض مبني لممجيكؿ مبني عمى الفتح، ُذِكرَ :) فعل الشرط -2
 .(1)مرفكع ، كعبلمة رفعو الضمة، كجممة )ُذكر( في محل جر بإضافة )إذا( إلييا  فاعل

: فعل ماٍض مبني عمى الفتح ،كالتاء: تاء التأنيث الساكنة ال محل جواب الشرط: )اشمأزت( -3
: ليا مف اإلعراب، ُقمكُب الذيف: قمكُب فاعل مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كىي مضاؼ، الذيف

اسـ مكصكؿ مبني عمى الفتح في محل جر مضاؼ إليو، كجممة اشمأزت جكاب لشرط غير 
 .(2)اإلعراب جاـز ال محل ليا مف

 

  : چ    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲   ﮳  ﮴  چ الجممة الثانية. 

ذا(:  -1 ظرؼ لما يستقبل مف ، )إذا (: الكاك: حرؼ عطف، مبني عمى الفتحأداة الشرط : )وا 
 الزماف خافض لشرطو منصكب بجكابو.

مبني كالذيف اسـ مكصكؿ ، (: فعل ماٍض مبني لممجيكؿ مبني عمى الفتحفعل الشرط : )ُذِكرَ  -2
  عمى الفتح في محل رفع نائب فاعل، كالجممة الفعمية في محل جر بإضافة )إذا( إلييا .

إذا: فجائية رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى السككف، ال يستبشرون(  جواب الشرط: )إذا ىم -3
محل ليا مف اإلعراب، ىـ: ضمير منفصل مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ، 

، كالكاك: ضمير متصل ّنو مف األفعاؿ الخمسةمرفكع بثبكت النكف؛ أليستبشركف: فعل مضارع 
،  كجممة ىـ يستبشركف جكاب المبتدأفي محل رفع فاعل، كالجممة الفعمية في محل رفع خبر 

 .(3)شرط غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط:

يؤمنكف باآلخرة عند سماعيـ ذكر هللا تعالى الكاحد  تكضح اآليات قبائح المشركيف الذيف ال 
ال يممككف ألنفسيـ  فاألحد المستغني عف الخمق، اشمأزت قمكبيـ كسخركا كاستيزأكا ، أما إذا ذكر الذي

                                                           

 .10/192 –بيجت صالح  –( انظر : اإلعراب المفصل 1)
 .8/427 –الدركيش  –( انظر : إعراب القرآف كبيانو 2)
 .3/142 –الدعاس  -( انظر: إعراب القرآف3)
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ضرًا كال نفعًا، كالذيف ىـ دكنو في األسماء كالصفات ،كالقدرة كالعظمة ، فرحكا كاستبشركا بذلؾ الزيف 
 .  (1)كبئس المصيرالذؼ مصيره النار 

فجممة الشرط المصدرة بػ)إذا( ُتؤكد كقكع فعل الشرط في الحاليف، فذكر هللا تعالى كاقع  
المحالة، كذكر الذيف مف دكنو كاقع عند المشركيف ال محالة كذلؾ، لكنيـ في الحالة األكلى يشمئزكف، 

 ـ العذاب في جينـ.  كفي الحالة الثانية يستبشركف، كىذا يؤكد كذلؾ انحرافيـ كاستحقاقي
 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ٹ ٹ چ  الطابعة:املطألة 

 .[ٚٗ]الزمر:  چ     ېئ     ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

( لو( الكاك: حرؼ استئناؼ، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب ،)ولو:) أداة الشرط -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، يفيد امتناع المتناع. : حرؼ  شرط غير جاـز

: حرؼ تككيد كنصب، مبني عمى الفتح، ال محل لو أفّ  ،(ثبتمحذكؼ تقديره )فعل الشرط:  -2
مف اإلعراب ، )لمذيف( البلـ : حرؼ جر، مبني عمى الكسرة، ال محل لو مف اإلعراب، الذيف: 

الفتح في محل جر، كشبو الجممة متعمق بخبر أّف المقدـ تقديره: اسـ مكصكؿ، مبني عمى 
ثابت ، ظممكا: فعل ماٍض مبني عمى الضـ التصالو بكاك الجماعة ، كالكاك ضمير متصل 
مبني عمى السككف في محل رفع فاعل ، كالجممة الفعمية صمة المكصكؿ ال محل ليا مف 

ل نصب اسـ أّف المؤخر، )في اإلعراب، ما: اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في مح
األرض(: شبو الجممة متعمق بمحذكؼ جممة صمة المكصكؿ، كتقديرىا: ىك مكجكد، كأّف كما 

 .(2)في حيزىا في محل رفع فاعل لمفعل المحذكؼ ثبت 
: فعل ماٍض مبني عمى ،)افتدوا( كاقعة في جكاب الشرطجواب الشرط : )َلفتدوا بو(:الالم:  -3

المحذكفة ، كالكاك ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع  الضـ المقدر عمى األلف
 .(3)فاعل، كجممة )افتدكا( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب

                                                           

 .612ص –السيكطي  –( انظر : تفسير الجبلليف 1)
 .8/266 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: تفسير القرآف الكريـ ك إعرابو كبيانو 2)
 .24/194 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف 3)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

عمى غييـ كضبلليـ، فيتمّنكف  ظالميف يكـ القيامة عندما يحاسبكف تبّيف اآلية الكريمة مكقف ال 
أّف ليـ كلَّ ما في األرض مف متاع كأمكاؿ كغيرىا، كِضعَفُو ليفدكا بو أنفسيـ مف العذاب الذؼ حل 

بّيف ليـ مآؿ طريقيـ التي سمككىا، فمـ ينتفعكا بذلؾ، فيكـ القيامة يظير ليـ ما لـ   بيـ، رغـ أف هللا
 (1)يحسبكا حسابو مف العذاب األليـ.

امتنع افتداؤىـ ألنفسيـ مف سكء يـك القيامة المتناع امتبلكيـ لكل ما في األرض كمثمو حتى  فقد 
لك ممككا ذلؾ ففداؤىـ غير مقبكؿ عند هللا تعالى فكيف إذا عجزكا عف ىذا الممؾ؛ ألنو حق هلل تعالى، 

جمل تصكير يظير ىذا المعنى مف أسمكب الشرط المصدر بػ)لك( التي تفيد امتناع المتناع، فما أ
 الحاؿ التي كصل ليا المشرككف في ذلؾ اليكـ العصيب بيذا األسمكب البديع.

 

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چٹ ٹ  :الجاميةاملطألة 

 .[ ٜٗ]الزمر:  چ    ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التشرطيتيف، كبيانيما عمى النحك ال تحتكؼ اآلية الكريمة عمى جممتيف 

 :چ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ چ الجممة األولى. 

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف مبني عمى السككف خافض لشرطو منصكب أداة الشرط: )إذا (  -1
 بجكابو.

2- :) ضٌر(: مرفكع كعبلمة رفعو فاعمو )فعل ماٍض مبني عمى الفتح ، ك فعل الشرط: )مسَّ
)اإلنساف(: منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة مسَّ في محل  مفعولوالضمة الظاىرة، ك

 .(2)جر بإضافة )إذا( إلييا

                                                           

 .5/87 –البف عجيبة  -( انظر: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد1)
 .3/1085 -الخراط -( انظر : المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
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فعل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره التعذر، كالفاعل جواب الشرط: )دعانا(:  -3
ضمير مستتر تقديره ىك، ك)نا(: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل نصب مفعكؿ 

 .(1)جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب بو، كجممة دعانا
 

  :چ ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چالجممة الثانية 

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف مبني عمى السككف خافض لشرطو أداة الشرط : )إذا (:  -1
 منصكب بجكابو.

، ك)نا(: ضمير الفاعميفمى السككف التصالو بناء فعل ماٍض مبني عفعل الشرط : )خّولناه(:  -2
متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في 

 محل نصب مفعكؿ بو، ك جممة خكلنا في محل جر بإضافة )إذا( إلييا. 
فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك، ك جواب الشرط : )قال(:  -3

، ال محل ليا مف اإلعرابجممة) قاؿ( جكاب لشرط   .(2)غير جاـز
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بعد أف بينت اآلية حاؿ الظالميف يكـ القيامة، كضحت نكعًا مف الظمـ الذؼ يقع فيو اإلنساف،  
ـّ إذا منحو هللا و ضر يمجأ إلى هللا بالدعاء كاإلنابة ، ث نعمًة مف رزؽ، أك عمـ، أك    فعندما يمسُّ

ـَ هللا إّنما أكتيتو عمى عمـ عندؼ، فمف أيف ليذا اإلنساف ذلؾ العمـ الذؼ  كلد، قاؿ جاحدًا كافرًا أْنُع
يجعمو يتنعـ بكثير مف النعـ، كال يدرؼ، كال يعمـ أّنيا اختبار لو ليظير صدؽ المؤمنيف الشاكريف، 

 (3)كزيف الكافريف الجاحديف.

سنة هللا تعالى في ابتبلء اإلنساف بالضر كالخير، فكبلىما كاقع ال محالة، فالكافر قكع ك تؤكد  
ذا بو في الضر يمجأ إلى هللا تعالى  متحقق بالضر كالنعمة ليتـ هللا عميو الحجة في الحالتيف، كا 

اف ، كينسب الخير لنفسو كعممو، كنسي أّف ذلؾ ابتبلء كامتح بالدعاء، كفي حاؿ النعمة ينسى هللا 
 لكنيـ قكـ ال يعممكف، فيذا المعنى الجميل تظيره أداة الشرط )إذا( التي تستعمل في متحقق الكقكع. 

 
                                                           

 .10/197 –بيجت صالح  –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 1)
 .8/430 –الدركيش  –إعراب القرآف كبيانو ( انظر : 2)
 .24/18  -( انظر: تفسير المراغي 3)
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 املطلب الجالح

 مً ضوزة الصمس، وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي (75 - 57) حتليل مجلة الصسط يف اآليات
 

 ي:التعمى النحك ال مل شرطية، كتحميميايتضمف ىذه اآليات ست مسائل ينضكؼ فييا ست ج

 .[ٚ٘]الزمر:  چ  ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٹ ٹ چ وىل:املطألة األ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

: حرؼ شرط غير جاـز مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، يفيد أداة الشرط: )لو( -1
 امتناع المتناع.

كأّف: حرؼ تككيد كنصب، كلفع الجبللة )هللا( اسـ أّف  )ثبت(،محذكؼ تقديره فعل الشرط:  -2
منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، ىداني: فعل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره 
التعذر، كالنكف: لمكقاية، كالياء: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل نصب مفعكؿ بو، 

حيزىا في محل رفع فاعل لمفعل المحذكؼ  كالجممة الفعمية في محل رفع خبر أّف، كأّف كما في
 .(1) )ثبت(

البلـ: كاقعة في جكاب الشرط ،)كنُت(: فعل ماٍض ناقص مبني جواب الشرط : )لكنت (:  -3
ني عمى الضـ في محل رفع اسـ عمى السككف التصالو بتاء الفاعل ، كالتاء: ضمير متصل مب

رؾ بالفتح اللتقاء الساكنيف، )مف المتقيف(: مف: حرؼ جر مبني عمى السككف، كحُ  ،ُكفْ 
المتقيف: اسـ مجركر بالياء؛ ألّنو جمع مذكر سالـ، كشبو الجممة متعمق بخبر محذكؼ، 
تقديره: )محسكبًا( ، كجممة )كنت مف المتقيف( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف 

 .(2)اإلعراب 
 
 

                                                           

 .3/145 -الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .8/279 –دمحم عمي الدرة  -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو2)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

حاؿ المشركيف يكـ القيامة ، الحسرة كالندامة، ككضع المبررات لكفرىـ كشركيـ، فاآلية الكريمة  
ليـ اليداية، كىذا  تبيف زعـ ىؤالء المشركيف في امتناعيـ عف اليدػ كأّف سبب كفرىـ عدـ إرادة هللا 

 .(1)زعـ باطل فيل عندىـ مف عمـ بأف هللا أراد ليـ الضبلؿ كلـ يرد ليـ اليداية 

فاستعماؿ ىؤالء المشركيف ألسمكب الشرط المصدر بػ)لك( ليقرركا أّف امتناع ىدايتيـ ىك بسبب  
 امتناع ىداية هللا تعالى ليـ، فاآليات تجمي زيفيـ في دعكاىـ كأسمكبيـ.

 

 چ ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹچ  ٹ ٹ املطألة الجاىية:

 [ٛ٘]الزمر: 

 الصسط:أواًل: حتليل مجلة 

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، يفيد أداة الشرط: )لو -1 (: حرؼ شرط غير جاـز
 امتناع المتناع.

)أّف لي كرة ( أّف: حرؼ تككيد كنصب مبني عل الفتح، :) ثبت(، محذكؼ تقديرهفعل الشرط:  -2
لي: البلـ حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محل لو مف اإلعراب ، كالياء: ضمير متصل مبني  
عمى السككف في محل جر، كالجار كالمجركر متعمق بخبر محذكؼ تقديره: )كائنة(، كرًة: اسـ 

في حيزىا في محل رفع فاعل الفعل أّف المؤخر منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كأّف كما 
 .(2)المحذكؼ)ثبت( 

 .(3)محذكؼ دؿ عميو السياؽ تقديره: لك ثبت أف لي كرة لكنت مف المحسنيفجواب الشرط:  -3
 
 
 
 

                                                           

 .16/539 –البقاعي  –( انظر: نظـ الدرر 1)
 .3/145 – الدعاس –( انظر : إعراب القرآف 2)
 .8/280 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 3)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

تبيف اآلية الكريمة ندـ، كحسرة الكافريف يكـ القيامة، فيتمنى المشرككف فرصة أخرػ ليرجعكا  
 ، (1)إلى الدنيا حّتى يككنكا مف المحسنيف

فيدايتيـ ممتنعة المتناع رجكعيـ إلى الدنيا، كىذا ما يكضحو أسمكب الشرط بأداتو )لك(، 
 حسنكا ، إّنما ىي حجج ليْسَممكا مف العذاب.دكا اليداية لعممكا ليا مف قبل كأألّنيـ لك أرا

 

﮶ ٹ ٹ چ  :جالجةال ةاملطأل ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ﮺         ے  ۓ  ۓ   ﮹   ﮸   ﮷ 

 .[٘ٙ]الزمر:  چ    ﮻ ﮼ 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

البلـ: مكطئة لمقسـ، مبنية عمى الفتح ال محل لو مف اإلعراب، )إْف(: أداة الشرط:) لئن(:  -1
 حرؼ شرط جاـز مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب.

بتاء الفاعل في محل جـز فعل ماٍض مبني عمى السككف؛ التصالو فعل الشرط: )أشركت(:  -2
 (2)فعل الشرط، كالتاء: ضمير المخاطب مبني عمى الفتح في محل رفع فاعل.

 (3)، وىو : ليحبط عممك.جكاب الشرط محذكؼ أغنى عنو جكاب القسـ جواب الشرط : -3
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

القيامة، يؤكد سبحانو لؤلمة مكجيًا  بعد أّف بيف هللا تعالى حاؿ المشركيف في التحسر كالندـ يكـ 
كالمراد الناس جميعًا أّف مف أشرؾ مف الناس، ذلؾ  بالقسـ، كالخطاب لمنبي  الخطاب لنبيو 

ليحبطف عممو، كال ينفعو ما عمل مف أعماؿ خير فيي كسراٍب بقيعة، كمصيره كمصير أكلئؾ 
 .(4)المشركيف

                                                           

 .1184 –عبدالكريـ الخطيب  –( انظر: التفسير القرآني لمقرآف 1)
 .8/443 -محي الديف دركيش  -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .25/96  -دمحم األميف اليررؼ  -تفسير حدائق الركح كالريحافانظر: ( 3)
 .692 ص –لجنة عمماء األزىر  –( انظر: المنتخب 4)
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الشرط إْف ، تؤكد أّف حبكط العمل كاقع ال محالة فجممة الشرط المصدرة ببلـ القسـ، كحرؼ  
لمف أشرؾ ، كالتشكيؾ في احتماؿ كقكع اإلشراؾ أك عدمو، فتعمق اإلشراؾ بحبكط العمل أمر الشؾ 
 فيو، فكأنو تيديد لمف تسكؿ لو نفسو لئلشراؾ باهلل تعالى، كىذا المعنى تكضحو جممة الشرط، كالقسـ.

 

 .[ٙٙ]الزمر:  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې    ٹ ٹ چ   املطألة السبعة:

 أواًل: حتليل مجلة الصسط: 

 ) إْن (. محذكفة بداللة الفاء الفصيحة تقديرىاأداة الشرط :  -1
 (1) مقدر دلت عميو فاء الفصيحة ،" إف كنت عاقبًل فاعبد هللا".فعل الشرط :  -2
مبني عمى السككف ( فعل أمر اعبدالفاء: رابطة لجكاب الشرط،) جواب الشرط :)فاعبد(  -3

،الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، كمفعكلو لفع الجبللة )هللا( المقدـ ،كالجممة الفعمية في محل 
 .(2)جـز جكاب الشرط

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

، إف كنت تريد رضكاف هللا  لّما ذكر هللا تعالى عاقبة اإلشراؾ بو، أردؼ بعدىا خطابو لمنبي 
عف كل نقص كعيب، كتستكجب ىذه  تعالى كالفكز بجنتو فعميؾ بالعبكدية التي تقتضي تنزيو هللا 

 (3)النعمة دكاـ الشكر لو سبحانو كتعالى عمى منحؾ نعمة العبادة، فيي أجل نعمة كأفضل منحة .

مة شرط  محذكفة أداتيا كفعميا، كألىمية أمر العبكدية أجزأت الفاء الفصيحة باإلفصاح عف جم 
فالعباد منيـ مف يريد الجنة كيعمل ليا، فيك الذؼ اتصف بالرشاد، كمنيـ مف كفر بكعد هللا تعالى 
كعمل لمنار، فيـ كاألنعاـ أك أضل سبيبًل، كىذا ما تفيده أداة الشرط )إف( التي تستعمل في المحتمل 

نما قد يكجد عند بعض الناس كال يكجد كقكعو، فتكتر العقل كالرشاد ليس أكيدًا عند ج ميع الناس، كا 
 عند آخريف، فالعاقل إذف ىك يحقق الشكر بعبادة الخالق كحده.

                                                           

 .9/442 -السميف الحمبي –( الدر المصكف 1)
 .8/443 –محي الديف الدركيش  -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .8/133 –إسماعيل حقي  -( انظر: ركح البياف 3)
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ ٹ ٹ     : امطةاملطألة اخل

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  

 .[ٔٚ]الزمر:  چ    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف خافض لشرطو منصكب أداة الشرط: )إذا (  -1
 بجكابو.

فعل ماٍض مبني عمى الضـ، الكاك: ضمير متصل مبني عمى فعل الشرط: )جاءوىا(:  -2
السككف في محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل نصب مفعكؿ 

 .(1)بو ،كجممة جاءكىا في محل جر بإضافة )إذا(
فعل ماٍض مبني لممجيكؿ مبني عمى الفتح ، التاء: تاء التأنيث جواب الشرط :) ُفِتَحت(  -3

الساكنة ال محل ليا مف اإلعراب، أبكابيا: نائب فاعل مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كىي 
ؼ إليو، كجممة )ُفتحت( مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل جر مضا

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

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

تصكر اآليات مشيدًا مف مشاىد يكـ القيامة، أال كىك سكؽ الكفار فكجًا إلى مصيرىـ جينـ، 
قمكبيـ؛ ليتحقق ليـ عذاب لتقذؼ الرعب في إلى جينـ فتحت أبكابيا تباغتيـ؛ حتى إذا تحقق كصكليـ 

 .(3)نفسي قبل دخكليا ،كعذاب بدني بدخكليا

، النار، كىذا أمر حتمي الريب فيو كجممة الشرط بأداتيا)إذا( تبّيف تحقق كصكؿ الكافريف إلى
 فيك يقيف مطمق، كترتب عمى ذلؾ بمباغتتيـ عند كصكليـ ليا، لقذؼ الرعب في قمكبيـ.

 

                                                           

 .8/295 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: تفسير القرآف إعرابو كبيانو 1)
 .3/147 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 2)
 .3/195 –السمرقندؼ  –( انظر: بحر العمـك 3)
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ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ڭ  ڭچ  ٹ ٹ :طادضة املطألة ال

 [ٖٚ] الزمر: چ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف خافض لشرطو أداة الشرط: )إذا (:  -1
 منصكب بجكابو.

ى السككف فعل ماٍض مبني عمى الضـ، الكاك ضمير متصل مبني عمفعل الشرط:) جاءوىا(:  -2
في محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل نصب مفعكؿ بو، 

 كجممة )جاءكىا( في محل جر باإلضافة.
 . ، تقديره: كجدكا ما كعدىـ هللا تعالى(1)"محذكؼ؛ ألّنو صفة ثكاب أىل الجنةجواب الشرط: " -3

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

، حتى إذا كصمكىا ُمَعّززيف ُمكّرميف، ة مراسـ سكؽ المؤمنيف  إلى الجنةتبيف اآلية الكريم 
كالحاؿ أّف الجنة فتحت أبكابيا  ليـ كما تفتح لمممكؾ كاألمراء، ككمنازؿ األفراح ، فتستقبميـ المبلئكة 

 .(2)أفضل استقباؿ بأحسف تحية، كىي تحية أىل الجنة في الجنة السبلـ عميكـ

معنى جميبًل بأداتيا)إذا( في تحقق كصكؿ أىل الجنة لمجنة فيك أمر يقيف فجممة الشرط تضفي  
 ال شؾ كال ريب فيو، كحذؼ الجكاب يجعل النفس تذىب في صفة النعيـ كل مذىب.

 

 

 

 

 
                                                           

 .10/222 –بيجت صالح  –( اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 1)
 .4/542 -ابف عطية األندلسي –( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز 2)
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 انًثحث انثاٍَ

 سىرج )غافر(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌذحهُم جًهح انشرط فٍ    

 

 وثالثح يطانة: ذًهُذوفُه    

 : ذؼرَف تسىرج غافر ذًهُذ

 (, وتُاٌ أثرها.28 - 1انًطهة األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 (,  وتُاٌ أثرها.60 - 29انًطهة انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 (, وتُاٌ أثرها.85 - 61انشرط فٍ َِاخ )انًطهة انثانث: ذحهُم جًهح 
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 متَيد

 ســــــافــــوزة غـــتعسيـــف بط
 

  :أمساء الطوزة وعدد آياتَا 

 لسكرة غافر عدة أسماء، كىي كما يأتي:

 : الشتماليا عمى قصة مؤمف آؿ فرعكف.سورة المؤمن -1

 [.ٖغافر: ]چ  ڄ  ڄچ  : لقكلو تعالى:سورة الطول -2

 .(1)كات حـحيث إّنيا أكؿ ذ :سورة حم األولى -3
 

الككفي،  : "ثنتاف كثمانكف في البصرؼ، كأربع كثمانكف في المدني، كخمس كثمانكف فيعدد آياتيا
 .(2)كست كثمانكف في الشامي"

 

 :شماٌ ىصول الطوزة  

 . (3)سكرة غافر مكية نزلت في الفترة األخيرة مف مرحمة الدعكة المكية ، بعد سكرة الزمر 

 :حموز ضوزة غافس وأٍه أٍدافَا 

 :أواًل: حموز الطوزة

ُر الصراع سكرة غافر أكؿ سكرة مف الحكاميـ، كمعمكـٌ أّنيا سكرة مكية، كمحكر السكرة أّنيا  تصكِّ
 .بيف الحق كالباطل

                                                           

الفيركز  –بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،194ص -السيكطي –اإلتقاف في عمـك القرآف  ( انظر:1)
 .91ص -السخاكؼ  –جماؿ القراء  (،1/409أبادؼ)

 .218 -أبكعمرك الداني –( البياف في عد آؼ القرآف 2)
 .1/97 –السيكطي  –( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 3)
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 :ثاىيًا: أٍداف الطوزة

 :(1)ؼ عدة منياادلسكرة غافر مقاصد كأى

 الكحي، كأنو كتاب ىداية ، كا عجاز. تؤكد السكرة عمى أّف مصدر القرآف الكريـ -1
 كاألسماء كالصفات . ،اع التكحيد االلكىية ، كالربكبيةمتفرد بأنك   تقرير أّف هللا -2
 تقرير أّف هللا يقبل التكبة، كبغفر الذنكب، كيعاقب عمى السيئات كالمعاصي بعذاب شديد. -3
 عمى كل ما يكاجييـ مف صعاب في طريق دعكتيـ .  بياف كجكب صبر الدعاة إلى هللا -4
 بياف أف مقصد الكفار ىك الصد عف سبيل هللا تعالى، كدحض الحق كأىمو. -5
بياف أف الناس صفاف ، صف أىل الحق، كىـ أىل الجنة، كصف أىل الباطل، كىـ أصحاب  -6

 النار.
 .ترسـ السكرة الصراع بيف الحق كالباطل، كأّنو  قائـ حتى قياـ الساعة  -7
 فيك كافيو مف كيد المشركيف كالكفار.  تبّيف أف حصف المؤمف ىك المجكء إلى هللا -8
 .تقرير أف دالئل التكحيد شاىدة عمى كجكد هللا  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-أبك بكر الجزائرؼ  –، أيسر التفاسير 2/435-البقاعي  -( انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر1)
515. 
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 املطلب األول

 على املعيى التفطريي وبياٌ أثسٍا مً ضوزة غافس، (28 - 1)آليات يف احتليل مجلة الصسط 
 

 ي:التعمى النحك ال مسائل تتضمف عشر جمل شرطية، بيانياتحتكؼ ىذه اآليات عمى سبع 

غافر: ]  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژٹ ٹ چ  لة األوىل:أاملط

ٗ.] 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 وتقديرىا:)إن(مقدرة، بداللة الفاء الفصيحة، أداة الشرط :  -1
 (1) وتقديره: إن كان ذلك واقعاا فال يغررك تقمبيم.، ، بداللة الفاء الفصيحةمقدرفعل الشرط:  -2
(: الفاء الفصيحة مبنية عمى الفتح ال محل ليا مف فال يغررك تقمبيم: )  جواب الشرط -3

(: فعل مضارع يغرركاإلعراب، ال: حرؼ نيي مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، )
في محل نصب مفعكؿ بو، مجزكـ بػ)ال( كعبلمة جزمو السككف، كالكاؼ: ضمير متصل 

(: فاعل مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء ضمير متصل في محل تقمُُّبيمك)
 .(2)جر مضاؼ إليو، كالجممة الفعمية ال محل ليا مف اإلعراب

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

تبيف اآلية الكريمة مكقف الكفار الذيف شذكا عف الخمق في مجادلتيـ بالباطل في دالئل     
التكحيد العممية كالككنية، فيـ يقفكف في صف الجاحد الكافر بكبرىـ كعصيانيـ، فإذا كاف كاقعًا 

                                                           

 .8/309 –دمحم عمي الدرة  -( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو1)
 .8/456 –الدركيش  -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
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كاسب منيـ الكفر كالجحكد كالمجادلة بالباطل، فبل تنخدع أييا الداعي إلى هللا بتقمبيـ كتنعميـ بم
 (1) الدنيا كزىرتيا مف تجارات، كأمكاؿ، فإّف مصيَرىـ اليبلؾ كالخسراف كمف سبقيـ.

عيـ الدنيا؛ إف  يتضح مف الفاء الفصيحة إفصاحيا في النيي عف االغترار بتقمب الكفار بن    
 منع ذلؾ الجداؿ كالجحكد، لذلؾلكجكد األدلة التي ت الجحكدصل أف ال يقع األف جحدكا ككفركا ، 

 قدرت أداة الشرط )إف(، كلكّف الناس قد يغتر منيـ تقمب الكفار بنعيـ الدنيا، كمنيـ مف ثبتو هللا
كلـ يكترث بذلؾ، كىذا ما عبرت عنو جممة الشرط كأداتيا إف المحذكفتيف التي تفيد التشكيؾ 

 كالندرة.
 

﮺    ٹ ٹ چ  املطألة الجاىية: ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮳  ﮴   ﮲       ۓ  ۓ 

﮼                            ﮻  ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽ 

 .[ٚغافر: ] چ     

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 )إذا(. مقدرة، بدالة فاء الفصيحة تقديرىا:أداة الشرط :  -1
 .(2) تقديره: "إذا كانت رحمتك واسعة فاغفر"مقدر، بداللة فاء الفصيحة، فعل الشرط :  -2
، اغفر : فعل أمر مبني عمى السككف كالفاعل: الفصيحةالفاء جواب الشرط : )فاغفر( :  -3

ضمير مستتر تقديره أنت، كالجممة الفعمية جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف 
 .(3).اإلعراب

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

تذكر اآلية الكريمة نكعًا مف مخمكقات هللا تعالى العظيمة، كىـ حممة العرش كتبيف حاليـ  
ليـ؛ لذلؾ كصفكا رحمتو  ككظيفتيـ في التسبيح كحمد هللا تعالى كتمجيده، كيقينيـ بقكؿ هللا 

                                                           

 . 5/3069 –سيد قطب  –( انظر: في ظبلؿ القرآف 1)
 .25/147 -دمحم االميف اليررؼ   -بي عمـك القرآف ( انظر : تفسير حدائق الرح كالريحاف في ركا2)
 .24/223 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 3)
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بالكاسعة ، فكأنيـ قالكا: إذا كسعت رحمتؾ كل شيء، فندعكؾ: بأف تغفر لمذيف اتبعكا صراطؾ 
 (1)في األقكاؿ كاألعماؿ.  تابعة نبيؾ دمحمبم

إّف عمـ المبلئكة برحمة هللا تعالى الكاسعة جعمتيـ يدعكف لمتائبيف، فرحمة هللا تعالى     
مقدرة الكاسعة أمر الريب فيو كما أف مغفرتو لمتائبيف أمر متحقق، كىك ما تبينو جممة الشرط ال

 بأداتيا )إذا(.

 

ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ٹ ٹ چ   املطألة الجالجة:

 .[٩غافر: ] چڦ  ڦ 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف في محل نصب مفعكؿ بو.أداة الشرط : )من (:  -1   (2)اسـ شرط جاـز
: فعل مضارع مجزكـ بػ)مف(، ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو حذؼ )تق( :فعل الشرط  -2

 .(3)تقديره: أنت يعكد عمى هللا تعالىحرؼ العمة، كالفاعل ضمير مستتر 
)فقد رحمتو(: الفاء: رابطة لجكاب الشرط، قد: حرؼ يفيد التحقيق مبني عمى :  جواب الشرط -3

عمى السككف، كالتاء : ضمير السككف ال محل لو مف اإلعراب، رحمتو: فعل ماٍض مبني 
 المتكمـ في محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو، كالجممة

 .(4)الفعمية في محل جـز جكاب الشرط
 
 
 
 

                                                           

 .8/303  -القاسمي  –( انظر: محاسف التأكيل 1)
 .10/234 –بيجت صالح  –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 .3/151 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 3)
 .8/461 –محي الديف الدركيش  –إعراب القرآف كبيانو  ( انظر:4)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

مازاؿ سياؽ اآليات في دعاء المبلئكة، إذ يدعكف هللا تعالى أف يصرؼ عف التائبيف جزاء  
، عاقبة سيئتو فجزاؤه الفبلح  برحمة هللا  لسيئات في الدنيا كاآلخرة؛ ألف مف يصرؼ عنو هللا ا

  (1)كفاز فكزًا عظيمًا بما شممتو رحمة هللا تعالى.

فجممة الشرط بأداتيا )مف( تعبر عف معنى جميل في اآلية، يتبيف مف دعاء المبلئكة، أّف الذؼ  
برحمة هللا سبحانو كتعالى، كمف لـ يصرؼ عنو جزاء السيئات فيك  كقاه هللا مف جزاء السيئات يفمح

الخاسر في الدنيا كاآلخرة، كىذه المعاني ال يعقميا إال العالمكف، فجكاب الشرط تحقق كىك رحمة هللا 
 لمعبد مف السيئات.  تعالى لّما تحقق فعل الشرط كىك كقاية هللا

 

گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ک  ک  گ  گ    گ  ٹ ٹ چ  املطألة السابعة:

 .[ٕٔ]غافر:  چ  ں   ں   ڻ

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط 

 ي:التمتيف شرطيتيف، كىما عمى النحك التحتكؼ ىذه المسألة عمى جم

 :چ گ  گ    گ  گ  ڳ چ الجممة األولى. 

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف مبني عمى السككف خافض لشرطو منصكب أداة الشرط : )إذا(:  -1
 . بجكابو

نائب  :)هللا( كلفع الجبللة، فعل ماٍض مبني لممجيكؿ مبني عمى الفتحفعل الشرط : )ُدعي( :  -2
 .(2)فاعل مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كالجممة الفعمية في محل جر بإضافة إذا إلييا

                                                           

 .8/245 –دمحم ثناء المظيرؼ  -( انظر: التفسير المظيرؼ 1)
 .25/149  -دمحم األميف اليررؼ  –( انظر: تفسير حائق الركح كالريحاف 2)
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فعل ماٍض مبني عمى السككف التصالو بتاء الفاعل، التاء: ضمير : )كفرتم (:  جواب الشرط -3
ط غير جاـز ال محل مخاطب مبني عمى الضـ في محل رفع فاعل، كجممة كفرتـ جكاب لشر 

 .(1)لو مف اإلعراب
 

  :چڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ   چالجممة الثانية 

 ال محل لو مف اإلعراب. حرؼ شرط جاـز مبني عمى السككف : )إن (:  ة الشرطأدا -1
بػ)إف(؛ ألّنو فعل الشرط، فعل مضارع مبنى لممجيكؿ مجزـك فعل الشرط: )يشرك بو(:  -2

 (2).كعبلمة جزمو السككف، بو: جار كمجركر متعمق بمحذكؼ نائب فاعل
فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو جكاب الشرط، كعبلمة جزمو حذؼ جواب الشرط: )تؤمنوا (:  -3

النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل في محل رفع فاعل، كجممة تؤمنكا 
 .(3)ال محل ليا مف اإلعرابجكاب شرط جاـز 

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط : 

تبيف اآلية الكريمة أّف العذاب الذؼ لحق بكـ أييا المشرككف سببو أّنو إذا ذكر هللا تعالى،  
ف يشرؾ بو كُيثبُت لو شركاء كأنداد تؤمنكا بيـ ظممًا كجكرًا مف  كدعيتـ لتكحيده أشركتـ ككفرتـ بو، كا 

 .(4)، فالحكـ العادؿ هلل تعالى، العالي في كبريائو الكبير في عظمتو كسمطانو أنفسكـ

يتضح مف جممتي الشرط أف الجممة األكلى مصدرة بػ)إذا( يتبعيا الفعل الماضي فيتبيف مف  
التي تفيد االحتمالية ، كالجممة الثانية مصدرة بػ)إف(  ذلؾ تحقق بثبكت دعكة األنبياء ليـ لتكحيد هللا

، فيظير جميًا أّنو لك تبيف احتماؿ أف هلل شركاء آلمف بو المشرككف مف خبلؿ ذلؾ في عف هللا الشريؾتن
الشؾ الكاذب، فجممة الشرط تضفي بيانًا عمى المعنى، فيظير مدػ مرض قمكب المشركيف، 

 .، كبياف ال كجكد شريؾ هلل تعالىكاستحقاقيـ بذلؾ العذاب األليـ

                                                           

 .8/319 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 1)
 .8/4087 –دمحم سميماف ياقكت  –اب القرآف الكريـ ( انظر: إعر 2)
 .10/238 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل3)
 .2/258 –نعمة عمكاف   –( انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية 4)
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ    ڻٹ ٹ چ  املطألة اخلامطة:

 .[ٗٔ -٣١ ]غافر: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ے   ے  ۓ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:ف شرطيتاف، بيانيا عمى النحك التالينضكؼ تحت ىذه المسألة جممتا

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چجممة اَلولى: ال. 

 تقديرىا )إذا(.، مقدرة، بداللة الفاء الفصيحة أداة الشرط: -1
تقديره : "إذا كان األمر كما مقدرة، بداللة الفاء الفصيحة مبنية عمى الفتح ، فعل الشرط :  -2

 .(1)ذكر فادعوا هللا مخمصين"
: الفاء الفصيحة ، ادعكا فعل أمر مبني عمى حذؼ النكف، كالكاك: )فادعوا(: جواب الشرط -3

الجبللة )هللا(: مفعكؿ بو منصكب، ضمير مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كلفع 
 (2)كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )فادعكا( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب.

 چ ۆ  ۆۇ  چ  :جممة الثانيةال. 

ال محل لو مف اإلعراب،  ،مبني عمى السككف  ،(: حرؼ شرط غير جاـز)لو:  أداة الشرط -1
 يفيد امتناع المتناع.

: فعل ماٍض مبني عمى الفتح، الكافركف: فاعل مرفكع بالكاك؛ ألّنو جمع )كره( فعل الشرط: -2
 (3)مذكر سالـ.

 .(4)، لوكره الكافرون فاعوا هللا مخمصين: محذكؼ دؿ عميو ما قبموجواب الشرط -3
 
 

                                                           

 .8/468 –محي الديف دركيش  -( إعراب القرآف كبيانو1)
 .25/150 –دمحم أميف اليررؼ  –كالريحاف ( انظر: تفسير حائق الركح 2)
 .3/152 –لمدعاس  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 3)
 .8/4089 –دمحم سميماف ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف 4)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط :

خبلص العبادة   القرآف الكريـ بعد اآليات الدالة عمى كحدانية هللا تعالى يجدد الدعكة لمتكحيد كا 
 عكا هللا د، فاآلية تبّيف أّنو إف كاف األمر كما تركف مف اآليات الدالة عمى كحدانيتو كقدرتو، فاهلل 

فتكا ليـ، كدعكىـ ييمككا مخمصيف لو العبادة، كاإلنابة غير مشركيف بو، كلككره المشرككف، فبل تمت
 (1)بحسرتيـ.

إّف تحقق رؤية األدلة عمى كحدانية هللا تعالى تستكجب إخبلص هللا تعالى في العبادة، كلك  
كانت النتيجة كراىة الكفار لذلؾ، فإف تحقق رؤية اآليات كاضح بيِّف، كذلؾ ما بينتو جممة الشرط 

ية المصدرة بأداتيا )لك( التي تفيد امتناع المتناع األمر ، كتبيف جممة الشرط الثان)إذا( المقدرة بأداتيا
 .لممؤمنيف بعدـ االمتناع عف إخبلص الدعاء هلل تعالى حتى لك كره ذلؾ الكافركف أك لـ يكرىكا

 

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  ٹ ٹ املطألة الطادضة:

 .[٥٢غافر: ] چ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ېئ    ېئ
 :حتليل مجلة الصسطأواًل: 

: اسـ )لّما(الفاء: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط: )فمّما(:  -1
 شرط غير جاـز في محل نصب عمى الظرفية. 

فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل: ضمير مستتر تقديره ىك فعل الشرط :)جاءىم(:جاء:  -2
بو، كالميـ لمجمع، كالجممة في محل جر بإضافة لّما كالياء: ضمير في محل نصب مفعكؿ 

 .(2) إلييا
: فعل ماٍض مبني عمى الضـ، كالكاك: ضمير متصل في محل رفع )قالوا(:  جواب الشرط -3

 .(3) فاعل، كجممة )قالكا( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب
 

                                                           

 .12/169 –دمحم القنكجي  -( انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف1)
 .10/250 –بيجت صالح  –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 .8/335 -دمحم عمي الدرة –( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 3)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط

العصا كاليد البيضاء_  –فرعكف كدّلل عمى صدقو بالمعجزات الباىرات  لّما دعا مكسى
ع مضاىاتيا، فسبيل الظالميف عند العجز القتل ه، فمـ يستطفكأّف ىذه المعجزات بيرت فرعكف كمؤل

مف الرجاؿ كاستحياء النساء، فيذا الصنيع إنما ىك  كالبغي، فأمر فرعكف بقتل مف آمف مع مكسى
 .(1)الظالميف طريقو اليبلؾ إلى جينـ دمف كيد فرعكف، فكي

فجممة الشرط بأداتيا لّما الظرفية تبيف أف فعل فرعكف متكرر في كل زماف مع كل طاغية 
تحقق فعل الشرط كىك  ؿ الفراعنة في كل زماف كمكاف، فمّماا، فيذا حكظالـ كمتكبر عف آيات هللا

 مجيئيـ بالحق مف هللا تعالى، تحقق جكابيا كىك قكليـ اقتمكا أبناء الذيف آمنكا كاستحيكا نسائيـ.

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ املطألة الطابعة :

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  

 .[ٕٛ]غافر:  چ ڱ  ڱ  ڱ          ک  ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 :يالتشرطيتيف، كبيانيما عمى النحك ال تضـ ىذه المسألة جممتيف

 :چ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ چ الجممة األولى. 

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.أداة الشرط : )إن(:  -1  حرؼ شرط جاـز
فعل مضارع ناسخ مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو : يؾ: )يك كاذباا( فعل الشرط : -2

السككف عمى النكف المحذكفة لمتخفيف، كاسـ يكف تقديره ىك، ك)كاذبًا(: خبر يكف منصكب 
 (2)بالفتحة.

                                                           

 .5/55 –البيضاكؼ  -( انظر: أنكار التنزيل كاسرار التأكيل1)
 .8/4101 -دمحم ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 2)
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الفاء رابطة لجكاب الشرط، عمى: حرؼ جر مبني عمى السككف : )فعميو كذبو(:  جواب الشرط -3
متصل في محل جر، كالجار كالمجركر متعمق بخبر  ال محل لو مف اإلعراب، كالياء ضمير

محذكؼ تقديره كائٌف، كذبو: مبتدأ مؤخر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ كالياء: 
 .(1)ضمير متصل في محل جر مضاؼ إليو، كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط.

 

  :چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ چالجممة الثانية. 

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.  )إن(:أداة الشرط:  -1  حرؼ شرط جاـز
؛ ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو فعل الشرط: )يك صادقاا  -2 ( : يؾ : فعل مضارع ناسخ مجزـك

السككف عمى النكف المحذكفة لمتخفيف، كاسميا ضمير محذكؼ، تقديره: ىك، كصادقًا: خبر 
 (2)يؾ منصكب كعبلمة نصبو الفتحة.

 فعل مضارع مجزكـ بػ)إف(؛ ألّنو جكاب الشرط )يصبكم(: الشرط : )ُيصبكم بعض(:جواب  -3
كعبلمة جزمو بالسككف، كالكاؼ: ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو، كبعُض: فاعل 

 .(3)مرفكع كعبلمة رفعو الضمة.
 

 :ًا: األثس التفطريي جلنليت الصسطثاىي

مف تكبر فرعكف ككفره، كقف رجل مف آؿ فرعكف يصدح   باهلل بعد أف استجار مكسى 
، كقد جاءكـ بالبراىيف مف  بالحق، كيستنكر ما يفعل قكمو، قائبًل: كيف تقتمكف رجبًل يدعك إلى هللا

ف يكف صادقًا  ربكـ، فدُعكه كال تقتمكه، فإْف كاف كاذبًا فيما يقكؿ فاهلل يجازيو في الدنيا كاآلخرة، كا 
  يعدكـ مف العذاب، فمك كاف مكسى مف المسرفيف ماىداه هللا لما تركف، ألّف هللايصبكـ ببعض الذؼ 

 .(4)ال ييدؼ مف ىك مسرؼ كذاب

                                                           

 .24/240 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 1)
 .3/155 –الدعاس  -القرآف الكريـ( انظر: إعراب 2)
 .25/190 -دمحم األميف اليررؼ  –( انظر: تفسير الركح كالريحاف 3)
 .7/141 –ابف كثير  –( انظر: تفسير القرآف العظيـ 4)
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كقد جاءت جممتا الشرط ُتعطي المعنى الذؼ قالو مؤمف آؿ فرعكف لقكمو حجة كبرىانًا؛ إلقناع  
حتمالية كقكع فعل شرطيا، العقكؿ بكبلمو، فيذا سر جماؿ جممة الشرط ، فقد صدرتا بإف التي تفيد ا

اّل ألصبح ُمتيمًا بإيمانو مع مكسى، كلكنو أخرجو  فمؤمف آؿ فرعكف لـ ُيخرج كبلمو مخرج اليقيف؛ كا 
 مخرج االحتماؿ كالظف كالتخميف؛ ليككف نصحو مقبكاًل، كالتيمة لو مستبعدة.
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 املطلب الجاىي

 على املعيى التفطريي وبياٌ أثسٍامً ضوزة غافس،  (61 -29)آليات يف احتليل مجلة الصسط 
 

 ي:التعشر جمل شرطية، كىي عمى النحك المسائل متضمنة  يينتظـ في ىذه اآليات ثمان

ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ ٹ ٹ   املطألة األوىل:

 .[ٜٕ]غافر:  چ    ھھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 

 :حتليل مجلة الصسطأواًل: 

 ي:التشرطيتيف، كبيانيما عمى النحك ال تتضمف ىذه المسألة جممتيف 

 :چ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ چ الجممة األولى. 

 )إن(. محذكفة بداللة الفاء الفصيحة تقريرىا:أداة الشرط:  -1
 .(1)": "إن جاء بأس هللا فمن ينصرنا محذكؼ تقديره: فعل الشرط -2
الفاء الفصيحة، مف: اسـ استفياـ مبني عمى السككف في محل  :)فمن ينصرنا( :جواب الشرط -3

رفع مبتدأ، ينصرنا : فعل مضارع مرفكع بالضمة ، كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك، ك)نا(: 
ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو، كالجممة الفعمية في محل رفع خبر المبتدأ)مف(، 

 .(2))إف(ي محل جـز جكاب الشرط المقدركالجممة االسمية ف

 :چ ھ  ھ چ  الجممة الثانية. 

 ال محل لو مف اإلعراب. ،مبني عمى السككف  ،حرؼ شرط جاـز)إن(:  أداة الشرط : -1

                                                           

 .8/4102 –دمحم ياقكت  -( إعراب القرآف الكريـ 1)
 8/342 –دمحم عمي الدرة  –تفسير القرآف كا عرابو كبيانو  –( انظر 2)
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، كفاعمو ضمير عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط (: فعل ماٍض مبني: )جاءنافعل الشرط -2
 .(1)ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو مستتر تقديره ىك، ك)نا(:

 .(2)يره: إف جاء بأس هللا فمف ينصرنامحذكؼ دؿ عميو ما تقدـ، تقد : جواب الشرط -3
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط :

مازاؿ مؤمف آؿ فرعكف يجير بالحق أماـ قكمو، مقنعًا ليـ أّف األرض لكـ تممككنيا، فبل  
فبل أحد يستطيع   كمف معو؛ ألّنو إف جاء بأس هللا كقتل مكسى ،تتعرضكا لعذاب هللا بالتكذيب

بًا مستكبرًا ُمّدِعيًا لنفسو الرشاد كالسداد.  (3)دفع العذاب عنكـ، كلكف فرعكف أعرض كأصرَّ ُمَكذِّ

كجممتا الشرط تبيف أف مؤمف آؿ فرعكف أراد بالحجة كاإلقناع أف يمنع قكمو مف الضبلؿ،  
فعل الماضي الذؼ  يكضح أّف فاستعماؿ أداة الشرط )إف( التي تستعمل في المشككؾ فيو، كبعدىا ال

العذاب كاقع ال محالة لممكذبيف، كىك ما يؤمف بو مؤمف آؿ فرعكف، كلكنو شكؾ في عدـ دفعو ليـ 
 باستعمالو)إف( المحتممة، ألّف قكمو ال يؤمنكف بكقكع العذاب، كلتقبل نصيحتو، كيكىـ القكـ بعدـ إيمانو.

 

 چ     يئ  جبحب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئچ ٹ ٹ  املطألة الجاىية:

 .[ٖٖ]غافر: 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 .مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ ،اسـ شرط جاـزأداة الشرط : )من(:  -1
فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو السككف، كلفع فعل الشرط : )يضمل(:  -2

 .(4)رفعو الضمة: فاعل مرفكع، كعبلمة الجبللة )هللا(

                                                           

 .10/257 –بيجت صالح  –انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل  (1)
 .8/480 -محي الديف الدركيش –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 2)
 .4/72 -الخازف  -( انظر: لباب التأكيل في معاني التنزيل3)
 .8/484 -الدركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)
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ال  ،مبني عمى الفتح ،حرؼ رابط لجكاب الشرط :الفاء : ) فما لو من ىاد (: جواب الشرط -3
حرؼ نفي ناسخ ال محل لو مف اإلعراب  لو : البلـ حرؼ جر  :مامحل لو مف اإلعراب، 

مبني عمى الفتح ال محل لو مف اإلعراب، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل 
متعمق بخبر محذكؼ مقدـ، تقديره: كائنًا ، مف: حرؼ جر زائد مبني عمى السككف جر، كىك 

ال محل لو، ىاد: مجركر لفظًا مرفكع محبًل؛ ألّنو اسـ )ما( المؤخر، كالجممة المنفية في محل 
 .(1)جـز جكاب الشرط، كجممة فعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ

 

 الصسط :ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة 

ر مؤمف آؿ فرعكف بأسمكب الترىيب قكمو مف يـك القيامة حيف يككف الخمق ىاربيف مف   ُيحذِّ
، ليس ليـ عاصـ يحمييـ مف عذاب هللا، كمف يضمو هللا تعالى إلى النار فمالو أحد   عذاب هللا

 (2) ييديو إلى الجنة كالمغفرة . 

مف أحد، فيو ترىيب لمعباد بأف يككنكا حذريف  تعمق إرادة الضبلؿ مف هللا تعالى بعدـ اليداية 
مف الضبلؿ، فيذا المعنى تكضحو جممة الشرط المصدرة بػ)مف( الشرطية، فإذا كقع فعميا، كىك: 

 إضبلؿ هللا تعالى لمعبد، كترتب جكابيا، كىك: ما لو مف ىاد مف دكف هللا تعالى.

 

ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چٹ ٹ  املطألة الجالجة:

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    

 .[ٖٗ]غافر:  چڦ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط :

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو أداة الشرط : )إذا(:  -1
 منصكب بجكابو.

                                                           

 .3/137 –لدعاس ا –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .4/37 –ابف الجكزؼ  –( انظر: زاد المسير 2)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

تقديره ىك، كالجممة  : فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل ضمير مستترفعل الشرط : )ىمك( -2
 (1)في محل جر بإضافة إذا إلييا.

كالتاء: ضمير متصل في محل رفع  ،قمتـ(: فعل ماٍض مبني عمى السككف ):  جواب الشرط -3
 .(2)ال محل ليا مف اإلعرابفاعل، كجممة )قمتـ( جكاب لشرط غير جاـز 

 

 :ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط

، فيذكُِّر قكمو قائبًل: لّما جاءكـ يكسف عمى مف ُيِضمُّو هللايضرب مؤمف آؿ فرعكف مثااًل  
باآليات الكاضحات، يدعككـ لتكحيد هللا تعالى، فما زلتـ مرتابيف في حياتو مما جاءكـ بو، حتى مات 

 (3)ازداد ريبكـ كقمتـ لف يبعث هللا ُرُسبًل مف بعده، فاهلل تعالى ال ييدؼ المرتابيف المكذبيف برسمو. 

جممة الشرط، كأداتيا )إذا( التي تفيد المعاني المتحققة، أّنو كما تحقق ىبلؾ يكسف، كال  تبيف 
 ريب في ذلؾ، تحقق جكاب الشرط، كىك: قكؿ أكلئؾ القكـ بالشؾ كالريب بعدـ إرساؿ هللا تعالى رسبًل .

 

 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ       ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ٹ ٹ چ  املطألة السابعة:

 .[ٓٗ]غافر:  چ     ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یۈئ  

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 تتضمف ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، كبيانيما كاآلتي: 

  :چې  ې  ى  ى  ائ  ائەئەئ   چ الجممة األولى. 

 اسـ شرط جاـز مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.أداة الشرط : )َمن(:  -1

                                                           

 .25/193 –دمحم االميف اليررؼ  –( انظر: تفسير حائق الركح كالريحاف 1)
 دمحم عمي الدرة. -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو2)
 .27/513 –الرازؼ  –مفاتيح الغيب انظر: ( 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

: فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، كالفاعلفعل الشرط : )عمل(:  -2
 .(1)(: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحةضمير مستتر تقديره ىك، ك)سيئةً 

الفاء رابطة لجكاب الشرط، ال: حرؼ نفي مبني عمى السككف ال )فال ُيجزى (: :  جواب الشرط -3
فعل مضارع مرفكع كعبلمة رفعو الضمة المقدرة منع مف محل لو مف اإلعراب، )ُيجزػ(: 

ظيكرىا التعذر، كنائب الفاعل: ضمير مستتر تقديره ىك، كالجممة الفعمية في محل جـز 
 .(2)بتدأ)مف(جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر الم

 

  :وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  چ الجممة الثانية

 .چ ىئ

 اسـ شرط جاـز مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.أداة الشرط : )َمن(:  -1
فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، كالفاعل: فعل الشرط : )عمل(:  -2

 (3).ضمير مستتر تقديره ىك، ك)صالحًا(: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة
رابطة لجكاب الشرط، أكلئؾ: اسـ إشارة مبني الفاء جواب الشرط :)فأولئك يدخمون الجنة(  -3

عمى الفتح في محل رفع مبتدأ، يدخمكف: فعل مضارع مرفكع بثبكت النكف، ألّنو مف األفعاؿ 
الخمسة، كالكاك: ضمير متصل في محل رفع فاعل، الجنة: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة 

سمية في محل جـز جكاب ، كالجممة اال -أكلئؾ-نصبو الفتحة، كالجممة الفعمية خبر المبتدأ
 .(4)ط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأالشرط، كفعل الشر 

 
 
 
 
 

                                                           

 .8/4112 –ياقكت دمحم  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 .24/249  -محمكد صافي -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب2)
 .8/491 -محي الديف الدركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
 .10/269 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل4)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

كرحمتو بالعباد، كمف عمل  ،جازؼ إاّل بيا، كىذا مف عدؿ هللامف عمل سيئة في الدنيا فبل ي
، مف الصالحات كىك مؤمف فأكلئؾ جزاؤىـ أكبر مف ذلؾ العمل أضعافًا كثيرة، كىذا مف رحمة هللا 

 .(1)كتفضمو عمى عباده

فجممة الشرط تكضح تعمق العمل السيء بجزاء مثمو، كتعمق العمل الصالح بجزائو الجنة  
يناؿ أضعاؼ الجزاء مف الجنات كالرضكاف، فإذا  كمضاعفة  الجزاء، فالعاقل الذؼ يعمل الصالحات

تحقق فعل الشرط في كلٍّ مف الجممتيف تحقق جكابيا المناسب ليا، كىذا عدؿ هللا تعالى المطمق الذؼ 
 ال ظمـ فيو.

 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژڑ  ڑ  ک  ک  ٹ ٹ چ  املطألة اخلامطة:

 .[ٗٗ]غافر:  چک  

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 )إن(. :، تقديرىامقدرة بداللة فاء الفصيحةأداة الشرط :  -1
 القيامة يوم العذاب إن عاينتم ، تقديره:مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحةفعل الشرط :  -2

 .(2) أقول ما فستذكرون 
فصيحة حيث أفصحت عف جممة شرطية مقدرة،  :الفاء)فستذكرون(: : جواب الشرط -3

عراب، تذكركف: فعل مضارع مرفكع محل لو مف اإل: السيف: حرؼ استقباؿ ال )ستذكرون(
ثبكت النكف، كالكاك: ضمير في محل رفع فاعل، كجممة فستذكركف في محل كعبلمة رفعو 

 .(3)جـز جكاب الشرط المقدر
 
 

                                                           

 .7/277 –السعكد  كأب –( انظر: إرشاد العقل السميـ 1)
  24/252 –محمكد صافي  -الجدكؿ في اإلعرابانظر: ( 2)
 .25/241 -دمحم األميف اليررؼ  –( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

يكجو ليـ رسالة مازاؿ سياؽ اآليات في حديث مؤمف آؿ فرعكف لقكمو، كىذه اآلية تبيف كأّنو  
أخيرة، كىي إف رأيتـ العذاب فحينيا ستذكركف نصحي كقكلي، ثـ يختـ قكلو معتمدًا عمى هللا تعالى ال 

 (1)شاء، ألّنو بصير بعباده مطمع عمى قمكبيـ كأعماليـ. مف يحمي يخاؼ بطش فرعكف، فيك

قكؿ ذلؾ المؤمف  فمحتمل معاينة قكـ مؤمف آؿ فرعكف العذاب إف لـ يؤمنكا، فحينيا سيذكركف  
كنصحو ليـ في الدنيا مما يزيد حسرتيـ كشدة عذابيـ، كلكف إف آمنكا كاستجابكا لمنصح، فسينجكف مف 
العذاب، فيذا المعنى أضفاه فعل الشرط المقدر، كأداتو إف الشرطية  المقدرة التي تستعمل في المعاني 

 المحتممة كالمشككؾ فييا.

 

ٻ  ٻ  پپ  پ    پڀ  ڀ  ڀڀ    ٱ  ٻ  ٻٹ ٹ چ  املطألة الطادضة:

 .[ٓ٘]غافر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 ، تقديرىا: )إن(.مقدرة، بداللة الفاء الفصيحةأداة الشرط :  -1
 (2)مقدر، بداللة الفاء الفصيحة، تقديره :"إف أردتـ الدعاء فادعكا" .فعل الشرط :  -2
الفصيحة ، ادعكا : فعل أمر مبني عمى حذؼ النكف، كالكاك: : الفاء )فادعوا(:  جواب الشرط -3

 .(3)ضمير متصل في محل رفع فاعل، كجممة )ادعكا( في محل جـز جكاب الشرط المقدر
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/486 -دمحم الخطيب الشربيني -( انظر: السراج المنير1)
 .3/1106-الخراط  –( المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
 .8/4120 –دمحم ياقكت  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 :ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط

يقرركنيـ بمف جاءىـ مف الرسل بالبينات كاآليات  أىل النارحيف يسأؿ خزنة جينـ  
فيقركف بذلؾ، فيقكؿ ليـ المبلئكة: ادعكا إف شئتـ فإف دعاء الكافريف ال يستجاب، كال أثر الكاضحات، 
 .(1) لو عند هللا
، فيجيبيـ المبلئكة ُمستيزئيف بيـ راخ الكافريف في النار مستنجديف بالمبلئكةصطا ندع 

المشركيف يعممكف ما فعمكه في يأمركنيـ بالدعاء مشككيف في إرادتيـ لمدعاء، كنفع ذلؾ ليـ، ألّف أكلئؾ 
الدنيا مف تكذيبيـ لمرسل، كىك ما تدؿ عميو أداة الشرط المقدرة )إف( التي تفيد احتمالية كقكع فعميا، فقد 
يتحقق ليـ إرادة الدعاء، كقد ال تتحقق، فإف تحققت كىك أمر محتمل فادعكا، كلف ينفعيـ الدعاء، ألّنو 

 لـ يصدر عف قمب مؤمف.

 

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  ابعة:املطألة الط

 .[٘٘]غافر:  چگ     ڳ  

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 ، تقديرىا: )إن(.مقدرة، بداللة الفاء الفصيحة: أداة الشرط -1
 هللا أن وىي الثابتة الحقيقة إن عرفت ىذه ، تقديره:مقدر، بداللة الفاء الفصيحة: فعل الشرط -2

 .(2)فاصبر وأولياءه رسمو ينصر
فصحت عف جممة شرطية مقدرة، اصبر: فعل يحة حيث أفص :الفاء )فاصبر(:: جواب الشرط -3

مة )اصبر( في محل جـز أمر مبني عمى السككف كالفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، كجم
 .(3)جكاب الشرط

 
 

                                                           

 .12/389 -ابف حبنكة الميداني -: معارج التفكر كدقائق التدبرظر( ان1)
 .8/500 –محي الديف الدركيش  –إعراب القرآف الكريـ كبيانو انظر: ( 2)
 .3/160 –الدعاس   -( انظر: إعراب القرآف الكريـ 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

ناصرؾ كمؤيدؾ  وُ فإنّ  ،منجز ما كعد هللا أمره، فإفّ يا الرسكؿ عمى أكامر ربؾ كأنفذ اصبر أيُّ  
كاجعل ذلؾ مبلزمًا لؾ في  عف الشريؾ، هللااستغفر مف ذنكبؾ كنزه ك مرية فيو،  فكعده حق ال
 .(1) ء، لتحقق شكر هللا تعالىالصباح كالمسا

ألكليائو، فإف كمما يعيف عمى الصبر في طريق الدعكة معرفة ما عند هللا مف النصر كالجزاء  
تحققت معرفة ما عند هللا تعالى تحقق جكاب الشرط، كىك: الصبر، كمف لـ يعمـ ما عند هللا تعالى مف 
الجزاء فمف يستطيع الصبر، كىك ما عبرت عنو جممة الشرط المحذكفة، كأداتيا )إف( التي تفيد احتمالية 

 كقكع الفعل.
 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  :املطألة الجامية

 [ٙ٘]غافر:  چۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     ۓ  

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 ، تقديرىا: )إن(.مقدرة، بداللة الفاء الفصيحةأداة الشرط :  -1
 (2)، تقديره: إن كان ذلك حاصالا منيم فاستعذ. مقدر، بداللة الفاء الفصيحةفعل الشرط :  -2
استعذ: فعل أمر مبني عمى  ،مبنية عمى الفتحالفصيحة  :الفاء:)فاستعذ(:  جواب الشرط -3

ذ( في محل جـز جكاب الشرط السككف كالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، جممة )استع
 .(3)المقدر

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .10/6448 –( انظر: اليداية إلى بمكغ النياية 1)
 .8/373 –دمحم عمي الدرة  -الكريـ كا عرابو كبيانو ( انظر: تفسير القرآف2)
 .25/245 -دمحم األميف اليررؼ  –( انظر: تفسير الركح كالريحاف 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

بغير حجة، كال بّينة أتتيـ، ليس  اآلية الكريمة أّف الذيف يجادلكف بالباطل في آيات هللاتبيف  
في صدكرىـ إال تكبر عف الحق، كحسد في أنفسيـ، فأييا الرسكؿ إف رأيت ذلؾ حاصبًل منيـ فاستجر 

 .(1)و سميع ألقكاليـ بصير بأعماليـباهلل كاعتصـ بو، فإنّ 

التي تفيد احتمالية كقكع الفعل، أّف مف المشركيف مف يجادؿ  تبيف جممة الشرط كأداتيا )إف(
دليف، كىك فعل بالباطل؛ ليدحضكا الحق، كمنيـ مف ال يفعل ذلؾ، فإف كانت المجادلة مف أكلئؾ المجا

ترّتب الجكاب كىك: االستعانة باهلل تعالى كاالستجارة منو، فيك السميع البصير بحاؿ مف الشرط، 
 يستعيف بو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4/138 –ابف أبي زمنيف  -( انظر: تفسير القرآف العزيز1)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 

 

 املطلب الجالح

 على املعيى التفطريي وبياٌ أثسٍا مً ضوزة غافس، (85 -61) آلياتيف احتليل مجلة الصسط 
  

 ي:الىذه اآليات تنتظـ عشر مسائل متضمنة إحدػ عشرة جممة شرطية، كبيانيا عمى النحك الت

 چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ٹ ٹ چ  :املطألة األوىل

 .[ٕٙ]غافر: 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 ، تقديرىا: )إن(.مقدرة، بداللة الفاء الفصيحةأداة الشرط :  -1
اا وثابتاا فكيف تؤفكون : إن كان ذلك واقع، تقديرهمقدر، بداللة الفاء الفصيحةفعل الشرط :  -2

 .(1)عن الحق
الفاء الفصيحة مبنية عمى الفتح، أّنى: اسـ استفياـ مبني  (:فأنى تؤفكون ):  جواب الشرط -3

عمى السككف في محل نصب حاؿ، تؤفككف: فعل مضارع ما لـ يسـ فاعمو مرفكع بثبكت 
النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: في محل في محل رفع نائب فاعل، كجممة )فأنى 

 .(2)محل ليا مف اإلعرابغير جاـز ال تؤفككف( جكاب لشرط 
 

 :صسطثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة ال

المتصف بالكحدانية المتفرد بيا ، ربكـ كرب ىذا   إف الذؼ جعل لكـ الميل كالنيار ىك هللا 
 .(3)الككف كما فيو مف مخمكقات، فكيف أيُّيا الناس تصرفكف كتذىبكف عف عبادتو، كتجحدكف نعمو

                                                           

 .8/382 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو 1)
 .3/162 –الدعاس  – ( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 .4/545 –أبكبكر الجزائرؼ  –( انظر: أيسر التفاسير 3)
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مؤكدة بما دلت عميو اآليات الشاىدة عمى ذلؾ، فكيف ُيصرؼ العباد  إّف كحدانية هللا تعالى 
 .)إذا( التي تفيد تحقق فعل الشرط عف ذلؾ رغـ تحققو، كىذا ما بينتو جممة الشرط كأداتيا

 

﮽   ٹ ٹ چ  املطألة الجاىية: ﮼   ﮻   ﮺  ﮹  ﮸      ﮷   ﮶    ﮵     ﮴         ﮳      ﮲   ۓ  ۓ  

 .[٘ٙ]غافر:  چ﮾  

 :مجلة الصسطأواًل: حتليل 

 ، تقديرىا: )إن(. مقدرة ، بداللة الفاء الفصيحةأداة الشرط :  -1
 .(1)ديره: إن عرفتم صفات هللا فادعوه، تقمقدر، بداللة الفاء الفصيحةفعل الشرط :  -2
الفاء الفصيحة، ادعكا: فعل أمر مبني عمى حذؼ النكف، كالكاك:  )فادعوه(::  جواب الشرط -3

ي محل نصب مفعكؿ بو، في محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ ف
 .(2)(في محل جـز جكاب لشرط جاـزكجممة )ادعكه

 

 :ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط

َر لئلنساف ما في السماكات كاألرض ىك  تقرر اآلية  ما كضحتو اآليات السابقة أّف الذؼ سخَّ
المتصف بالحياة األزلية المستغني عف غيره، المتفرد بالكحدانية المطمقة، فإذا عرفتـ أيُّيا الناس ذلؾ 

بالقكؿ  كاعبدكه مخمصيف بذلؾ لو كحده، فالحمد لو كالثناء كالمجد مف خبلؿ مخمكقاتو فادعكا هللا 
  (3)كالعمل في السراء كالضراء، خالق العالميف .

فمف عمـ بصفاتو سبحانو  إخبلص الدعاء هلل تعالى،  كجبتقرير صفات هللا تعالى كالعمـ بيا يُ  
، كسيشرؾ معو مخمصًا، أما مف لـ يعمـ صفاتو كجحدىا فمف المعمكـ أنو لف يدعك هللا   دعا هللا

)إف( تبيف حاؿ الناس في معرفة صفات هللا تعالى،  كأداتيا قدرةجممة الشرط المف في الدعاء كالعبادة، 
فيـ ما بيف مؤمف كجاحد، فالكافر قد يظير لو صفة هللا تعالى بالكحدانية مف خبلؿ آياتو الككنية، كقد 

                                                           

 .25/248 –دمحم األميف اليررؼ  –( انظر : تفسير الركح كالريحاف 1)
 .10/290 -بيجت صالح –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 .2/353  -عمر الجاكؼ  دمحم بف –( انظر: تفسير مراح لبيد لكشف معنى القرآف المجيد 3)
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ى، لكف ُتعمى بصيرتو عف إدراؾ ذلؾ، فإف المقدرة تفيد االحتمالية، كعدـ الجـز بمعرفة صفات هللا تعال
 إف عرفكا فالكاجب عمييـ أف يدعكه مخمصيف لو الديف، كىذا ما يفيده جكاب الشرط.

 

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ    چ ٹ ٹ   املطألة الجالجة:

 .[ٙٙ]غافر:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

، مبنيأداة الشرط : )لّما(:  -1  عمى السككف في محل نصب عمى الظرفية. اسـ شرط غير جاـز
فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالنكف لمكقاية، كالياء: ضمير فعل الشرط: )جاءني البينات(:  -2

ضمة، كالجممة في محل جر : فاعل مرفكع بالفي محل نصب مفعكؿ بو، كالبيناتُ  متصل
 .(1)باإلضافة

 جاءني البينات نييت أف أشرؾ باهللمحذكؼ دؿ عميو ما قبمو، تقديره: لّما : جواب الشرط -3

(2). 

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

، أؼ قل يا أييا الرسكؿ لممشركيف ال أعبد ما تعبدكف مف األكثاف اآلية أمر بالبراءة مف الشرؾ 
كاألصناـ، كذلؾ لما أنزؿ عمّي الكحي باآليات الكاضحات عمى تكحيد هللا تعالى، كأمرني ربي أف أسمـ 

 .(3)خمصًا لو العبادة في األمكر كميام أمكرؼ كميا هلل 

مقة برؤية اآليات الكاضحات مف هللا تعالى، بة كمتعمف الشرؾ كاج لبراءةا جممة الشرط تبيف أفّ  
كىذا حكـ ممتد في كل كقت كحيف، كليس مختصًا بزمف دكف زمف أك فئة دكف فئة، فمّما الشرطية 
بينت ىذا المعنى، فترتب جكاب الشرط المقدر، كىك: نييت أف أعبد غير هللا تعالى، كما عطف عميو، 

 ك: مجيء البينات مف هللا تعالى.ا تحقق فعل الشرط، كىكىك: أمرت أف أسمـ لرب العالميف، كذلؾ لمّ 
                                                           

 .8/4131 –دمحم ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .3/1110 –الخراط  -( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
 .742ص  –السعدؼ  -( انظر: تفسير تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف 3)
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 .[ٛٙ]غافر:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇچ  ٹ ٹ     :املطألة السابعة

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

ظرؼ  )إذا(:الفاء: عاطفة، مبنية عمى الفتح ال مل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط : )فإذا(:  -1
 لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف خافض لشرطو منصكب بجكابو.

(: فعل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره قضى)فعل الشرط : )قضى أمراا(:  -2
، التعذر، كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك، كأمرًا: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة

 .(1)فة )إذا( إليياية في محل جر بإضاكالجممة الفعم
الفاء رابطة لجكاب الشرط، إّنما كافة كمكفكفة ، يقكؿ: فعل  )فإّنما يقول لو (::  جواب الشرط -3

لو: البلـ حرؼ جر مبني عمى الفتح ال محل لو مف اإلعراب، ، مضارع مرفكع بالضمة
كالياء: ضمير متصل في محل جر، كجممة )يقكؿ( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف 

 .(2)اإلعراب
 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

اآليات مازالت تبيف مظاىر قدرة هللا تعالى التي منيا: أّف هللا تعالى يجعل المخمكؽ حّيًا،  
 دكف  فعمو يقدر عمى كيميتو بإعداـ الحياة عنو، فإذا قّدر أمرًا مف أمكر التككيف كالخمق كاإلعادة، فإّنوُ 

 .(3)كف فيقع الفعل ببل تأخير كتأجيل تردد، بقكلو

فجممة الشرط كأداتيا )إذا( التي تستعمل في المعاني المتحققة، تبيف تأكيد كقكع قضاء هللا  
تعالى المتعمق بإرادتو سبحانو، كعندىا ال يحتاج تحقق مراده إاّل أف يقكؿ لمشيء المراد ككنو كف فيككف 

 بإذنو تعالى.

 

                                                           

 .8/515 – محي الديف الدركيش –( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .3/164 –الدعاس  –الكريـ ( انظر: إعراب القرآف 2)
 .24/199 –ابف عاشكر  –( انظر: التحرير كالتنكير 3)
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ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ           ڑ       ژچ   ٹ ٹ          املطألة اخلامطة :

 .[ٓٚ]غافر:  چ     گ

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 .مقدرة دؿ عمييا االسـ المكصكؿ الذيف، تقديره: )إذا(أداة الشرط :  -1
 .(1)تقديره: "إذا جاء العذاب فسوف يعممون" مقدر دؿ عميو االسـ المكصكؿ،فعل الشرط :  -2
الفاء رابطة لجكاب الشرط، سكؼ حرؼ استقباؿ مبني عمى )فسوف يعممون(: :  جواب الشرط -3

الفتح ال محل لو مف اإلعراب، يعممكف: فعل مضارع مرفكع بثبكت النكف، كالكاك: ضمير 
متصل في محل رفع فاعل، كجممة يعممكف جكاب لشرط مقدر غير جاـز ال محل لو مف 

 .(2)اإلعراب.
 

 :جلنلة الصسطيًا: األثس التفطريي ثاى

إف المكذبيف بالقرآف الكريـ، كبما جاء بو الرسل عمييـ السبلـ مف البينات كالكتب، فسكؼ  
 (3)يعممكف عاقبة أمرىـ إذا حّل بيـ العذاب األليـ. 

عميو االسـ المكصكؿ الذؼ يفيد العمية، كتضمنو رائحة الشرط، كما يكحيو مف التيديد  ما دؿّ 
الشديد لمجاحديف، كالمكذبيف ألمر هللا كرسمو، اقتضى تقدير أداة الشرط)إذا( التي تفيد الحتمية كاليقيف 

ذا ما تحقق فعل الشرط المقدر، فإنو يقع جكابو، كى ك: فسكؼ بكقكع فعميا، كىك مجيء العذاب، كا 
 يعممكف.

 

 

 

                                                           

 . 24/273 -محمكد صافي –( الجدكؿ في اإلعراب 1)
 .10/295 –بيجت صالح  –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 .8/344 -الطبرسي  -( انظر: مجمع البياف 3)
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ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  ٹ ٹ چ  املطألة الطادضة:

 .[ٚٚ]غافر:  چ     جب

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 ، كبيانيما عمى النحك اآلتي:تضمف ىذه المسألة جممتيف شرطيتيفت 

 :چ ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ چ الجممة األولى. 

 .: )إذا(عمييا الفاء الفصيحة تقديرىامقدرة، دلت أداة الشرط :   -1
 (1)" إذا بدا لك منيم ما بدا فاصبر" :تقديره مقدر، بداللة الفاء الفصيحة،فعل الشرط :  -2
ككف، كالفاعل : الفاء الفصيحة، اصبر: فعل أمر مبني عمى السُّ )فاصبر( جواب الشرط : -3

غير جاـز ال محل ليا مف  ضمير مستتر تقديره أنت، كجممة )اصبر( جكاب لشرط
 .(2)اإلعراب

  : چ     ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب چالجممة الثانية. 

حرؼ شرط جاـز مبني عمى السككف ال محل ، إن : الفاء: حرؼ عطفأداة الشرط: )فإما(:  -1
 لو مف اإلعراب، كما: صمة.

التككيد الثقيمة في محل فعل مضارع مبني عمى الفتح؛ التصالو بنكف فعل الشرط: )نريّنك(:  -2
: ضمير متصل في محل نصب جـز فعل الشرط، كالفاعل ضمير مستتر تقديره نحف، كالكاؼ

 .(3)مفعكؿ بو
الفاء رابطة لجكاب الشرط، إلى: حرؼ جر مبني عمى جواب الشرط: )فإلينا ُيرجعون(:  -3

متعمق  رالسككف ال محل لو مف اإلعراب، كنا: ضمير متصل في محل جر، كالجار كالمجرك 
ما لـ يسـ فاعمو مرفكع بثبكت النكف؛ ألّنو مف : فعل مضارع لبالفعل )يرجعكف(، كيرجعكف 

                                                           

 .25/282 -دمحم االميف اليررؼ  -( تفسير: حدائق الركح كالريحاف1)
 .8/520 –محي الديف الدركيش  -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .10/299 –بيجت صالح  –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 3)
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األفعاؿ الخمسة، الكاك: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، كجممة )فإلينا يرجعكف( في 
 (1)محل جـز جكاب الشرط.  

 
 

 :ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط

بالصبر عمى أذػ المشركيف، فإف هللا تعالى منجز كعده ألكليائو  تسمية مف هللا تعالى لنبيو  
ما يتكفاه هللا تعالى بالنصر فإّف كعده حق كآٍت ال محالو، فالعذاب كاقع بالمشركيف، فقد يراه النبي ، كا 

 .(2)ممكف يـ يكـ القيامة، كسيجازكف عمى ما كانكا يععقبل أف يحل بيـ، فمصيرىـ كمرج

تعمق رؤية األذػ مف المشركيف بالصبر، كأّنيا كصية لكل مف سمؾ طريق الدعكة أف يتحصف  
بالصبر لما سيبلقيو مف أذػ المدعكيف، فجزاء ذلؾ الصبر تحقُُّق الكعد مف هللا تعالى بالنصر في 

كىذه المعاني  الشرطية،الدنيا، أك بالفكز بالجنة لمداعية، فالتشكيؾ في رؤية النتائج باستخداـ )إف( 
 .تكضحيا جممة الشرط

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  املطألة الطابعة:

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     

 [ٛٚ]غافر:  چ  ڦ  ڄ

 أوَلا: تحميل جممة الشرط :

: ظرؼ )إذا(الفاء: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،  أداة الشرط : )فإذا(: -1
 لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو منصكب بجكابو. 

                                                           

 .483 -دمحم بارتجي  –( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف 1)
 .15/331 –القرطبي  –( انظر: أحكاـ القرآف 2)
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جاء: فعل أمر مبني عمى الفتح، أمر: فاعل مرفكع بالضمة  :فعل الشرط : )جاء أمر هللا( -2
( في كجممة )جاء، كعبلمة جره الكسرةمجركر،  ،كىي مضاؼ، كلفع الجبللة مضاؼ إليو

 .(1)محل جر بإضافة )إذا( إلييا
( : فعل ماٍض مبني لممجيكؿ مبني عمى الفتح، كنائب الفاعل ضمير ُقِضي):  جواب الشرط -3

 .(2)غير جاـز ال محل لو مف اإلعراب مستتر تقديره ىك ، كجممة )ُقِضي( جكاب لشرط
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

لتسميتو كتثبيت قمبو، فيا أييا الرسكؿ قد ُأرسل إلى رسل مف قبمؾ   تخاطب اآليات النبي 
براىيـ  ليبمغكا دعكة هللا فصبركا عمى أذػ أقكاميـ كتحممكا، فمف ىؤالء مف أخبرناؾ بقصصيـ كنكح، كا 

يأتكا بآية لـ نقصص عميؾ خبرىـ، كىؤالء الرسل ما كاف ليـ أف مف ،كمكسى، كعيسى كغيرىـ، كمنيـ 
بيف العباد بالعدؿ خسر المبطمكف الذيف   إال بإذف هللا تعالى، فاعمـ أنو إذا قامت الساعة كحكـ هللا

ماتكا مكذبيف لقاء هللا 
 (3). 

يكـ القيامة، كالحكـ بيف العباد بالعدؿ،   فإذا الشرطية تبيف تحقق كقكع مجيء أمر هللا 
، فمف عمـ بذلؾ مف خبلؿ ىذا المعنى قد يخاؼ مف شر ذلؾ اليكـ،  كخسراف المبطميف في ذلؾ اليـك

 كيعمل صالحًا.

 

﮷     ھ  ے  ے  ۓٹ ٹ چ  املطألة الجامية: ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲   ۓ 

 .[ٖٛ]غافر:  چ  ﮺ ﮻    ﮸ ﮹  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، )لّما(: مبنية عمى الفتح ، ال محل ليا مف اإلعراب، الفاء: استئنافية ا(:الشرط: )فممّ  أداة -1
 اسـ شرط غير جاـز  في محل نصب عمى الظرفية .

                                                           

 .8/399 -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو1)
 .3/166 –الدعاس –( انظر: إعراب القرآف 2)
 .6/395 -الشنقيطي –( انظر: أضكاء البياف إيضاح القرآف بالقرآف 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

فعل ماٍض مبني عمى الفتح؛ التصالو بتاء التأنيث الساكنة، جاءتيم رسميم(: (فعل الشرط :  -2
لمجمع ، كرسميـ: فاعل مرفكع،  كالياء : ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو، كالميـ

كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء ضمير متصل في محل جر مضاؼ إليو، كجممة 
 .(1))جاءتيـ( في محل جر بإضافة لّما إلييا 

(: فعل ماٍض مبني عمى الضـ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير فرحوا): جواب الشرط -3
( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف )فرحكال في محل رفع فاعل، كجممة متص

 .(2)اإلعراب
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

حاؿ المشركيف عندما جاءتيـ رسميـ بالبينات الكاضحات، كالحجج الدامغة، تبيف اآلية  
ُتْطِغي، فيؤالء يـك كالبراىيف القاطعة، فقد فرحكا بما عندىـ مف العمكـ كالمعارؼ اليسيرة، ففتنة العمـ 

 .(3)األليـ الذؼ كانكا يستيزءكف بو القيامة حاؽ بيـ العذاب

فمّما الشرطية تبيف أّف حاؿ المعرضيف عف آيات هللا تعالى البينات، الفرحيف بما عندىـ مف  
 العمـ القميل في كل زماف إّنما مصيرىـ كاحد يكـ القيامة، كىك العذاب األليـ.

 

 چ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ىچ ٹ ٹ  املطألة التاضعة:

 .[ٗٛ] غافر: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط :

مبني عمى  ،اسـ شرط غير جاـز، )لّما(: مبنية عمى الفتح الفاء: عاطفةأداة الشرط : )فمّما(:  -1
  السككف، في محل نصب عمى الظرفية.

                                                           

 .25/286 –دمحم األميف اليررؼ  –( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف 1)
 .8/525 –محي الديف الدركيش  –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 2)
 .3/2290  -الزحيمي  –( انظر: التفسير الكسيط 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

فعل ماٍض مبني عمى الضـ المقدر عمى األلف المحذكفة،  فعل الشرط:)رأوا بأسنا(: )رأوا(: -2
كالكاك ضمير متصل في محل رفع فاعل، بأس: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، 
كىك مضاؼ، كنا: ضمير متصل في محل جر مضاؼ إليو، كجممة )رأكا( في محل جر 

 (1) باإلضافة.
كاك: ضمير متصل في محل رفع قالكا(: فعل ماض مبني عمى الضـ ، كال(: جواب الشرط -3

 .(2)غير جاـز ال محل ليا مف اإلعرابفاعل، كجممة )قالكا( جكاب لشرط 
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

اآلية تبيف حاؿ المشركيف الجاحديف، في أّنيـ ال يتكبكف حتى يركا العذاب األليـ، فيك الدافع  
ينفعيـ ذلؾ اإليماف، كلـ تنفعيـ المعذرة؛ ألّنو إيماف اضطرارؼ إليمانيـ باهلل تعالى، كلكف حينيا ال 

 .(3)، كما فعل فرعكف مف قبل اكليس اختياريً 

إيماف الكافريف االضطرارؼ متعمق برؤية العذاب، فعندما يرػ المشرككف العذاب يؤمنكف،  
يرػ العذاب، لكنيـ لف ينفعيـ ذلؾ اإليماف، فحاؿ كل مستكبر في كل زماف أف يؤمف كيتكب حيف 

 كذلؾ ما تبينو أداة الشرط الظرفية الحينية غير الجازمة )لّما(.

 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ٹ ٹ چ  املطألة العاشسة:

 .[٘ٛ]غافر:  چ  ىئ  ی  ی

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف، في محل أداة الشرط : )لّما(:  -1 نصب عمى اسـ شرط غير جاـز
  الظرفية.

                                                           

 .8/4145 -دمحم ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .10/306 –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 .24/175  -الزحيمي  –( انظر: التفسير المنير 3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

فعل ماض مبني عمى الضـ المقدر عمى األلف المحذكفة، كالكاك: فعل الشرط : )رأوا( :  -2
في محل رفع فاعل، كبأسنا: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة  مبني عمى السككف  ضمير متصل

كالجممة في محل جر ، نصبو الفتحة ، كىي مضاؼ، كنا: في محل جر مضاؼ إليو
 .(1)باإلضافة

 .(2)وا العذب فمم يكن ينفعيم إيمانيمتقديره: لّما رأمحذكؼ دؿ عميو ما قبمو :  لشرطجواب ا -3
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

اآلية الكريمة تبيف نتيجة قكؿ الكافريف حيف ال ينفع اإليماف، إذ أكلئؾ الكافركف ال ينفعيـ  
 عند اإليماف قبكؿ قد مضت في األمـ الخالية بعدـ إيمانيـ حيف رأكا العذاب األليـ، فيذه سنة هللا تعالى

 .(3) العذاب ، كخسر ىنالؾ الكافركف باهلل تعالى كبرسمو كىك البأس معاينة

إّف جممة الشرط تبيف تعمق عدـ نفع اإليماف كقت رؤية العذاب، كىذا المعنى يعمـ في كل 
قبكؿ التكبة، فيذا المعنى تظيره أداة زماف، فكجكد اإليماف االضطرارؼ حيف كقكع العذاب ُيكجب عدـ 

 الجازمة )لّما(. رالشرط الظرفية الحينية غي

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .3/167 -الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .3/1115 -الخراط -( انظر : المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
 .4/81 –الخازف  -( انظر: لباب التأكيل في معاني التنزيل3)
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 انفصــم األول   
 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج غافر

 

 

 

 

 انفصم انثاٍَ

انشىري(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ  -ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىر )فصهد  

 انرفسُرٌ.

 

 وَشرًم ػهً يثحثٍُ:

 

 انًثحث األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )فصهد(, وتُاٌ أثرها.   

 انًثحث انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )انشىري(, وتُاٌ أثرها .  
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 انًثحث األول

 ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )فصهد(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌ  

 

 و ثالثح يطانة: ذًهُذوفُه 

 : ذؼرَف تسىرج فصهد.ذًهُذ

 (, وتُاٌ أثرها.29-1انًطهة األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ)

 (, وتُاٌ أثرها.44 - 30انًطهة انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 (, وتُاٌ أثرها.54 - 45انثانث: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )انًطهة 
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 انفصــم انثاٍَ    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج فصهد

 

متَيد

 تعسيف عاو بطوزة  فصلت

 :أمساء الطوزة، وعدد آياتَا 

 (1) فصمت ليا أسماء عدة منيا : سكرة

 السجدة. عمى ؛ الْشتماليا سورة السجدة -1

 . [ ٕٔ] فصمت: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ : ؛ لقكلو سورة المصابيح -2

 .(2): أربع كخمسكف ككفي، كثنتاف كخمسكف بصرؼ كشامي، كثبلث كخمسكف مكي كمدنيوعدد آياتيا
 

 ٌىصول الطوزة: شما 

كمما يدلل عمى ذلؾ القصة ، (3)التي نزلت قبل اليجرةسكر المكية سكرة فصمت مف ال 
 ربيعة بف عتبة فأتاه يكمًا، قريش اجتمعت ):قاؿ عنيما، هللا رضي هللا عبد بف المشيكرة، فعف جابر

:  هللا رسكؿ لو فقاؿ ، هللا رسكؿ فسكت هللا؟ عبد أـ خير أنت دمحم، يا: فقاؿ شمس عبد ابف

ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  چ  الرحيـ الرحمف هللا بسـ: "  هللا رسكؿ فقاؿ نعـ،: قاؿ «أفرغت؟»

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ٹ ٹ چ  بمغ حتى[ ٕ – ٔفصمت: ] چپ 

 إلى عتبة فرجع «ال: »قاؿ ىذا؟ غير عندؾ ما ؾ،حسبُ  حسبؾ: عتبة لو فقاؿ"   ٖٔفصمت:  چڦ  

: قاؿ أجابؾ؟ فيل: قالكا كممتو، قد إال تكممكنو أنكـ أرػ  شيئا تركت ما: فقاؿ كراءؾ؟ ما: فقالكا قريش،
 عاد صاعقة مثل صاعقة أنذركـ أنو غير قاؿ مما شيئا فيمت ما (4)"بنبيو" نصبيا كالذؼ ال نعـ،

                                                           

 .91( انظر: جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء 1)
 .220ص –أبك عمرك الداني –( انظر: البياف في عد آؼ القرآف 2)
 .1/40 –السيكطي  –( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 3)
 يكجد بيا تصحيف، كىي في ركايات أخرػ بينة، أك بنية. (4)
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 انفصــم انثاٍَ    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج فصهد

 غير قاؿ، مما شيئا فيمت ما كهللا ال: قاؿ قاؿ؟ ما تدرؼ  كال بالعربية، رجل يكممؾ كيمؾ: قالكا. كثمكد
 .(1)الصاعقة( ذكر

 

 :حموز الطوزة و أٍه أٍدافَا 

 أواًل: حموز الطوزة :

بما أّف سكرة فصمت مكّية فيي تعالج مسائل العقيدة المتمثمة في اإليماف باهلل تعالى، كاإليماف  
باليكـ اآلخر، كقضية الكحي، كمصدر القرآف الكريـ، فمحكر السكرة يشرح ليذه القضايا كيكضحيا، 

  .(2) هللا في الككف كالنفسكيحدد عاقبة المنكريف آيات 

 :ثاىيًا: أٍداف الطوزة

 بياف مصدر القرآف، كىك مف الرحمف الرحيـ. -1
 .يكحي إليو مف هللا   بياف أف النبي -2
 تقرير أف القرآف الكريـ جاء بالبشرػ لممؤمنيف، كباإلنذار لممكذبيف الجاحديف. -3
 ما سمف مف القركف مف قبل.بياف أّف عاقبة مف أعرض عف الذكر كالكتاب المبيف، كعاقبة  -4
شاعة الشبو حكلو. -5  بياف أّف ىدؼ المشركيف ىك المغك في القرآف الكريـ، كا 
تقرير أف دالئل الكحدانية شاىدة في النفس، كالككف، لتككف حجة عمى مف لـ يؤمف باهلل  -6

 تعالى.
كدفع السيئة تبيف السكرة ُخُمَق الداعية المتمثل في اإلحساف في القكؿ، كاإلصبلح في العمل،  -7

 بالحسنة، كالصبر في طريق الدعكة.
حاطتو بكل شيء.  تقرير سعة عمـ هللا -8  لكل ما في السمكات كما في األرض، كا 
 (3)ال يجمييا لكقتيا إال ىك.  بياف أّف الساعة عمميا عند هللا -9

 
                                                           

 ، صححو الذىبي.3002/ح - - 2/278 كتاب قراءات النبي –الحاكـ  –( المستدرؾ عمى الصحيحيف 1)
 . 5/3105 -سيد قطب -( انظر: في ظبلؿ القرآف2)
 ص–شحاتة  -، أىداؼ كل سكرة 2/443 –البقاعي   –مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر ( انظر: 3)

349 . 
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 انفصــم انثاٍَ    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج فصهد

 
 

 املطلب األول

 املعيى التفطرييوبياٌ أثسٍا على  مً ضوزة فصلت، (29- 1)آليات يف احتليل مجلة الصسط 
 

 ي:التجمل شرطية، كبيانيا عمى النحك ال يينضكؼ في ىذه اآليات سبع مسائل، ينتظـ فييا ثمان 

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ٹ ٹ چ  األوىل:  املطألة

 .[ٙ]فصمت:  چڈ    ژ    ڈڎ

 :ليل مجلة الصسطأواًل: حت

 ، تقديرىا )إن(.الفاء الفصيحةمقدرة، بداللة أداة الشرط:  -1
 .(1) تقديره: إن عممتم ذلك فاستقيموا إليومقدر، بداللة الفاء الفصيحة، فعل الشرط :  -2
الفاء: الفصيحة مبنية عمى السككف، استقيمكا: فعل أمر مبني جواب الشرط :) فاستقيموا(: -3

في محل رفع عمى حذؼ النكف؛ ألّف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل 
 .(2)فاعل، كجممة )استقيمكا( في محل جـز جكاب الشرط

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

، ألخرجكـ مف ظممات الشرؾ إلى قل ليـ أّييا الرسكؿ إّنما أنا بشر مثمكـ، يكحي إلّي مف هللا 
فاستقيمكا في عبادتو سبحانو  نكر الكحدانية هلل تعالى، فإف عممتـ أّف ما أرسل إلّي كحي مف هللا تعالى،
يل لمف أشرؾ باهلل سبحانو مخمصيف لو، كاطمبكا منو المغفرة عمى ما بدا منكـ مف ذنكب، ألّف الك 

 .(3)كتعالى

                                                           

 .25/337 –اليررؼ  –( انظر: تفسير الركح كالريحاف 1)
 .8/531 -الدركيش – ( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .8/62 -عبدالرحمف النفيسة –( انظر: التفسير المبيف 3)
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 انفصــم انثاٍَ    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج فصهد

يكحى  إّف دعكة الناس لبلستقامة تحتمل إيماف بعضيـ، ككفر بعضيـ ، فمف عمـ أّف الرسكؿ  
ف كاستقاـ، كأما مف أصر عمى جيمو كاتبع ىكاه أشرؾ كلـ إليو مف ربو أنو ال إلو هللا معتقدًا بذلؾ، آم

يؤمف، كلذلؾ كاف تقدير أداة الشرط)إف( المستعممة في المعاني المشككؾ فييا، ففعل الشرط قد يتحقق 
في حق بعض الناس، كقد ال يتحقق عند آخريف، فإف تحقق فعل شرطيا ترتب عميو جكاب شرطيا 

 ى.كىك طمب االستقامة إلى هللا تعال

 

 .[ٖٔ]فصمت:  چ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦٹ ٹ چ   الجاىية: املطألة

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

حرؼ  )إن(:، ال محل ليا مف اإلعراب، فاء: استئنافية، مبنية عمى الفتحالأداة الشرط: )فإن(:  -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.   شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة في محل جـز فعل الشرط : )أعرضوا(:  -2
 .(1)فعل الشرط، كالكاك: ضمير متصل، مبني عمى السككف في محل رفع فاعل

الفاء: رابطة لجكاب الشرط، ال محل ليا مف اإلعراب، قل: فعل أمر جواب الشرط : )فقل(:  -3
مستتر تقديره أنت، كجممة )قل( في محل جـز جكاب مبني عمى السككف، كالفاعل ضمير 

 .(2)الشرط
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

فإف أعرض المشرككف عف ما أكحي إليؾ مف القرآف، كما أنزؿ إليؾ مف ربؾ فقل ليـ منذرًا  
باإلعراض كىك كمتكعدًا أّف عاقبة إعراضكـ صاعقة تيمككـ كما ُفعَل بقـك عاد كثمكد، كتعميق العذاب 

 .(3)أخف مف التكذيب ليفيد العقكبة عمى ما ىك فكؽ اإلعراض

                                                           

 .3/169 –الدعاس  –القرآف ( انظر: إعراب 1)
 .24/292 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
 .3/405 -( انظر: تفسير ابف عرفة3)
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إف استعماؿ )إف( الشرطية المقتضية لمشؾ يبيف أّف اإلعراض ال يقع مف كل الناس، فمنيـ  
مف يعرض، كمنيـ مف يرىب مف ىذا التيديد فإف تحقق فعل الشرط، تحقق جكاب الشرط كىك اإلنذار 

 ّذب، كىذا ما تبّينو جممة الشرط كأداتيا.بالصاعقة لمف أعرض كك

 

ڇ  ڇ    چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چٹ ٹ چ  الجالجة : املطألة

 .[ٗٔ]فصمت:  چ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف أداة الشرط : )لو(:  -1 اإلعراب، يفيد حرؼ شرط غير جاـز
 امتناع المتناع.

فعل ماٍض مبني عمى الفتح، ربُّنا: فاعل مرفكعة كعبلمة فعل الشرط : )شاء ربنا(: شاء:  -2
 .(1) رفعو الضمة كىك مضاؼ، كنا : ضمير متصل في محل جر مضاؼ إليو

البلـ كاقعة في جكاب الشرط، أنزؿ فعل ماٍض مبني عمى جواب الشرط : )ألنزل مالئكة(:  -3
ح، كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك، مبلئكًة: مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، الفت

، ال محل ليا مف اإلعراب، كجممة الشرط في محل  كجممة )أنزؿ( جكاب لشرط غير جاـز
 .(2)نصب مقكؿ القكؿ 

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

خبلص حينما جاءت الرسل األقكاـ الغابرة كقكـ عاد   كثمكد، تدعكىـ لكحدانية هللا تعالى كا 
العبادة، كاف منيـ اإلعراض كقكليـ لكشاء ربنا ألنزؿ مبلئكة تككف رسبًل، فيذه شبية كضعكىا ليبرركا 

 .(3)كفرىـ كا عراضيـ، ككفركا كأعرضكا عما جاءت بو الرسل مف الكحي كاليدػ

                                                           

 .9/4160 –دمحم ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .10/321 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل2)
 .3/331 –حجازؼ محمكد  –( انظر: التفسير الكاضح 3)
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فعل الشرط، فالممزـك منتف كذلؾ كىك فاآلية تبيف انتفاء البلـز كىك مشيئة هللا تعالى كىك  
إنزاؿ المبلئكة كىك جكاب الشرط، كىذا الشرط كضعو المشرككف ليمتنعكا عف اإليماف، فجممة الشرط 

 تكضح ىذه المعاني بأداتيا المصدرة )لك( التي تفيد امتناع المتناع.

 

 چ     ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     حبچ ٹ ٹ  ة السابعة:املطأل

 .[ٕٓ]فصمت: 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو أداة الشرط: )إذا(:  -1
 منصكب بجكابو.

(: ما: حرؼ زائد مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، فعل الشرط :)ما جاءوىا -2
كالكاك: ضمير متصل مبني عمى جاءكىا: فعل ماٍض مبني عمى الضـ التصالو بكاك الفاعل، 

السككف في محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو، كجممة جاءكىا 
 .(1) في محل جر بإضافة )إذا( إلييا

: فعل ماٍض مبني عمى الفتح، عمييـ: جار دشي جواب الشرط : )شيد عمييم سمعيم(: -3
كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء: كمجركر متعمق بالفعل ، كسمعيـ: فاعل مرفكع، 

ضمير متصل في محل جر مضاؼ إليو، كجممة )شيد( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا 
 .(2)مف اإلعراب

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

شيدت أعضاؤىـ  أنكركا ما فعمكا مف جرائـ، كمعاصٍ حّتى إذا انتيى المطاؼ بالمشركيف ك  
 َىلْ : َفَقاؿَ  َفَضِحَؾ،  هللاِ  َرُسكؿِ  ِعْندَ  ُكنَّا: َقاؿَ  َماِلٍؾ، ْبفِ  َأَنسِ  كيبيف ذلؾ ما ُركؼ َعفْ ، (3)عمييا

                                                           

 .8/434 –دمحم عمي الردة  -( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو1)
 .8/547 -الدركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .15/350 –القرطبي  –( انظر : تفسير أحكاـ القرآف 3)
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َـّ  َتْدُركفَ  ـُ، َكَرُسكُلوُ  هللاُ : ُقْمَنا َقاؿَ  َأْضَحُؾ؟ ِم  ُتِجْرِني َأَلـْ  َربِّ  َيا: َيُقكؿُ  َربَُّو، اْلَعْبدِ  ُمَخاَطَبةِ  ِمفْ  ): َقاؿَ  أَْعَم
ـِ؟ ِمفَ   َكَفى: َفَيُقكؿُ : َقاؿَ  ِمنِّي، َشاِىًدا ِإالَّ  َنْفِسي َعَمى ُأِجيزُ  اَل  َفِإنِّي: َفَيُقكؿُ : َقاؿَ  َبَمى،: َيُقكؿُ : َقاؿَ  الظُّْم

: َقاؿَ  اْنِطِقي،: أِلَْرَكاِنوِ  َفُيَقاؿُ  ِفيِو، َعَمى َفُيْخَتـُ : َقاؿَ  ُشُيكًدا، اْلَكاِتِبيفَ  َكِباْلِكَراـِ  َشِييًدا، َعَمْيؾَ  اْلَيْكـَ  ِبَنْفِسؾَ 
َـّ : َقاؿَ  ِبَأْعَماِلِو، َفَتْنِطقُ  ـِ، َكَبْيفَ  َبْيَنوُ  ُيَخمَّى ُث  .(1)(ُأَناِضلُ  ُكْنتُ  َفَعْنُكفَّ  َكُسْحًقا، َلُكفَّ  ُبْعًدا: َفَيُقكؿُ  َقاؿَ  اْلَكبَل

المحققة، تعمق كصكؿ أىل النار تظير جممة الشرط كأداتيا )إذا( كالتي تستعمل في المعاني  
لجينـ كىك فعل الشرط، بتحقق شيادة أعضائيـ عمييـ ككتـ أفكاىيـ كىك جكاب الشرط، كىك عذاب 

 نفسي متحقق ليـ فكؽ العذاب الذؼ ُيبلقكه.

 

 چ    ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ  اخلامطة: املطألة

 .[ٕٗ]فصمت: 

 :صسطأواًل: حتليل مجلة ال

 ينضكؼ تحت ىذه المسألة جممتاف شرطيتاف، كبيانيما عمى النحك اآلتي: 

 الجممة األولى: 

، أداة الشرط : )فإن(:  -1 الفاء حرؼ استئناؼ، ال محل لو مف اإلعراب، إف : حرؼ شرط جاـز
 مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.

كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛ فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط،  فعل الشرط : )يصبروا(: -2
 .(2) ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، الكاك: ضمير متصل في محل رفع فاعل

:الفاء: رابطة لجكاب الشرط، النار: مبتدأ مرفكع كعبلمة رفعو جواب الشرط : )فالنار مثوى( -3
الضمة، مثكػ: خبر المبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة المقدرة منع مف ظيكرىا التعذر، 

 .(3)كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط 

                                                           

 .2969ح -4/2280 -باب: شيكد الجكارح عمى اإلنساف –كتاب الزىد كالرقائق  –( صحيح مسمـ 1)
 .9/4168 -دمحم ياقكت –( انظر: إعراب القرآف 2)
 .3/172 -الدعاس –( انظر: إعراب القرآف 3)
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 :الجممة الثانية 

ن( -1 ،  إن(:) : الكاك: حرؼ عطف، ال محل لو مف اإلعراب،أداة الشرط : )وا  حرؼ شرط جاـز
 مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.

فعل مضارع مجزكـ؛ ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو حذؼ النكف؛  فعل الشرط : )يستعتبوا(: -2
 .(1) ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل في محل رفع فاعل

في مبني عمى الشرط، ما: حرؼ ن اء رابطة لجكاب: الفجواب الشرط : )فما ىم من المعتبين( -3
السككف ال محل لو مف اإلعراب، ىـ: ضمير منفصل مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ، 
مف المعتبيف: جار كمجركر متعمق بخبر محذكؼ تقديره: كائنكف، كالجممة االسمية في محل 

 .(2)جـز جكاب الشرط 
 

 :ًا: األثس التفطريي جلنليت الصسطثاىي

إّف أىل الّنار سكاٌء صبركا أـ جزعكا فالنار مثكًػ ليـ، فإف صبركا عمى العذاب فالنار مأكاىـ،  
ف يطمبكا الرجكع إلى الدنيا ليعممكا صالحًا، ال يجابكا لذلؾ، كال تقبل أعذارىـ   .(3)كا 

ر فترتيب الجزاء عمى الشرط يفيد عدـ نفع الصبر مع العمـ أّف الصبر مفتاح الفرج، فالتعبي 
بأداة الشرط )إف( في ىذا المعنى المحتمل المشككؾ فيو، يبيف أف صبرىـ كعدمو ال نفع لو، كجزعكا أـ 
صبركا فالنار خالديف فييا ال محيص ليـ عنيا، كقد ترتب جكاب الشرط في الجممتيف، كىك فالنار 

بل الظف كالتخميف  مثكػ ليـ، كما ىـ مف المعتبيف عمى فعمي الشرط الذيف ال يفيداف الجـز كاليقيف،
ف الظف ال يغني مف الحق شيًئا.  كا 

 

 

                                                           

 .10/332 -بيجت صالح –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 1)
 .24/301 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب2)
 .5/70 –البيضاكؼ  –( انظر: أنكار التنزيل كأسرار التأكيل 3)
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 چۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ٹ ٹ چ  :طادضةال املطألة

 .[ٕٚ]فصمت: 

 :لة الصسطأواًل: حتليل مج

 )إن( مقدرة، بداللة الفاء الفصيحة، تقديرىا:أداة الشرط :  -1
 .(1)، تقديره: "إن استمروا عمى ذلك فمنذيقن" مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحةفعل الشرط :  -2
3- ) : الفاء: الفصيحة ، البلـ: مكطئة لمقسـ، ُنِذيقّف: فعل مضارع مبني جواب الشرط :)فمنذيقنَّ

عمى الفتح التصالو بنكف التككيد الثقيمة، كالفاعل ضمير مستتر تقديره: نحف، كجممة نذيقف 
 .(2)ت مسد جكاب الشرطجكاب القسـ، ال محل ليا مف اإلعراب، كقد سد

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

أّف ليـ عذابًا باآلية تبيف عاقبة الكافريف إف استمركا في لغكىـ في القرآف، فاهلل تعالى يقسـ  
، أسكأ الذؼ عممكه، كفي التعبير مبالغة ، مف المغك كالكفر كالجحكدشديدًا، كليجازييـ عمى أعماليـ

 .(3) الذؼ سيمحق بيـلتيكيل العذاب 

إف القسـ تأكيٌد لتحقق إذاقة العذاب لممشركيف الذيف يمغكف في القرآف الكريـ، أما أداة الشرط  
المحذكفة )إف( التي ىي لممعاني المحتممة المشككؾ فييا، تبيف أف بعضيـ سيستمر في ذلؾ، كيذكؽ 

ركا االستمرار فسيتحقق جكاب الشرط، العذاب، كالبعض اآلخر سينتيي، كيؤمف بما أنزؿ هللا، فإف اختا
 كىك إذاقة العذاب الكافريف عذابًا شديًدا.

 

 

                                                           

 .8/551 -محي الديف الدركيش -( إعراب القرآف كبيانو1)
 .8/444 –دمحم عل الدرة  -( انظر:  تفسير القرآف كا عرابو كبيانو2)
 .24/279 –ابف عاشكر  –( انظر: التحرير كالتنكير 3)
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ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی       ی  جئ  ٹ ٹ چ   الطابعة: املطألة

 .[ٜٕ]فصمت:  چ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 تقديرىا: )إن(.مقدرة، أداة الشرط :  -1
 (1)"إن ترنا المذين أضالنا . .  نجعميما". :تقديرهمقدر، فعل الشرط :  -2
فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو جكاب شرط مقدر، كالفاعل: ضمير جواب الشرط :)نجعميما( :  -3

مستتر، تقديره: نحف، كالياء: ضمير متصل في محل نصب مفعكؿ بو، كالميـ كاأللف 
 .(2)لممثنى

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

تبيف حسرة الكافريف كندميـ كىـ في النار، فيطمبكف مف هللا تعالى أف يرييـ مف أضميـ اآلية  
في الدنيا مف دعاة الضبلؿ مف اإلنس كالجف؛ لينتقمكا منيـ فيجعمكىـ تحت أقداميـ لُيحقِّركا مقاميـ 

 .(3) كييينكا كبرىـ الذؼ كاف في الدنيا

لحسرة في قمكب األتباع الذيف ضمكا، فأداة تعمق الجكاب بالشرط المقدر يبيف مدػ الندـ كا 
ف  الشرط )إف( المحذكفة تشككؾ في تحقق الرؤية ليـ ألّف ذلؾ بمشيئة هللا تعالى إف شاء أراىـ إياىـ كا 
لـ يشأ فبل يرييـ، فإف تحقق ليـ فعل الشرط كىك رؤيتيـ لمذيف أضمكىـ، يتحقق جكاب الشرط، كىك 

 سفميف.جعميـ تحت أقداميـ، ليككنكا مف األ

 

 

 

                                                           

 24/306 –محمكد صافي  –( الجدكؿ في اإلعراب 1)
 .3/1123 -الخراط -( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
 .3/130 –العز بف عبدالسبلـ   -( انظر: تفسير القرآف 3)
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 املطلب الجاىي

 وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي مً ضوزة فصلت، (44  -31) آلياتيف احتليل مجلة الصسط 

  

 ي :حتكؼ عمى خمس جمل شرطية، كىي كالتالينتظـ في ىذه اآليات خمس مسائل، ت  

﮴   ۓہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےچ ٹ ٹ  :األوىل املطألة ﮳   ﮲      چ    ۓ   

 .[ٖٙ]فصمت: 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

مّ ك )أداة الشرط:  -1 : حرؼ شرط )إن(: حرؼ عطف، ال محل لو مف اإلعراب، إّما: كاكال ا(:ا 
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، ما: حرؼ لمتككيد، ال محل ليا مف  جاـز

 اإلعراب.
 الثقيمة التككيد بنكف  التصالو الفتح؛ عمى مبني مضارع، فعل: ينزغّنؾ فعل الشرط : )ينَزَغّنك(: -2

 ضمير: كالكاؼ اإلعراب، مف لو محل ال التككيد نكف : كالنكف  الشرط، فعل جـز محل في
 .(1)بو، كنزٌغ: فاعل مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة مفعكؿ نصب محل في متصل

الفاء الفصيحة، ال محل ليا مف اإلعراب، كاستعذ: فعل أمر مبني  جواب الشرط : )فاستعذ(: -3
عمى السككف، كالفاعل: ضمير مستتر تقديره أنت، كجممة )استعذ( في محل جـز جكاب 

 .(2)الشرط
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/43 –النحاس  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .3/75 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 2)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

بمثميا، فاليدؼ الرباني ىك اآلية تبيف السبيل لمتصدؼ لكساكس الشيطاف، كتزينو بمقابمة السيئة  
 .(1)االستجارة باهلل تعالى مف الشيطاف؛ ألّف هللا تعالى سامع النجكػ بصير بأعماؿ العباد

تبيف جممة الشرط كأداتيا )إف( كالتي تستعمل في المعاني المشككؾ فييا، أّف نزغ الشيطاف  
ف ال يستطيع غكايتيـ، كىـ عباد كغكايتو ليست لكل الناس، فمف الناس َمف يغكيو الشيطاف، كمنيـ مَ 

هللا المخمصيف، الستجارتيـ باهلل تعالى، فإذا كقع فعل الشرط كىك كسكسة الشيطاف، فيجب أف يتبع 
 باهلل تعالى مف الشيطاف الرجيـ.  ذلؾ جكاب الشرط كىك االستعاذة

 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٹ ٹ چ  الجاىية : املطألة

 .[ٖٚفصمت: ] چۉ    ۉ     ې  ې  ې  ېى    ى   ائ  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط :

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.أداة الشرط: )إن(  -1  : حرؼ شرط جاـز
فعل ماٍض ناسخ مبني عمى السككف التصالو بتاء  فعل الشرط : )كنتم إياه تعبدون (: -2

المخاطب في محل جـز فعل الشرط، كالتاء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل رفع 
اسـ كاف، إّياه: ضمير منفصل مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو مقدـ، تعبدكف: 

في  مى السككف مبني ع فعل مضارع مرفكع كعبلمة رفعو ثبكت النكف، كالكاك: ضمير متصل
 .   (2)محل رفع فاعل، كجممة تعبدكف في محل رفع خبر كاف

 .(3)تقديره: إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا لو محذكؼ دؿ عميو السياؽ،جواب الشرط :  -3

 

 
                                                           

 .24/230 –الزحيمي  –( انظر: التفسير المنير 1)
 .25/395 –اليررؼ  –( انظر: تفسير الركح كالريحاف 2)
 .24/312 –محمكد صافي  -الجدكؿ في اإلعرابانظر:  (3)
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 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

اآليات مخمكقاف آيات هللا تعالى شاىدة في الككف عمى كحدانيتو، كعظمتو كقدرتو، كمف ىذه  
سبحانو ، كىما الشمس، كالقمر، كليما ارتباط كثيق باإلنساف؛ ألّف خالقيما كاحد  لو مسبحاف عظيماف

خبلص العبادة بالسجكد  فرغـ منافع ىذيف المخمكقيف، كعظمتيما، كاف النيي عف السجكد ليما، كا 
 .(1) كالرككع هلل كحده، كىذا ىك تكحيد األلكىية

ف أّف رغـ ىذا كطة بإخبلصيا هلل تعالى، فجممة الشرط، كأداتيا )إف( تبيّ إّف أؼ عبادة مشر  
، كمنيـ مف أخمص العبادة لو الشرط إاّل أّف مف الناس لـ يحقق العبكدية بإخبلص العبادة هلل

سبحانو، كحقق معنى العبكدية، فإف تحقق فعل الشرط كىك إخبلص العبادة هلل تعالى، فعندىا يجب أف 
 ذلؾ جكاب الشرط المقدر، كىك السجكد هلل كحده دكف سكاه.يترتب عمى 

 

ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ٹ ٹ چ   الجالجة: املطألة

 .[ٖٛ]فصمت:  چ  ېئ

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

حرؼ إن(: : الفاء استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، )أداة الشرط: )فإن( -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.شرط   جاـز

الجماعة في  بكاك التصالو الضـ؛ عمى مبني ماضٍ  فعل: استكبركا فعل الشرط : )استكبروا(: -2
 .(2)فاعل رفع محل في متصل ضمير: كالكاك محل جـز فعل الشرط،

 .(3)تقديره:" فدعيم"محذكؼ جواب الشرط :  -3
 
 

                                                           

 .5/3124 –سيد قطب  -، في ظبلؿ القرآف21/473 –الطبرؼ  –( انظر: جامع البياف 1)
 .8/564 –الدركيش  -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .3/1125 –الخراط  –( المجتبى مف مشكل إعراب القرآف 3)



 

119 
 

 انفصــم انثاٍَ    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج فصهد

 :الصسطيًا: األثس التفطريي جلنلة ثاى

اآلية الكريمة تبيف جانًبا مف نتيجة النيي، كذلؾ أّف مف استكبر عف السجكد هلل تعالى  
خبلص العبادة لو، فإف هللا تعالى غنٌي عف ذلؾ، كعنده مف المبلئكة مف يسجدكف لو، كيسبحكف لو،  كا 

 .(1)كىـ ال يستكبركف عف عبادتو، كال يممكف 
تعالى، فريقاف: فريق ينتيي كيخمص العبادة كاإلنابة هلل تعالى، الناس في االنتياء عّما نيى هللا 

كفريق يستكبر كيجحد، كىذا المعنى بينتو )إف( الشرطية التي تستعمل في المشككؾ فيو، فإف تحقق 
 المقدر، كىك تركيـ كما ىـ عميو. فعل الشرط كىك استكبارىـ عف عبادتو، فعندىا يترتب جكاب الشرط

 

ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ چ ٹ ٹ السابعة : املطألة

 .[ٜٖ]فصمت:  چ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ   ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط :

( : ظرؼ لما يستقبل مف ، )إذااستئنافية، ال محل ليا مف اإلعراب أداة الشرط: )فإذا(: الفاء: -1
 الزماف خافض لشرطو منصكب بجكابو.

فعل ماٍض، مبني عمى السككف؛ التصالو بناء الفاعميف، كنا: ضمير  )أنزلنا(:فعل الشرط:  -2
 . (2)متصل في محل رفع فاعل، كجممة )أنزلنا( في محل جر بإضافة )إذا( إلييا 

فعل ماض مبني عمى الفتح، كالتاء: تاء التأنيث الساكنة، ال محل جواب الشرط : )اىتزت(:  -3
تتر، تقديره: ىي، كجممة )اىتزت( جكاب لشرط غير ليا مف اإلعراب، كالفاعل: ضمير مس

، ال محل ليا مف اإلعراب  .(3)جاـز
 
 

                                                           

 .4/89 –الخازف  –( انظر: لباب التأكيل في معاني التنزيل 1)
 .10/347 -بيجت صالح -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل2)
 .3/176 -الدعاس –( انظر: إعراب القرآف 3)
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 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

بعد أف بّيف هللا تعالى آية في السماء، أردؼ ذلؾ ببياف آية في األرض، دالة عمى كحدانيتو  
كلكف عند إنزاؿ المطر تصبح حية بالنبات  كقدرتو، فاألرض قبل إنزاؿ المطر تراىا مكات ال حياة فييا؛

 .(1)كالزركع، فإّف القادر عمى إحيائيا، قادر عمى بعث المكتى بعد مكتيـ

فجممة الشرط المصدرة بأداتيا )إذا( المستعممة في المعاني المتحققة، تبيف أنو كما ىك متحقق  
رض، فكما أّف الحياة محققة األ إنزاؿ المطر كىك فعل الشرط، فإنو متحقق جكاب الشرط كىك حياةُ 
 لؤلرض بإنزاؿ المطر، فإف البعث أمر متحقق لممخمكقات بعد مكتيـ.

 

ۉ  ۉ    ۅۋ   ۅ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ ٹ ٹ   اخلامطة: املطألة

ۆئ     ۆئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ  ىې  ې  ې  ې

 .[ٗٗ]فصمت:  چ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

: حرؼ شرط غير )لو(: الكاك حرؼ استئناؼ، ال محل لو مف اإلعراب، أداة الشرط : )ولو( -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، يفيد امتناع المتناع.  جاـز

: فعل ماٍض مبني عمى السككف؛ التصالو بناء الفاعميف، كنا : ضمير فعل الشرط : )جعمناه( -2
رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في متصل مبني عمى السككف في محل 

 .(2)محل نصب مفعكؿ بو
البلـ: كاقعة في جكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف  جواب الشرط : )لقالوا(: -3

اإلعراب، قالكا: فعل ماٍض مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير متصل 

                                                           

 .24/134  -( انظر: تفسير المراغي 1)
 .10/353بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل2)
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اعل، كجممة )قالكا( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف مبني عمى السككف في محل رفع ف
 .(1)اإلعراب

 

 :األثس التفطريي جلنلة الصسط ثاىيًا:

العرب ال يستمعكف القرآف خشية أف يؤمنكا؛ فمك نزؿ القرآف أعجمًيا، لكاف ليـ حجة أنيـ ال  
أف يفسره ليـ، كلك كاف أعجميًا؛  لقالكا كيف ينزؿ أعجميًا،   يفيمكنو أعجمًيا، كلطمبكا مف النبي

كالذؼ أرسل إليو عربي؛ لكف القرآف الكريـ نزؿ عربًيا كمو؛ ليككف ىدػ لمناس كشفاء، كأما الذيف ال 
،كبما أنزؿ عميو فبل يفيمكف معاني القرآف، كال يسمعكف آياتو، مثميـ كمف ينادؼ  يؤمنكف بالرسكؿ
 .(2) يسمع صكتو كال يفيـ كبلمومف مكاف بعيد ك 

إف امتناع نزكؿ القرآف أعجمي، منع كفار قريش مف كضع أؼ عذر لعدـ إيمانيـ، كىذا المعنى  
يظيره حرؼ الشرط ) لك( الذؼ يفيد امتناع ال متناع، المصدر في الجممة الشرطية، فعندما امتنع فعل 

 المشركيف.، امتنع جكابو كىك قكؿ االشرط كىك جعل القرآف أعجميً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9/4184 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .24/247 –الزحيمي  –( انظر: التفسير المنير 2)
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 املطلب الجالح

 وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي مً ضوزة فصلت، (54 - 45)آليات يف احتليل مجلة الصسط 

 

 ي:التمميا تسع جمل شرطية، كبيانيا كالتتضمف ىذه اآليات ست مسائل، يتخ 

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  یٹ ٹ چ  األوىل: املطألة

 .[٘ٗ] فصمت: چ    مب  ىب   يب  جت  حت  خبجب   حب

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

: الكاك: حرؼ عطف، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، لكال: أداة الشرط : )ولوَل( -1
 مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، يفيد امتناع لكجكد. ،حرؼ شرط غير جاـز

 بالضمة، كخبرىا محذكؼ كجكبًا، تقديره مكجكدة.( : مبتدأ مرفكع كممة) فعل الشرط : -2
البلـ كاقعة في جكاب الشرط، ُقِضَي: فعل ماٍض لما لـ ُيسَـّ فاعمو،  جواب الشرط :)لقضي(: -3

 .(1)كنائب الفاعل ضمير مستتر
 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

كحالو مع قكمو، إذ صنعكا معو كما فعل كفار   بتذكيره بمكسى  في اآليات تسمية لمنبي 
كحممو ألخذ مف   ، كاختمفكا فيو، فمنيـ مف آمف بو، كمنيـ مف كفر، كلكال رحمة هللاقريش بالنبي 

 .(2)كفر بمجرد أف تمايزكا، كلقد بمغ بيـ الشؾ مبمغًا عظيمًا أقمقيـ؛ فمذلؾ جحدكه ككذبكه

                                                           

 .3/177 –الدعاس –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .751ص –السعدؼ  –( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف 2)
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في عدـ تعجيل جكاب الشرط كىي العقكبة  مف هللافكجكد فعل الشرط كىي الكممة السابقة  
لمف كفر، منعت تعجيل العقكبة لمف يكفر، كىذا ُيظير حمـ هللا تعالى كرحمتو بعباده، فأداة الشرط 

 )لكال( التي تفيد امتناع لكجكد، ىي الّتي بينت ذلؾ المعنى ككضحتو. 

 

 چجح  مح  جخ  حخ  مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ ٹ ٹ   الجاىية: املطألة

 .[ٙٗ] فصمت: 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 تتضمف ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، كبيانيما عمى النحك اآلتي: 

 :چ مت  ىت  يت   جثچ  الجممة األولى. 

، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.أداة الشرط : )من(:  -1  اسـ شرط جاـز
مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، عمل: فعل ماٍض فعل الشرط : )عمل صالحاا(:  -2

 .(1)كالفاعل: ضمير مستتر تقديره ىك، صالحًا: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة
الفاء: رابطة لجكاب الشرط ، البلـ: حرؼ جر مبني عمى الكسر، جواب الشرط :)فمنفسو(: -3

ي محل جر نفس: اسـ مجركر، كعبلمة جره الكسرة، كىك مضاؼ، الياء: ضمير متصل ف
مضاؼ إليو، كشبو الجممة متعمق بخبر محذكؼ تقديره: كائٌف، لمبتدأ محذكؼ، تقديره: فعممو، 
كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ 

 .(2))مف( 

 : چ ىث  يث  حج چ الجممة الثانية 

عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، ك)مف(: حرؼ عطف، مبني أداة الشرط : )ومن(:الواو:  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.  اسـ شرط جاـز

                                                           

 .8/469 -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو1)
 .8/575 -محي الديف الدركيش –انو ( انظر: إعراب القرآف كبي2)
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كالفاعل:  الشرط، فعل جـز محل في الفتح عمى مبني ماضٍ  فعل فعل الشرط :)أساء( : -2
 .(1)ىك تقديره مستتر ضمير

محل ليا مف رابطة لجكاب الشرط مبنية عمى الفتح ال جواب الشرط : )فعمييا(:الفاء:  -3
 مبتدأ محذكؼ، تقديره: كائنة، لمبتدأ محذكؼ بخبر اإلعراب، كعمييا: جار كمجركر متعمق

كفعل الشرط كجكابو في محل  الشرط، جكاب جـز محل في االسمية فإساءتو، كالجممة: تقديره
 .(2)رفع خبر المبتدأ)مف( 

 

 :ًا: األثس التفطريي جلنليت الصسطثاىي

الدنيا بامتثاؿ ما أمر هللا تعالى، كاجتناب ما نيى، فجزاء ذلؾ عائد لو مف عمل صالحًا في  
في الدنيا كاآلخرة، كمف عمل السيئات كظمـ نفسو، فعاقبة ذلؾ راجعة بالكباؿ عمى نفسو، فاهلل تعالى 

 .(3)يحكـ بيف العباد بالعدؿ، كال يظمميـ مثقاؿ ذرة

يضفي عمى المعنى تصكيرًا جميبًل، فكأف  التعبير باسـ الشرط )مف( الذؼ يستعمل لمف يعقل، 
اآلية تقكؿ يا أييا العقبلء إيمانكـ خيره عائد ألنفسكـ، كالمبيب مف يفقو ذلؾ، كمف أساء فعاقبة أمره 
ُخسرًا ، كالذؼ يسيء فإّنو كاألنعاـ بل أضل سبيبًل، فمّما تحقق فعل الشرط في اآليتيف تحقق جكابو 

 أك باإلساءة لمف عمل سكًءا. سكاء بالنعيـ لمف عمل صالًحا، 

 

         چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ       ڍ  ڍ          ڇ      ڇ    ڇ   چ        ٹ ٹ  الجالجة: املطألة

 .[ٜٗ] فصمت: 

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

ن(:  -1 : )إن(الكاك: حرؼ عطف، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، أداة الشرط : )وا 
،  مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب. حرؼ شرط جاـز

                                                           

 .25/7 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب1)
 .9/4187 –محمكد ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف 2)
 .21/487-الطبرؼ  –( انظر: جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف 3)
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و الشر(:  -2 مسو: فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، فعل الشرط : )مسَّ
: فاعل مرفكع،  كالياء: ضمير متصل، مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، كالشرُّ

 .(1) كعبلمة رفعو الضمة
كاب الشرط،  يؤس: خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره: الفاء: رابطة لججواب الشرط : )فيؤس  قنوط(: -3

ىك مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كقنكط: خبر ثاٍف لممبتدأ المحذكؼ مرفكع، كعبلمة رفعو 
 .(2) الضمة، كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط

 

 :الصسطثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة 

الماؿ، كالكلد كالعافية، كيحب الخير لنفسو اآلية تبيف حاؿ اإلنساف، فيك يسأؿ سعة الرزؽ في  
عمى الدكاـ، أما حالو في المصيبة فيك اليأس كالقنكط مف رحمة هللا تعالى، لعدـ تعمق قمبو بو، كال يعمـ 

 (3)أّف ذلؾ اختبار مف هللا تعالى.

، فػ)إف( الشرطية المستعممة في المعاني المشككؾ   سياؽ اآلية في الحديث عف اإلنساف بالعمـك
فيو، تبيف أّف مف الناس مف يقنط إذا أصابو الشر، كىك الكافر كالمنافق، أّما المؤمف فيككف كاثقًا باهلل 

اب الشرط يتحقق جك و تعالى لتعمق قمبو بو، فإف امتحف اإلنساف الكافر بفعل الشرط كىك كقكع الشر ب
 كىك يأسو كقنكطو.

 

 

 

 

                                                           

 .3/187 -الدعاس –( انظر: إعراب القرآف 1)
 . 3/1128 -الخراط –ب القرآف ( انظر: المجتبى مف مشكل إعرا2)
 .3/338 –القشيرؼ  -لطائف اإلشارات  - 3/233-السمرقندؼ  -( انظر: بحر العمـك3)
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  السابعة: املطألة

ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻ

 .[ٓ٘]فصمت:  چ    ھ

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 كبيانيما عمى النحك اآلتي:ينضكؼ تحت ىذه المسألة جممتاف شرطيتاف،   

 :الجممة األولى 

الكاك: حرؼ عاطف، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، البلـ: أداة الشرط: )ولئن(:  -1
، مبني  ، )إن(مكطئة لمقسـ، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب : حرؼ شرط جاـز

 عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.
أذقناه: فعل ماٍض مبني عمى السككف؛ التصالو بناء الفاعميف، فعل الشرط : )أذقناه رحمة(:  -2

في محل جـز فعل الشرط، كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كالياء 
ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، رحمًة: مفعكؿ بو ثاٍف منصكب 

 (1)كعبلمة نصبو الفتحة.
 .(2)يره: إف أذقناه رحمة يقكؿ ىذا ليمحذكؼ سد مسده جكاب القسـ، تقدجواب الشرط :  -3

 

  :الجممة الثانية 

ة عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، البلـ: مكطئة الكاك: عاطفة، مبني أداة الشرط: )ولئن(: -1
، مبني عمى  )إن( مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،، لمقسـ : حرؼ شرط جاـز

 السككف، ال محل لو مف اإلعراب.

                                                           

 .26/24 –اليررؼ  -( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف1)
 .9/6 –الدركيش  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو2)
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: فعل ماٍض لما لـ ُيسـ فاعمو، مبني عمى السككف؛ التصالو بتاء فعل الشرط : )ُرجعت( -2
الفاعل في محل جـز فعل الشرط، كالتاء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل رفع نائب 

 . (1) فاعل
محذكؼ سد مسده جكاب القسـ، تقديره: إف رجعت إلى ربي فإّف لي عنده  جواب الشرط : -3

 .(2) لمحسنى
 

 :األثس التفطريي جلنليت الصسطثاىيًا: 

إف اإلنساف إذا أصبح في نعمة بعد فقر أك صحة بعد مرض، يقكؿ جاحدًا إّنما أكتيتو عمى  
ف مت كلقيت ربي إف لي عنده فضبًل كنعمة كما كاف لي في الدنيا، فاهلل سبحانو  ،خبرة مني كعمـ كا 

 .(3) يتكعد أكلئؾ الكفار بإخبارىـ بما عممكا مف سيئات في الدنيا، كيذيقيـ العذاب األليـ جزاء ذلؾ

سياؽ اآلية يتحدث عف اإلنساف فصنف مف الناس حاليـ الجحكد إذا أصابتو رحمة بعد  
مؤكد دؿ عميو القسـ، كأيضًا مف شدة كفره يقسـ مشككًا بالبعث بأّف لو الحسنى، كىك ما  ضراء، كىذا

إذا أصابتيـ رحمة  دلت عميو )إف ( التي تفيد المعاني المشككؾ فييا، كصنف آخر حاليـ شكر النعمة
ادرة ، فجممة الشرط بأداتيا)إف( التي تستعمل في المعاني المحتممة المشككؾ فييا، كالنمف هللا

تُيـ الرحمُة بعَد الضراء، كتدؿ كذلؾ أّف الشر يقع لئلنساف نادرًا.  كضحت صنفي الناس في حاؿ مسَّ

 

 

 

 

 

                                                           

 .10/360 –بيجت صالح –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 1)
 .25/11 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب2)
 .5/22ابف عطية  -( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز3)
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﮸   ٹ ٹ چ   اخلامطة: املطألة ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳     ﮲   ھ  ے  ے  ۓ     ۓ 

 .[ٔ٘]فصمت:  چ     ﮹

 :أواًل: حتليل مجلة الصسط

 كبيانيما عمى النحك اآلتي:ينتظـ في ىذه المسألة جممتاف شرطيتاف،   

 :الجممة األولى 

ذا(:الواو:  -1 ، )إذا(: مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، استئنافيةأداة الشرط : )وا 
 ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، خافض لشرطو منصكب بجكابو.

فعل ماٍض مبني عمى السككف التصالو بناء الفاعميف، كنا: ضمير  فعل الشرط : )أنعمنا(: -2
متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كجممة )أنعمنا( في محل جر بإضافة إذا 

 .(1)إلييا
فعل ماض مبني عمى الفتح، كالفاعل ضمير مستتر تقديره ىك، جواب الشرط : )أعرض(:  -3

 .(2)ليا مف اإلعراب كجممة )أعرض( جكاب لشرط غير جاـز ال محل
 

 :الجممة الثانية 

ذا(:  -1 )إذا(: مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، ، حرؼ عطف: الكاكأداة الشرط : )وا 
 ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، خافض لشرطو منصكب بجكابو.

و:  -2 فعل ماٍض مبني عمى الفتح ، كالياء: ضمير متصل مبني فعل الشرط : )مّسو الشر(: مسَّ
: فاعل مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالجممة في  عمى الفتح في محل نصب مفعكؿ بو، كالشرُّ

 .(3)محل جر بإضافة )إذا( إلييا
الفاء: رابطة لجكاب الشرط، ذك: خبر لمبتدأ محذكؼ جواب الشرط : )فذو دعاء عريض(: -3

، كدعاٍء: تقديره: فيك، مرفكع كعبلمة رفعو الكاك، ألّنو مف األسماء الخمسة، كىك مضاؼ
                                                           

 .10/362 –بيجت صالح  -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل1)
 .25/12 -محمكد صافي -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب2)
 .3/1129 -الخراط –المجتبى مف مشكل إعراب القرآف ( انظر: 3)
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مضاؼ إليو مجركر كعبلمة جره الكسرة، كالجممة االسمية جكاب شرط غير جاـز ال محل ليا 
 .(1)مف اإلعراب

 

 :ًا: األثس التفطريي جلنليت الصسطثاىي

اآلية تصف طغياف النفس البشرية كتكبرىا كجحكدىا حياؿ مستيا النعمة، كلك كانت قميمة،  
النعمة مف المنعـ، أّما حاؿ تمؾ النفس إذا أصابتيا أقل مصيبة تمح فالنفس البشرية تنسى الشكر عمى 

 في الدعاء.

فجممتا الشرط كأداتيما )إذا( التي تستعمل في المعاني المتحققة، تبيف طبيعة النفس في حاليف،  
األكؿ: تحقق إعراضو كنسيانو في حاؿ النعمة، أّما الثاني: ففي حاؿ الضراء يظير تحقق دعائو 

لحاحو  فيو، فكأف الدعاء أصبح صاحبًا لو. كا 

 

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ٹ ٹ چ   الطادضة: املطألة

 .[ٕ٘]فصمت:  چائ  ائ  ەئ    

 :مجلة الصسطأواًل: حتليل 

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.أداة الشرط: )إن(:  -1  حرؼ شرط جاـز
كاف: فعل ماٍض ناقص، مبني عمى الفتح في محل جـز  كان من عند هللا(: :(فعل الشرط  -2

فعل الشرط، كاسمو: ضمير مستتر تقديره ىك، مف عند هللا : مف: حرؼ جر مبني عمى 
السككف ال محل لو مف اإلعراب، عند: اسـ مجركر كعبلمة جره الكسرة، كىك مضاؼ، كلفع 

لجممة متعمق بمحذكؼ خبر الجبللة )هللا(: مضاؼ إلية مجركر كعبلمة جره الكسرة، كشبو ا
 .(2) كاف، تقديره : كائناً 

 .(3) تقديره : إن كان من عند هللا فأنتم أضل من غيركم  محذكؼ،جواب الشرط :  -3
                                                           

 .9/4192 - محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .25/14 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
 .26/27 –اليررؼ  –تفسير الركح كالريحاف انظر: ( 3)
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 :ي جلنلة الصسطثاىيًا: األثس التفطري

أخبركني أيُّيا المشرككف إف كاف ىذا القرآف مف عند هللا تعالى، ككفرتـ  قل ليـ أيُّيا الرسكؿ 
 .(1)ـ، لعداكتكـ الشديدة كفرط خصامكـبو دكف تمحيص كطكؿ فكر، فبل أحد أضل منك

فتبيف جممة الشرط كأداتيا )إف( التي تدخل عمى المعاني المشككؾ فييا، أف بعض المشركيف  
جحد بعد تأمل كتفكر حبًا في الرياسة كخكفًا عمييا، كأّما األتباع كىـ األكثر كفركا دكف تأمل كطكؿ 

دبركا تالعقل، في نظر؛ لذلؾ يـك القيامة تككف حسرتيـ أكبر؛ ألنيـ لـ ينتفعكا بما كىبيـ هللا تعالى مف
 ؛ لذلؾ استحقكا أكبر درجات الضبلؿ.    القرآف الذؼ جاء بو النبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/118 -الصابكني -( انظر: صفكة التفاسير1)
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 انًثحث انثاٍَ

 (, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌ.انشىريذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )   

 

 وثالثح يطانة: ذًهُذوفُه    

 : ذؼرَف تسىرج انشىري. ذًهُذ

 (, وتُاٌ أثرها.21 - 1انًطهة األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 (,  وتُاٌ أثرها.39 - 22انًطهة انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 (, وتُاٌ أثرها.53 - 40انًطهة انثانث: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

متَيد

 تعسيف بطوزة الصوزى

 أمساء الطوزة وعدد آياتَا: 

 :لسكرة الشكرػ اسمافالقرآف ُكجَد بعد البحث في كتب عمـك  

 [.ٕالشكرػ: ] چٻ  چ سكرة عسق، كسميت بذلؾ؛ الفتتاحيا بقكلو تعالى:  -1

 .(1)[ٖٛالشكرػ: ] چں  ں  ڻ   چ: سكرة الشكرػ؛ لقكلو تعالى -2

 .(2)الككفي كىك ما عميو مصحف المدينة: ثبلث كخمسكف آية في العد وعدد آياتيا

 

 :شماٌ ىصول الطوزة 

 .(3)نزلت سكرة الشكرػ عقب سكرة فصمت، كىي سكرة مكية نزلت قبل اليجرة  
 

 :حموز الطوزة وأٍه أٍدافَا 

 إف فيـ السكرة يستكجب معرفة محكرىا، كأىـ أىدافيا 

 أواًل: حموز الطوزة:

يركز سكرة لشكرػ شأنيا شأف السكر المكية التي تعالج مكاضيع العقيدة، كمحكرىا الرئيس  
 .(4)الكحي، كالرسالة عمى حقيقة

                                                           

 (.1/418دمحم بف يعقكب الفيركز أبادؼ) –التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( انظر: بصائر ذكؼ 1)
 .306ص -ابف الجكزؼ  –( انظر: فنكف األفناف في عيكف عمـك القرآف 2)
 .1/41 -السيكطي –( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 3)
 .5/3136 –سيد قطب  –( انظر: في ظبلؿ القرآف 4)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 :ثاىيًا: أٍداف الطوزة

 إف لسكرة الشكرػ، مقاصد كأىدافًا، تميزىا عف سكر القرآف الكريـ، فمف أىـ أىدافيا:  

 ، كمضمكنيا الدعكة إلى التكحيد.بياف أّف رسالة األنبياء كاحدة، كأّنيا كحي مف هللا -1
 لمعالميف، كليست خاصة بقكمو فقط. تقرير أف دعكة النبي -2
 تقرير حرمة التفرؽ في الديف، ككجكب االجتماع عميو. -3
 بياف كجكب الدعكة إلى هللا تعالى، كالثبات عمييا. -4
 تقرير كجكب االستقامة عمى الديف، عقيدة كعبادة كخمقًا. -5
 ، كقدرتو. بياف أّف آيات هللا تعالى شاىدة عمى كجكد هللا -6
ف كاف يريد بياف أف اإلنساف ي -7 ناؿ ما يصبك إليو، فإف كاف يريد اآلخرة كفقو هللا تعالى ليا، كا 

 الدنيا يناؿ نصيبو منيا، كمالو في اآلخرة مف نصيب.
 بياف صفات المؤمنيف الذيف استحقكا بيا النعيـ المقيـ في اآلخرة. -8
 تقرير أّف مبدأ الشكرػ مف األسباب الميمة؛ لمحفاظ عمى كحدة األمة مف التفرؽ. -9

، تقرير كجكب االستجابة إلى هللا تعالى فيما أمر، قبل دنك األجل، كالكقكؼ بيف يدؼ هللا -10
 في يكـ ال عاصـ مف هللا تعالى إال مف رحـ.

 تقرير أّف ميمة الداعية الببلغ، كهللا تعالى متككٌل بحساب عباده، كحفع أعماليـ. -11
 .(1)إلى طريق هللا التأكيد عمى أّف ما جاء بو الرسل إّنما ىك ليداية الناس -12

 

 

 

 

 

                                                           

دمحم عبد اليادؼ  -القرآف الكريـ ، عكف الكريـ في بياف مقاصد سكر2/450 –عي البقا –( انظر: مصاعد النظر 1)
 .81ص –المصرؼ 
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 

 املطلب األول

 وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي مً ضوزة الصوزى، (21 -1)آليات يف احتليل مجلة الصسط 

 

 ي: التنة ثماف جمٍل شرطية، كبيانيا كالتحتكؼ اآليات عمى سبع مسائل، متضم

﮴    ﮳ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲ ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  املطألة األوىل: 

 .[ٛ]الشكرػ:  چ     ﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺ 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

: حرؼ ، )لو(مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، الكاك: عاطفةأداة الشرط : )ولو(:  -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، يفيد امتناع المتناع.  شرط غير جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل: لفع الجبللة )هللا( مرفكع،  الشرط : )شاء(:فعل  -2
 .(1) كعبلمة رفعو الضمة

البلـ: كاقعة في جكاب الشرط لمتأكيد، مبنية عمى الفتح، ال محل جواب الشرط : )لجعميم(:   -3
لضـ ليا مف اإلعراب، جعل: فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالياء: ضمير متصل مبني عمى ا

في محل نصب مفعكؿ بو، كالميـ لمجمع، كجممة )جعميـ( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو 
 .(2)مف اإلعراب

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

تبيف اآلية الكريمة أّف سنة هللا تعالى اقتضت أف يككف الناُس مختمفيف، كلذلؾ خمقيـ، فامتنعت  
مشيئتو أف يككنكا كميـ ميتديف أك ضاليف، لكنو سبحانو جعميـ مختمفيف، فيدخل مف يشاء في رحمتو 

                                                           

 .9/4200 –محمكد ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .21/ 25 -محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

أنفسيـ، فماليـ يـك مف المؤمنيف الذيف صدقكا بما جاء بو األنبياء، كأّما الذيف كّذبكا بالكحي كظممكا 
 .(1)القيامة مف قريب كال نصير

في ىذا  جممة الشرط كأداتيا )لك( تبيف امتناع جعل الناس أمة كاحدة، كىي سنة هللا  
الككف، المتناع مشيئتو سبحانو كتعالى، ليدخل مف يشاء في رحمتو باليداية، كيدخل الظالميف النار، 

مف النذارة ما فيو، فعندما كقع فعل الشرط كىك امتناع  كما دخمكىا إال بكسب أيدييـ، كذلؾ فيو
 المشيئة، كقع الجكاب كىك امتناع جعميـ أمة كاحدة.

 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائەئ    ۉٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅٹ ٹ چ  املطألة الجاىية:

 .[ٜ]الشكرػ:  چەئ  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 . )إن(، دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىا: قدرةمأداة الشرط :  -1
 تقديرىا:" إنبداللة الفاء الفصيحة التي أفصحت عف جممة شرط مقدرة،  قدر،مفعل الشرط :  -2

 .(2)"الحق الولي ىو فاهلل بحق، ولياا  أرادوا
الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح ال محل ليا مف اإلعراب، جواب الشرط : )فاهلل ىو الولي(:   -3

الجبللة هللا: مبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، ىك: ضمير منفصل مبني عمى الفتح في لفع 
محل رفع مبتدأ، كالكلي: خبر المبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالجممة االسمية في محل 
رفع خبر المبتدأ لفع الجبللة، كجممة )فاهلل ىك الكلي( في محل جـز جكاب لشرط مقدر 

 .(3)جاـز
 
 
 

                                                           

 .5/77 -البيضاكؼ  -( انظر: أنكار التنزيل كأسرار التأكيل1)
 .4/211 –مخشرؼ الز  –( الكشاؼ 2)
 .9/14 -الدركيش –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

يبيف هللا تعالى إنكاره عمى المشركيف في اتخاذىـ آلية مف دكنو، فيقرر ليـ  أّنو ال كلي غيره  
فإف أردتـ اتخاذ كليٍّ فاهلل ىك الكلي الذؼ ال تنبغي العبادة لغيره، فيك المتفرد بإحياء المكتى، كىك عمى 

 .(1)رض كال في السماءكل شيء قدير، كال يعجزه شيء في األ

فجممة الشرط المحذكفة كأداتيا )إف( التي تفيد احتمالية كقكع فعل الشرط، تبيناف أف مف  
المشركيف مف سيعمـ كالية هللا تعالى بما يراه مف آيات دالة عمى ذلؾ في نصره لممؤمنيف كتأييده ليـ، 

في اتخاذ الكلي، فمف يتخذ هللا تعالى كليًا، بل فسيتخذه كليًا، كمنيـ فريق لف يعمـ ذلؾ كلـ تتحقق إرادتو 
سيصير جحكده ككفرانو كاتخاذه آلية مف دكف هللا تعالى، فعند كقكع فعل الشرط كىك انعقاد اإلرادة في 

 اتخاذ الكلي، ترتب عميو الجكاب كىك معرفة كالية هللا تعالى كاتخاذه كليًا.

  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۈئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ٹ ٹ چ : املطألة الجالجة

 .[ٓٔ]الشكرػ:  چی  ی  ی

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

: اسـ )ما(الكاك: استئنافية، مبينة عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط : )وما(:  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.   شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى السككف؛ التصالو بتاء الفاعل في محل جـز  فعل الشرط : )اختمفتم(: -2
 .(2) فعل الشرط، كالتاء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل رفع فاعل، كالميـ لمجمع

الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا جواب الشرط : )فحكمو إلى هللا(:   -3
مة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبتدأ مرفكع، كعبل مف اإلعراب، حكمو:

                                                           

 .7/193 –ابف كثير  -( انظر: تفسير القرآف العظيـ1)
 .26/76 –اليررؼ  –( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف 2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

في محل جر مضاؼ إليو، كالجار كالمجركر متعمق بخبر محذكؼ، تقديره: راجٌع، كالجممة 
 .(1)االسمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ)ما(

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

إثر اختبلفيـ في أؼ أمر مف األمكر إلى االحتكاـ إلى شريعة هللا تعالى، ألنو يكجو هللا تعالى  
سبحانو ىك الذؼ خمق الخبلئق كعمـ بأحكاؿ العباد كما يصمح ليا، فاالعتماد عمى هللا سبحانو في 

 .(2)جميع األمكر، فإليو المرجع كالمآؿ

بيف أّف أؼ اختبلؼ ميما كاف جممة الشرط بأداتيا )ما( التي تستعمل في األمكر المبيمة، ت 
صغره، أك كاف إبيامو، فيجب أف يتعمق حكمو باهلل تعالى فشرعو الحكـ الفصل ألؼ اختبلؼ، فاهلل 
تعالى ىك يعمـ ما يصمح لمعباد، فتعمق جكاب الشرط كىك التحاكـ إلى هللا تعالى، بفعل الشرط كىك 

 ؼ يحدث.االختبلؼ، ُيبيف كجكب التحاكـ فيو إلى هللا في أؼ خبل

  

ے  ۓ     ۓ ﮲     ےۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھٹ ٹ چ  املطألة السابعة:

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

 .[ٗٔ]الشكرػ: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

)لوَل(:  مبينة عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،، استئنافية أداة الشرط: )ولوَل(: الواو: -1
، مبني عمى السككف، يفيد امتناع لكجكد.  حرؼ شرط غير جاـز

 .(3) : مبتدأ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كالخبر محذكؼ تقديره: مكجكدةفعل الشرط : )كممة( -2
البلـ: كاقعة في جكاب الشرط لمتأكيد، مبنية عمى الفتح، ال محل جواب الشرط: )لقضي( :   -3

ماٍض لما لـ ُيسـ فاعمو، مبني عمى الفتح، كنائب الفاعل: : فعل )قضي(ليا مف اإلعراب، 
                                                           

 .9/15 -الدركيش –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 1)
 .13/17 –طنطاكؼ  -( انظر: التفسير الكسيط2)
 .8/504 -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف الكريـ إعرابو كبيانو3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

ضمير مستتر كبينيـ: ظرؼ مكاف مبني عمى الفتح، كىك مضاؼ، ، كالياء: ضمير في محل 
 .(1) جر باإلضافة، كجممة )قضي( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو مف اإلعراب

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

المشركيف ما تفرقكا إال بعد أف كقعت عمييـ الحجة كجاءىـ العمـ، كتفرقيـ كاف تبيِّف اآلية أّف  
ر العذاب عنيـ ألجٍل مسمى؛ ألّف هللا تعالى أّجَل عنيـ سيعاقبيـ هللا تعالى إف تأخعنادًا كبغيًا منيـ، ك 

ف الذيف أك  رثكا التكراة العقكبة بكممة سبقت منو، كلكال تمؾ الكممة لقضي بينيـ بتعجيل العذاب ليـ، كا 
 .(2)كاإلنجيل مف بعدىـ لفي شؾ مف الحق الذؼ جاء بو األنبياء فكقع بينيـ االختبلؼ المذمكـ

فكجكد الكممة السابقة مف هللا تعالى بتأخير العذاب عف الكافريف كىك فعل الشرط، تعمق بو  
كىذا مف رحمة هللا جكاب الشرط كىك امتناع القضاء بينيـ بتعجيل العذاب بما كانكا فيو يختمفكف، 

 تعالى بالعباد كحممو بيـ، كذلؾ ما تبينو جممة الشرط كأداتيا)لكال( التي تفيد امتناع لكجكد.

 

]الشكرػ:   چ ەئ  وئ  وئ  ەئى  ائ  ائ  ىې  ېٹ ٹ چ  :املطألة اخلامطة

ٔ٘]. 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ، تقديرىا: إن. دلت عمييا الفاء الفصيحة قدرة،مأداة الشرط :  -1
 التفرق  نواجم وأدركت كمو ىذا عرفت إن تقديره:"بداللة الفاء الفصيحة،  مقدر،فعل الشرط :  -2

 .(3)الحنيفية" المّمة عمى اَلتفاق إلى فادع
الفاء: الفصيحة مبنية عمى الفتح ال محل ليا مف اإلعراب، لذلؾ:  جواب الشرط : )فمذلك (: -3

البلـ: حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محل لو مف اإلعراب، ذا: اسـ إشارة مبني عمى السككف 
في محل جر، كالبلـ: لمبعد، كالكاؼ: حرؼ خطاب، كشبو الجممة متعمق بادع، ادع: فعل أمر 

                                                           

 .3/184 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .16/12-القرطبي  –( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف 2)
 .9/21 –الدركيش  -( إعراب القرآف الكريـ كبيانو3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

ضمير مستتر تقديره: أنت، كجممة )ادع( في محل مبني عمى حذؼ حرؼ العمة، كالفاعل: 
 .(1) جـز جكاب لشرط مقدر

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

لو مشيد مف خبلؼ األمـ السابقة، أف يثبت عمى  رَب بعد أف ُض  كصية هللا تعالى لنبيو 
طريق الدعكة عمى بصيرة مما أكحي إليو، كتحمل كل المشاؽ كالمتاعب في سبيل تمؾ الدعكة، كينياُه 

 .(2) هللا تعالى عف اتباع أىكاء الذيف شككا في الحق الذؼ شرعو هللا تعالى

كسار عميو ىك كأصحابو، أّما  عرفو النبيّف الدعكة إلى هللا تعالى كاالستقامة عمييا، طريق إ 
أمتو منيـ مف لـ يعرؼ ما أصاب األمـ السابقة، كما حّل بيا مف االختبلؼ، فمـ يستقيمكا عمى أمر 
هللا تعالى، كىذا المعنى المشككؾ فيو بينتو جممة الشرط المقدرة كأداتيا )إف( المستعممة في المعاني 

يق هللا، كىك فعل الشرط، تحقق كقكع جكابو، كىك الدعكة إلى هللا فمف عرؼ طر ، النادرة المشككؾ فييا
 تعالى  كاالستقامة عمييا.

 

ں   ڻ  ڻ  ڻ    ںگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱٹ ٹ چ  املطألة الطادضة:

 .[ٕٓ]الشكرػ:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 المسألة جممتاف شرطيتاف، كبيانيما عمى النحك اآلتي:ينتظـ في ىذه  

 :چ گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱچ  الجممة األولى. 

، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.أداة الشرط : )من -1  (: اسـ شرط جاـز

                                                           

 .26/79 –اليررؼ  -( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف1)
 .16/71 -دمحم راتب النابمسي –،  تفسير القرآف الكريـ 51/516 –الطبرؼ  -( انظر: جامع البياف2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

فعل ماٍض ناقص مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، كاسمو: فعل الشرط : )كان(:  -2
ضمير مستتر تقديره: ىك، يريد: فعل مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعل: ضمير 

 .(1) مستتر تقديره: ىك، كجممة يريد في محل نصب خبر كاف
فعل مضارع مجزكـ؛ ألنو جكاب الشرط، كعبلمة جزمو السككف، جواب الشرط : )نزد(:   -3

جكاب لشرط جاـز ال محل ليا مف كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: نحف، كجممة )نزد( 
 اإلعراب، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ)مف(.

 

 :چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ الجممة الثانية. 

 .مبتدأ رفع محل في السككف  عمى مبني جاـز شرط اسـأداة الشرط : )من(:  -1
: كاسمو فعل الشرط،الفتح في محل جـز  عمى مبني ناقص ماضٍ  فعلفعل الشرط : )كان(:  -2

: كالفاعل الضمة، رفعو كعبلمة مرفكع، مضارع فعل: يريد ىك،: تقديره جكاًزا مستتر ضمير
 .(2)كاف خبر نصب محل في يريد كجممة ىك،: تقديره جكاًزا مستتر ضمير

؛ مضارع فعل جواب الشرط: )نؤتو(:  -3 حذؼ حرؼ  جزمو كعبلمة الشرط، جكاب ألنو مجزـك
نحف، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الكسر في  :تقديره مستتر، ضمير: كالفاعل العمة،

 .(3) (مف)المبتدأ خبر رفع محل في كجكابو الشرط كفعل محل نصب مفعكؿ بو،
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط :

اآلية الكريمة تبيف كجكد فريقيف، الفريق األكؿ: المؤمنكف الذيف كاف ىميـ في الدنيا  الدار  
ليـ   اآلخرة، كما أعده هللا تعالى ليـ فييا، فكانت أعماليـ رجاًء لثكاب هللا تعالى، فيؤالء يكؼ هللا

يكـ القيامة  أعماليـ كىـ ال ُيبخسكف، بل كزيادة عمى ذلؾ، كالفريق الثاني: الكافركف الذيف ال ىَـّ ليـ 

                                                           

 .128 ص –عبده الراجحي  –دركس في اإلعراب انظر: ( 1)
 .3/185 -الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 2)
 .8/514 -محمكد عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

ليس ليـ مف الدنيا إال بعض متاعيا الزائل، إال متاع الحياة الدنيا،  فيؤالء الذيف ال يؤمنكف باآلخرة، 
 .(1)كفي اآلخرة ال خبلؽ ليـ، كال نصيب

يعطي  تبيف جممتا الشرط بأداتيما )مف( التي تستعمل لمعاقل، التحذير اإلليي لمناس، فاهلل  
ا كلَّ إنساف عمى حسب غايتو، فالمؤمف يعمل لآلخرة كيريدىا كىك فعل الشرط، فتعمق جزاؤه باآلخرة كم

ا كقع ذلؾ، ترتب عميو الجزاء،  فييا، أّما الكافر كالعاصي كالمنافق، فتعمقت غايتو كطمكحو بالدنيا، فإذ
إال بعض ما أراد؛ فالحذر مف ىذا االستدراج اإلليي، فالعاقل الرشيد الذؼ يككف  منياليس لو كىك أنو 

 سقف طمكحو الجّنة، كما أعده هللا تعالى لممؤمنيف فييا.

 

﮸ ٹ ٹ چ  الطابعة:املطألة  ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲   ﮺      ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ 

 .[ٕٔ]الشكرػ:  چ ﯀ ﯁          ﮿﮻ ﮼  ﮽  ﮾ 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، الكاك: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعرابأداة الشرط :)ولوَل(:  -1
 امتناع لكجكد. حرؼ شرط غير جاـز مبني عمى السككف، يفيد)لوَل(: 

(: مبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، خبره محذكؼ كجكبًا، تقديره: فعل الشرط : )كممة -2
 .(2) مكجكدةٌ 

البلـ: كاقعة في جكاب الشرط لمتأكيد، مبني عمى الفتح، ال محل لو جواب الشرط : )لقضي(:   -3
كنائب الفاعل: ضمير ، مبني عمى الفتح، فاعمو : فعل ماٍض لما لـ ُيسَـّ )قضي(مف اإلعراب، 

مستتر، كبينيـ: ظرؼ مكاف مبني عمى الفتح، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصل في محل 
 .(3)جر باإلضافة، كجممة )قضي( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو مف اإلعراب

 
 

                                                           

 .4/611 -الشككاني  -( انظر: فتح القدير1)
 .130 –عبده الراجحي  –( انظر: دركس في اإلعراب 2)
 .3/184 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

الذيف اتخذكا شركاء يشرعكف ليـ مف األحكاـ التي لـ  ألكلئؾ المشركيف باهلل في اآلية إنكار 
يأذف هللا تعالى بيا، مف تحميل الحراـ كتحريـ الحبلؿ، فمكال كممة هللا تعالى السابقة بعدـ تعجيل العقكبة 
ليـ في الدنيا، بل تأخيرىا ليكـ القيامة، لرأػ الذيف ظممكا أنفسيـ بتشريع األحكاـ الباطمة عذابًا مكجعًا 

 .(1) لما صنعكا جزاءً 

 فجممة الشرط المصدرة بػ)لكال( التي تفيد امتناع الجكاب لكجكد الشرط، ُتظير مدػ حمـ هللا 
عمى أكلئؾ الظالميف الذيف اتخذكا شركاء يشرعكف ليـ ما لـ يأذف بو هللا تعالى، فكجكد الكممة السابقة 
بتأخير العقكبة عف المشركيف كىك فعل الشرط، منعت مف تعجيل العذاب في الدنيا كىك: جكاب 

 يو نذارة كبشارة.الشرط، كذلؾ إنذار ألكلئؾ المشركيف ليتعظكا كيرجعكا ألمر هللا تعالى، فالقرآف ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .757ص-السعدؼ  -( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف1)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 

 املطلب الجاىي

 مً ضوزة الصوزى، وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطريي (39 -22)آلياتيف احتليل مجلة الصسط 

  

 ي:التعمى ست جمل شرطية، كتفصيميا كال يتخمل ىذه اآليات ست مسائل محتكية

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ چ  :وىلاملطألة األ

 .[ٖٕالشكرػ: ] چڤ     ڦ  ڦ   ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

الكاك: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، )مف(: اسـ أداة الشرط : )ومن(:  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.  شرط جاـز

ألنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو السككف،  ؛فعل مضارع مجزكـفعل الشرط : )يقترف(:  -2
 .(1) كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: ىك، حسنة: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة

فعل مضارع مجزكـ، ألّنو جكاب الشرط، كعبلمة جزمو السككف،  جواب الشرط : )نزد(:  -3
كالفاعل ضمير مستتر كجكبًا، تقديره: نحف، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر 

 .(2) المبتدأ)مف(
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

الدنيا، ثـ يأتي إّف ما أخبر هللا تعالى بو مف النعيـ فإّنما ىك مف المبشرات لممؤمنيف في  
أجرًا عمى اإليماف كالنصح، إال ما كاف مف صمة  ليقكؿ لمناس: ال يسألكـ هللا   الخطاب لمنبي

                                                           

 .10/393 -بيجت صالح -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل1)
 .25/37  -محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

الرحـ كاإلحساف في طاعة هللا تعالى كرسكلو، كمف يكسب حسنة فمف رحمة هللا تعالى أف يضاعفيا 
 .(1)فأضاعفًا مضاعفة، فإف هللا تعالى يغفر الذنكب يشكر الطائعيف المؤمني

بالمؤمنيف الطائعيف  فجممة الشرط بأداتيا )مف( التي تستعمل لمعقبلء، ُتبيف عظـ رحمة هللا 
في مضاعفة األجكر، فتعمق اقتراؼ الحسنة الكاحدة بمزيد مف الحسنات كاألجكر التي ال يعمميا إال 

كىك اقتراؼ الحسنة، الشرط هللا، ففي ذلؾ تحفيز لممؤمنيف لمزيادة في عمل الصالحات، فإذا كقع فعل 
 و جزاؤه كىك الزيادة لو في الحسنى. يمترتب ع

 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃٹ ٹ چ  :جاىيةاملطألة ال

 .[ٕٗ]الشكرػ:  چ     ڎ    ڈ  ڈ    ژ  ڎڌ   ڌ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف، ال الفاء: حرؼ استئناؼ، إف: أداة الشرط : )فإن(:  -1 حرؼ شرط جاـز
 محل لو مف اإلعراب.

فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو السككف، كحرؾ  فعل الشرط : )يشأ(: -2
 .(2)اللتقاء الساكنيف، لفع الجبللة )هللا(: فاعل مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة

؛ مضارع فعلم(: جواب الشرط : )يخت  -3 ، السككف  جزمو كعبلمة الشرط، جكاب ألّنو مجزـك
 .(3)كالفاعل: ضمير مستتر تقديره: ىك، كعمى قمبؾ: جار كمجركر متعمق بالفعل يختـ

 
 
 
 
 

                                                           

 .25/39 -( انظر: تفسير المراغي1)
 .9/31 -دركيشال -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)

 .135 ص –عبده الراجحي  –( انظر: دركس في اإلعراب 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

افترػ عمى هللا الكذب بادعائو النبكة، كبنزكؿ القرآف، فيقكؿ   ّف دمحماً بل يقكؿ المشرككف: إ
ـَ عمى قمبو، بحيث ال يستطيع الكبلـ، كىك الذؼ يحق الحق  :هللا لك افترػ محمٌد عمى هللا الكذب لُخِت

 .(1) كيؤيده، كيمحق الباطل، إنو عميـ بما يخفى العباد في صدكرىـ كما يعمنكف 

عمى هللا الكذب، فعندما تتحقق  رؼَ إّف الختـ عمى القمب كاقع تحت مشيئة هللا تعالى إف افتُ  
المشيئة، كىي فعل الشرط يتحقق الجكاب، كىك الختـ عمى القمب، فػ)إف( الشرطية التي تستعمل في 
المعاني المحتممة، تبيف أّف الختـ عمى القمب ليس أمرًا يقينيًا؛ ألّف كقكع مشيئة هللا تعالى مرتبط 

ف عدـ االفتراء ، فإف افترػ عمى هللا ال باالفتراء عمى هللا كذب كقعت المشيئة بالختـ عمى القمب، كا 
 ال يستكجب الختـ عمى القمب مف هللا تعالى.

 

﮴   ٹ ٹ چ املطألة الجالجة: ﮳   ﮲      ﮶       ﮵ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .[ٕٚ]الشكرػ:  چ﮷  ﮸   ﮹   

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، )لو(: مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، الكاك: استئنافيةأداة الشرط : )ولو(:  -1
 حرؼ شرط غير جاـز مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب.

فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كلفع الجبللة)هللا(: فاعل مرفكع، كعبلمة فعل الشرط : )بسط(:  -2
 .(2) كالرزؽ: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، رفعو الضمة

البلـ: كاقعة في جكاب الشرط لمتأكيد، مبنية عمى الفتح ال محل ليا جواب الشرط : )لبغوا(:   -3
مف اإلعراب، بغكا: فعل ماٍض مبني عمى الضـ عمى االلف المحذكفة، كالكاك: ضمير متصل 

                                                           

 .3/2337 -الزحيمي –( انظر: التفسير الكسيط 1)
 .9/4220 –محمكد ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف 2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كجممة)بغكا( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو مف 
 .(1) اإلعراب

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

تبيف اآلية الكريمة الحجة التي منعت مف بسط الرزؽ لمعباد، كذلؾ لككف اإلنساف ظمكـ كفار،  
خبير   فمـ يشأ هللا تعالى ذلؾ لعممو بالعباد، فنّزؿ الرزؽ بما تقتضيو الحكمة كالمصمحة، فإّف هللا

 .(2) بأعماؿ عباده الباطنة، مطمع عمى أعماليـ الظاىرة

إّف امتناع فعل الشرط كىك بسط الرزؽ لمعباد، ترتب عميو جكاب الشرط كىك امتناع بغييـ،  
فامتناع الجكاب المتناع الشرط، فجممة الشرط بّينت ىذا المعنى بأداتيا )لك( التي تفيد امتناع المتناع، 

لكل العباد إنما ىك لمحد مف ظمميـ، فظمـ العباد مع بسط الرزؽ أكثر مف ظمميـ  فامتناع بسط الرزؽ 
 مع قبضو عف بعضيـ.

 

 چجئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب       ی  ی  ی ٹ ٹ چ  املطألة السابعة:

 .[ٖٓ] الشكرػ: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

اسـ )ما(:  ليا مف اإلعراب،الكاك: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل أداة الشرط : )وما(:  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.  شرط جاـز

: ح في محل جـز فعل الشرط، كالفاعل(: فعل ماٍض مبني عمى الفتأصابكم) فعل الشرط : -2
محل نصب مفعكؿ  ضمير مستتر، تقديره: ىك، كالكاؼ: ضمير متصل مبني عمى الضـ في

 .(3)بو، كالميـ لمجمع

                                                           

 .3/187 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف 1)
 .3/130 -الصابكني –( انظر: صفكة التفاسير 2)
 .4223/ 9 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف  جواب الشرط : )فبما(:  -3
اإلعراب، الباء: حرؼ جر مبني عمى الكسر، ما: اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في محل 
جر، كالجار كالمجركر متعمق بخبر محذكؼ لمبتدأ محذكؼ تقديره: ىك كائف بسبب الذؼ 

سمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل كسبتو أيديكـ، كالجممة اال
 .(1) رفع خبر المبتدأ)ما(

 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

ىك بسبب ما عممت  أنو ما أصاب العباد مف مصائب كمرض كفقر كضر إّنما  يخبر هللا 
كآثاـ، كأّنو سبحانو يتجاكز عف كثير مما يفعمو الناس مف اآلثاـ، فمف رحمتو تعالى  أيدييـ مف معاصٍ 

 .(2) أّنو ال يؤاخذ الناس بظمـ فعمكه

إّف ما يصيب اإلنساف مف ضر ميما كاف كبيرًا أك صغيرًا فيك بسبب ما كسبت يداه، فكقكع   
ؼ الناس، فعندما يعمـ اإلنساف أّف فعل الشرط كىك إصابة الضر لمناس، يتعمق بو جكابو ما كسبت أيد

أؼ ضر يقع إّنما ىك بسبب ما كسبت يداه، فإنو يذعف هلل تعالى تائبًا مستغفرًا مسترجعًا عمى ما 
أصابو، كيككف حذرًا في سائر أفعالو، كأف تككف كفق رضى هللا تعالى، كىذا ما تبينو جممة الشرط 

 بأداتيا )ما( التي تستعمل في المعاني المبيمة.

 

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ    ٹ ٹ چ  املطألة اخلامطة:

 .[ٖٖ]الشكرػ:  چ     ٹ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.أداة الشرط : )إن(:  -1  حرؼ شرط جاـز

                                                           

 .10/400 -بيجت صالح -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل1)
 .759 –السعدؼ  –بلـ المناف ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ك2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

السككف كالفاعل:  : فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزموفعل الشرط : )يشأ( -2
 .(1) ضمير مستتر، تقديره: ىك

: فعل مضارع مجزكـ، ألّنو جكاب الشرط، كعبلمة جزمو السككف، جواب الشرط : )يسكن(  -3
، تقديره: ىك، الريَح: مفعكؿ بو جكاًزا كحركت بالكسر اللتقاء الساكنيف، كالفاعل: ضمير مستتر

 .(2)  الظاىرة عمى آخره منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة
 

 ًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:ثاىي

مظيرًا آخر مف مظاىر قدرة هللا تعالى، فإْف أراد سبحانو أسكف الريح فركدت السفف  تذكر اآلية 
عمى سطح الماء دكف جرياف، كفي ذلؾ  آية عظيمة لممؤمنيف الصابريف في الضراء الشاكريف في 

 .(3) السراء

تستعمل في المعاني المحتممة المشككؾ فييا، تبيف احتماؿ فجممة الشرط كأداتيا)إف( التي  
اسكاف الريح، كاحتماؿ إرساليا، فإف كقع فعل الشرط كىك مشيئة هللا تعالى بإسكانو، كقع الجكاب كىك 
ـَ  إسكاف الريح؛ كعندىا تظل السفف ركاكد عمى سطح البحر، كفي ذلؾ ببلء لمناس ال يعممو إاّل مف عِم

ْف أرسميا جرت السفف في الماء، فتمؾ نعمة ال يعمميا إال مف عمـ قدرة هللا تعالى ف صبر عمى ذلؾ، كا 
 عمى تمؾ النعمة.  قدرة هللا تعالى، َفَشَكر هللا

 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇٹ ٹ چ  املطألة الطادضة:

 .[ٖٙ]الشكرػ:  چ  ژ  ژ     ڑ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

(: اسـ ماالفاء: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، )أداة الشرط : )فما(:  -1
 شرط جاـز مبني عمى السككف، في محل نصب مفعكؿ بو.

                                                           

 .8/531 –دمحم عمي الدرة  –( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو 1)
 .138 -26 –اليررؼ  –( انظر: تفسير الركح كالريحاف 2)
 .719 -لجنة عمماء األزىر –، المنتخب في تفسير القرآف 9/339 –أبك حياف األندلسي  –( انظر: البحر المحيط 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

فعل ماٍض مبني لما لـ ُيسـ فاعمو، مبني عمى السككف؛ التصالو  فعل الشرط : )أوتيتم(: -2
اء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في بضمير المخاطب، في محل جـز فعل الشرط، كالت

 .(1) محل رفع نائب فاعل، كالميـ لمجمع
(: الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف جواب الشرط : )فمتاع  -3

مضاؼ، كالحياة: مضاؼ إليو  متاعمتاع، ك متاع: خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره:  اإلعراب،
مجركر، كعبلمة جره الكسرة، الدنيا: صفة مجركرة، كعبلمة جرىا الكسرة المقدرة منع مف 

 .(2) ة االسمية في محل جـز جكاب الشرطممظيكرىا التعذر، كالج
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

كعقار كجاه، فذلؾ متاع الدنيا الزائل يخبر هللا تعالى الناس أّف ما أُعطيتـ مف ماؿ كأثاث  
في اآلخرة مف الجزاء كالنعيـ؛ ألّنو دائـٌ  المنقطع، ثـ يرغبيـ بما ىك أفضل مف ذلؾ، كىك ما عند هللا

 .(3) ال ينقطع كمتاع الدنيا

إف تعمق متاع الدنيا الزائل كىك جكاب الشرط بما ُيعطاه في الدنيا كىك فعل الشرط، يكجب  
ف يتعمق قمبو باآلخرة لَما فييا مف النعيـ المقيـ الذؼ ال يزكؿ، كال يتعمق قمبو بمتاع الدنيا عمى المؤمف أ

ميما كاف ذلؾ المتاع، كىذا المعنى تبينو جممو الشرط كأداتيا)ما( التي تستعمل في المعاني  فانيال
 المبيمة. 

 

 

 

 
 

                                                           

 .9/42 –الدركيش  –انظر: إعراب القرآف كبيانو ( 1)
  3/1140 -الخراط –( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف 2)
 .12/309 -أبك الطيب القنكجي -( انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

 املطلب الجالح

 الصوزى، وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطرييمً ضوزة  (53 -41) آلياتيف احتليل مجلة الصسط 
 

 ي:التيتخمميا تسع جمل شرطية، كىي كال ينتظـ في ىذه اآليات ست مسائل،

﮶   ۓھ  ھ  ے  ےٹ ٹ چ   املطألة األوىل: ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ﮺     ﮷ۓ  ﮹     ﮸  

 .[ٓٗ]الشكرػ:  چ  ﮻  
 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

من(: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، )الفاء: أداة الشرط : )فمن(:  -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.  اسـ شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الفتح المقدر منع مف ظيكره التعذر، في محل  فعل الشرط : )عفا(: -2
 .(1) جـز فعل الشرط، كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: ىك

الفاء: رابطة لجكاب الشرط، أجره: مبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو جواب الشرط : )فأجره(:   -3
الضمة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل جر مضاؼ إليو، 

ة االسمية في محل جـز خبر محذكؼ، تقديره: كائٌف، كالجممعمى هللا: جار كمجركر متعمق ب
 .(2) كابو في محل رفع خبر المبتدأ )مف(جكاب الشرط، كفعل الشرط كج

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط :

تبيف اآلية الكريمة أف مف العدؿ رد السيئة مف المسيء بسيئة مثميا، كلكف مف عفا عف  
صاحبو في الخصكمة، كأصمح، فإّف أجره كائف عمى هللا تعالى، كذلؾ يدؿ عمى عظـ أجر المحسف 

 .(3) فاهلل تعالى ال يحب الظالميف ألنفسيـ ببدء الخصكمةفي الخصكمة، 

                                                           

 .25/49 -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو1)
 .3/190 -الدعاس  –الكريـ( انظر: إعراب القرآف 2)
 .8/373 –القاسمي  –محاسف التأكيل  -( انظر3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

فجممة الشرط الذؼ فعميا العفك كاإلصبلح ترّتَب عميو جزاؤه، كىك األجر الكائف مف هللا تعالى،  
كيتضح مف ذلؾ ما خص هللا تعالى بو المحسنيف العافيف عف الناس المصمحيف، فكأنو تحفيز 

لينالكا األجكر العظيمة، كىذا ما بينتو جممة الشرط المصدرة لممؤمنيف عمى العفك في الخصكمة؛ 
 بأداتيا)مف(التي تستعمل لمعقبلء.

 

 .[ ٔٗ]الشكرػ:  چ    ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېٹ ٹ چ  املطألة الجاىية:

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 )من(:: البلـ: الـ ابتداء، مبينة عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط : )لمن( -1
، مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ  .اسـ شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز فعل الشرط، كالفاعل:  فعل الشرط: )انتصر(: -2
 .(1) ضمير مستتر، تقديره: ىك

أكلئؾ: اسـ إشارة مبني عمى الفتح في جكاب الشرط، الفاء: رابطة ل جواب الشرط: )فأولئك (:  -3
محل رفع مبتدأ، ما: حرؼ نفي مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، عمييـ: جار 
كمجركر متعمق بخبر محذكؼ مقدـ، تقديره: كائف، مف: حرؼ جر زائد مبني عمى السككف ال 

البتداء، كالجممة االسمية )ما محل لو مف اإلعراب، سبيل: مجركر لفظًا مرفكع محبًل عمى ا
عمييـ مف سبيل( في محل رفع خبر المبتدأ)أكلئؾ(، كالجممة االسمية)أكلئؾ(: في محل جـز 

 .(2) جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ)مف(
 

 :يًا: األثس التفطريي جلنلة الصسطثاى

بما فعل مف رد العدكاف؛  اعميو، فميس مؤاخذً إّف مف أراد رد العدكاف عمى َمْف ظممو كاعتدػ  
 .(3) ألّنو ما فعل إال ما ُأبيح لو مف رد اإلساءة

                                                           

 26/170-اليررؼ  –( انظر: تفسير الركح كالريحاف 1)
 .9/4230 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 2)
 .17/214 -عمر الدمشقي –( انظر: المباب في عمـك الكتاب 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

فجممة الشرط كأداتيا)مف( التي تستعمل لمعاقل، تبيف أف االنتصار لمنفس مف الظمـ، كىك فعل  
بالسيئة دكف الشرط متعمق بجكابو كىك عدـ المؤاخذة، كذلؾ أف مف حق اإلنساف المشركع رد السيئة 

ف كاف العفك أفضل، فمذلؾ ال يحق ألحد أف يقف في طريق مف أراد رد السيئة بالسيئة.  بغي، كا 

 

 .[ٖٗ]الشكرػ:  چ     ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئٹ ٹ چ  املطألة الجالجة:
 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 اسـ:  )من( اإلعراب،مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف ، ابتداء الـ: البلـ(: أداة الشرط:  -1
، شرط  مبتدأ. رفع محل في السككف  عمى مبني جاـز

 ضمير: كالفاعل الشرط، فعل جـز محل في الفتح عمى مبني ماضٍ  فعلفعل الشرط: )صبر(:  -2
 .(1) ىك: تقديره مستتر،

إّف: حرؼ تككيد كنصب، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف : (2)(جواب الشرط: )إّن ذلك  -3
: البلـ: اإلعراب، ذلؾ:  ، لمف عـز اسـ إشارة، مبني عمى السككف في محل نصب اسـ إفَّ

: جار كمجركر متعمق بخبر إّف محذكؼ مرفكع، تقديره: كائٌف، كجممة )إّف(  المزحمقة، مف عـز
، ومنيم من اعتبر (3)في محل جـز جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل رفع مبتدأ

 .(4)عظيم جواب الشرط محذوف، تقديره: فأجره
 

 :األثس التفطريي جلنلة الصسط ثاىيًا:

تظير اآلية الكريمة أّف مف صبر ككظـ غيظو كعفا عّمف أساء لو، كغفر لو فإّف ذلؾ مف  
 .(5) اتباع أحسف ما أنزؿ هللا، كمف عزائـ األمكر العظاـ التي ال يقدر عمييا إال المؤمنكف الصادقكف 

                                                           

 .9/44 -الدركيش  -كبيانو( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
مف يفعل الحسنات هللا في بيت الشعر:  ارؼ حذفت الفاء كما في قكؿ عبدالرحمف بف حساف بف ثابت األنص"( 2)

 .8/548 -دمحم عمي الدرة -"، تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانويشكرىا
 .8/548 –دمحم عمي الدرة  -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو3)
 .3/1143 –الخراط  –( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف 4)
 .3/376 -دمحم حجازؼ  -، التفسير الكاضح4/401 -الزجاج –( انظر: معاني القرآف 5)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

محمكدة لممؤمنيف األشداء، فإذا كقع الصبر كىك فعل إّف الصبر كالغفراف عف المسيء صفة  
الشرط ترتب عمى ذلؾ جكابو كىي العزيمة، كىي صفة حسنة لمف عبل إيمانو كقكيت عقيدتو، كلذلؾ 

 فقد جاءت أداة الشرط)مف( التي تخص العقبلء مف الناس.

 

حت  خت   مت  ىت  يت    جتمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبٹ ٹ چ  املطألة السابعة:

 .[ٗٗ]الشكرػ:  چجث    مث  ىث  يث  حج  مج     
 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التشرطيتيف، كبيانيما عمى النحك ال تضـ ىذه المسألة جممتيف 

 :چ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبچ  الجممة األولى. 

 )من(:الكاك: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط : )ومن(:  -1
، مبني عمى السككف، في محل رفع مبتدأ.  اسـ شرط جاـز

فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمة السككف،  فعل الشرط : )يضمل(: -2
 .(1) الضمة كحركت؛ اللتقاء الساكنيف، كلفع الجبللة )هللا(: فاعل مرفكع، كعبلمة رفعو

الفاء: رابطة لجكاب الشرط، ما: حرؼ نفي مبني عمى  جواب الشرط : )فمالو من ولي(:  -3
تقديره: كائٌف، ، السككف ال محل لو مف اإلعراب، لو: جار كمجركر متعمق بمحذكؼ خبر مقدـ

مف: حرؼ جر زائد مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، كلي: مبتدأ مؤخر مجركر 
مرفكع محبًل، كجممة)ما لو مف كلي( في محل جـز جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو لفظًا 

 .(2) في محل رفع خبر المبتدأ)مف(
 

 : چحت  خت   مت  ىت  يت  جث    مث  ىث  يث  حج  مج   چ الجممة الثانية 

، في محل نصب مفعكؿ بو ثاٍف لمفعل ترػ.أداة الشرط: )لّما(:  -1  اسـ شرط غير جاـز
                                                           

 .154 –عبده الراجحي  –( انظر: دركس في اإلعراب 1)
 .3/191 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

فعل ماٍض مبني عمى الضـ عمى األلف المحذكفة، الكاك:  ضمير متصل  )رأوا(:فعل الشرط:  -2
مبني عمى الضـ في محل رفع فاعل، كالعذاب: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، 

 .(1) كجممة )رأكا( في محل جر بإضافة لمَّا إلييا
كالكاك: ضمير فعل مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت النكف، جواب الشرط: )يقولون(:  -3

متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كجممة )يقكلكف( جكاب لشرط غير جاـز في 
 .(2) محل نصب حاؿ مف)الظالميف(

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط :

إّف الذؼ يضممو هللا تعالى ليس لو مف قريب كال نصير ييديو، فيكـ القيامة حيف يعايف  الذيف  
 .(3) تعالى العذاب يقكلكف: ىل مف رجعة إلى الدنيا، فنعمل صالحًا غير الذؼ كّنا نعمل ُيضميـ هللا

ر، فعندما الشقاكة، كما لو مف قريب ينجيو مف النا يوإّف مف أضمو هللا تعالى، فقد كتب عم 
بػ)مف(، كىك: مف يضمل هللا، تحقق جكابو كىك نفي الكالية لو مف أحد،  تحقق فعل الشرط المصدر

فأكلئؾ الكافركف عندما يركف العذاب، كىك فعل الشرط، تحقق ندميـ بقكليـ: ىل إلى مرد مف سبيل، 
كىك جكاب الشرط، كىذا ما أفادتو لّما الحينية، فالعاقل الذؼ يعمل لسبيل اليداية، كيجتنب سبل 

 ينجك مف سعير النار.الضبلؿ حّتى 

  لطيفة:

يبلحع تعمق فعل الشرط )يضل( بأكثر مف جكاب فتارة كاف الجكاب: فمالو مف كلي، كتارة : 
 فمالو مف ىاد، كأخرػ: فمالو مف سبيل، يدؿ عمى الشقاء الذؼ يتحصل لمعبد الذؼ يضمو هللا تعالى.

 

 

 
                                                           

 9/4232 -محمكد ياقكت -الكريـ( انظر: إعراب القرآف 1)
 .3/1142 -الخراط -( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف الكريـ2)
 .5/83 –القرطبي  –( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڃڃ  ڃڦ  ڦ           ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ چ  املطألة اخلامطة:

 .[ٙٗ]الشكرػ:  چ  ڇ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 :)من( استئنافية، مبينة عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،: الكاكأداة الشرط : )ومن(:  -1
، شرط اسـ  .مبتدأ رفع محل في السككف، عمى مبني جاـز

، مضارع فعل(: يضمل)فعل الشرط :  -2  السككف، جزمة كعبلمة الشرط، فعل ألّنو مجزـك
 .(1) الضمة رفعو كعبلمة مرفكع، فاعل(: هللا) الجبللة كلفع الساكنيف، اللتقاء كحركت؛

: ما الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، لجكاب رابطة: الفاءجواب الشرط :   -3
 بمحذكؼ متعمق كمجركر جار: لو اإلعراب، مف لو محل ال السككف، عمى مبني نفي، حرؼ
 اإلعراب، مف لو محل ال السككف، عمى مبني زائد جر حرؼ: مف كائٌف،: تقديره مقدـ، خبر
 جكاب جـز محل في( سبيل مف لو ما)كجممة مؤخر، مجركر لفظًا مرفكع محبًل، مبتدأ: سبيل

 .(2) (مف)المبتدأ خبر رفع محل في كجكابو الشرط كفعل الشرط،
 

 الصسط :ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة 

إف الظالميف حيف يركف العذاب يكـ القيامة، فميس ليـ مف أكلياء ينصركنيـ، كمف يخذلو هللا  
 تعالى عف طريق الحق فميس لو طريق، إاّل طريق جينـ خالديف فييا؛ ألّف اليداية كالضبلؿ بيد هللا


(3). 

، فاليداية يضمو هللا فجممة الشرط بأداتيا)مف( تكضح أّف نفي الكالية عف الظالـ متعمق بمف 
كالضبلؿ بيد هللا تعالى، فمف عمل لتؾ الغكاية كأصرَّ عمييا فإف هللا تعالى يضمو إلى طريق جينـ، 

 كحينيا لف يككف لو كلي كال قريب ينقذه مف العذاب، كذلؾ ما يبينو فعل الشرط كجكابو.

 
                                                           

 .25/55 -محمكد صافي –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 1)
 .10/414 -بيجت صالح –( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 2)
 .21/555 –الطبرؼ  -انظر: جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف (3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

ۀ  ۀ        ڻں    ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ  املطألة الطادضة:

 چھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 .[ٛٗ] الشكرػ: 
 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التجمل شرطية، كبيانيا عمى النحك الينضكؼ في ىذه المسألة ثبلث  

 :چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ الجممة األولى. 

 )إن(:: الفاء: حرؼ استئناؼ، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، أداة الشرط :)فإن( -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.  حرؼ شرط جاـز

فعل ماٍض مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، في محل جـز  فعل الشرط : )أعرضوا(: -2
 .(1) علفعل الشرط، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع فا

الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا  جواب الشرط : )فما أرسمناك (:  -3
اإلعراب، أرسمناؾ: فعل  مف لو محل ال السككف، عمى مبني نفي، مف اإلعراب، ما: حرؼ

ماٍض مبني عمى السككف، كنا: ضمير متصل، مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، 
في  متصل، مبني عمى الفتح في محل نصب مفعكؿ بو، كجممة )ما أرسمناؾ(كالكاؼ: ضمير 

 .(2) محل جـز جكاب الشرط
 

 چ ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ  :الثانية الجممة 

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو أداة الشرط: )إذا(:  -1
 منصكب بجكابو.

                                                           

 .3/192 -الدعاس –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .9/50 -الدركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

مبني عمى السككف؛ التصالو بضمير المتكمميف، كنا: ضمير فعل ماٍض فعل الشرط: )أذقنا(:  -2
متصل، مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كجممة )أذقنا( في محل جر بإضافة )إذا( 

 .(1) إلييا
فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: ىك، جواب الشرط: )فرح(:  -3

 .(2) ليا مف اإلعرابكجممة )فرح( جكاب لشرط غير جاـز ال محل 
 

  :چھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      چالجممة الثالثة. 

ن(:  -1 : حرؼ )إن(الكاك: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط: )وا 
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب.  شرط جاـز

؛ فعل الشرط: )تصبيم سيئة(:  -2 ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو تصبيـ: فعل مضارع مجزـك
السككف، كالياء: ضمير متصل، مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، كالميـ لمجمع، 

 .(3) كسيئٌة: فاعل مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة
: الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل جواب الشرط: )فإن اإلنسان كفور( -3

: حرؼ تككيد كنصب مبني عمى الفتح، اإلنساف: اسـ إّف منصكب،  ليا مف اإلعراب، إفَّ
كعبلمة نصبو الفتحة، كفكر: خبر إفَّ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالجممة االسمية في محل 

 .(4) جـز جكاب الشرط
 

 جلنل الصسط : ثاىيًا: األثس التفطريي

ليحفع أعماؿ العباد كأفعاليـ، إّنما  أّنو ليس مرسبًل   يبيف هللا تعالى ماىية كظيفة النبي 
ميمتو الببلغ المبيف، فحسابيـ عمى هللا تعالى، كَمْف يحفُع أعماَليـ ىـ مبلئكٌة مكمفكف بذلؾ،  فالّناس 

                                                           

 .8/554 -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو1)
 .25/57 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
 .9/4236 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 3)
 .9/51 -الدركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)



 

148 
 

 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انشىري
 انفصــم انثاٍَ   

ّـٍ بما كسبت أيدييـ مف  ّـٍ أك غ ف أصابتيـ مصيبة مف ى إذا أصابتيـ نعمة استبشركا كفرحكا،  كا 
 .(1)لكفرالذنكب، كالمعاصي، فحاليـ الضجر كا

فتبػػيف جممػػة الشػػرط المصػػدرة بأداتيػػا)إف( المسػػتعممة فػػي المعػػاني المحتممػػة المشػػككؾ فييػػا، أّف  
اإلعػػراض مػػف النػػاس كىػػك فعػػل الشػػرط محتمػػل كلػػيس متحققػػًا، ألّف مػػف النػػاس مػػف يػػؤمف بػػاهلل تعػػالى 

، كىػك أمػر مؤكػد ، كجممة الشرط الثانية تكضح أّف اإلنساف إذا أصابتو رحمة كىك فعل الشػرط كبنبيو
بينتػػػو)إذا( الشػػػرطية المسػػػتعممة فػػػي المعػػػاني المتحققػػػة، فعنػػػدىا يتحقػػػق جػػػكاب الشػػػرط كىػػػك الفػػػرح بتمػػػؾ 
الرحمػػة، فػػالمؤمف كالكػػافر يفرحػػاف بيػػا، كأّمػػا إف مسػػو الضػػر كىػػك أمػػر نػػادر، فحػػاؿ النػػاس محتمػػل بػػيف 

المعنى بينتػو جممػة الشػرط  الكفر كالصبر، فالمؤمف يصبر كيحتسب، كأما الكافر يضجر كيسخط، كىذا
 .بأداتيا)إف(المستعممة في المعاني النادرة المشككؾ في كقكعياالثة الث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9/139 –الماتردؼ  -( انظر: تأكيبلت أىل السنة1)
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 انفصم انثانث

ػهً انًؼًُ (, وتُاٌ أثرها انجاثُح -انذخاٌ -ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىر )انزخرف 

 انرفسُرٌ.

 

 وَشرًم ػهً يثحثٍُ:

 

 انًثحث األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )انزخرف(, وتُاٌ أثرها.    

 (, وتُاٌ أثرها .نجاثُحا-انًثحث انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ )انذخاٌ  



 

151 
 

 

 

 

 

 انًثحث األول

 ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج )انزخرف(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌ  

 

 و ثالثح يطانة: ذًهُذوفُه 

 : ذؼرَف تسىرج انزخرف.ذًهُذ

 (, وتُاٌ أثرها.34-1انًطهة األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ)

 (, وتُاٌ أثرها.50 - 35انًطهة انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ اَِاخ )

 .وبيان أثرىا ،(89 - 59آليات )في االمطمب الثالث: تحميل جممة الشرط 
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 

متَيد

 بطوزة الصخسف تعسيف

 

 أمساء الطوزة وعدد آياتَا: 

 :أمساء الطوزة

 بعد االطبلع عمى كتب التفسير، كعمـك القرآف، كجد الباحث لسكرة الزخرؼ اسميف، كىما: 

 قكلو تعالى:لكركد  الّزخرؼ بيذا االسـ؛ سكرة كىك اسـ تكقيفي،  كتسّمى سورة الزخرف: -1

 .(1)[ٖ٘الزخرؼ: ] چٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پپچ 
 .(2)كىك اسـ اجتيادؼ :سورة حم الزخرف -2

 

 .(3): تسع كثمانكف آية في الككفي، كىك ما عميو مصحف المدينة وعدد آياتيا

 

  شماٌ ىصول الطوزة 

 .(4) اليجرةسكرة الزخرؼ سكرة مكية، مف سكر الحكاميـ التي نزلت قبل   

 

 

 
                                                           

 .1/421 -الفيركز أبادؼ –بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز انظر:  (1)
 .7/365 –السيكطي  –( انظر: الدر المنثكر 2)
 .147ص -عبدالرازؽ عمي مكسى  -المحرر الكجيز في عد آؼ الكتاب العزيز انظر: ( 3)
 .1/193 –الزركشي  –البرىاف في عمـك القرآف ( انظر: 4)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 :حموز الطوزة وأٍه أٍدافَا 

 أواًل: حموز الطوزة:

بما أّف سكرة الزخرؼ سكرة مكية، َفَسْمتيا سمت القرآف المكي الذؼ يعتني بأصكؿ العقيدة،  
 .(1)كتقريرىا، فمحكرىا يتناكؿ تقرير أسس العقيدة كاإليماف باهلل تعالى، البعث ، كاإليماف باليـك اآلخر

 أٍداف الطوزة:ثاىيًا: 

في طريق المؤمنيف،  الكل سكرة مف سكر القرآف الكريـ مقاصد كأىداؼ؛ لتككف ىداية كنبراسً  
ّـِ أىداؼ سكرة الزخرؼ:   فمف أى

 تقرير عربية القرآف الكريـ، ليككف ىدًػ ألكلي األلباب. -1
 إثبات الحجج اإلليية، كالبراىيف الربانية، عمى كجكد الخالق كعظمتو. -2
 هللا تعالى ىك خالقيـ كخالق السمكات كاألرض المشركيف بأفّ  إقراربياف  -3
 كجكب إخبلص العبادة هلل تعالى، كال يكفي معرفة أّنو الخالق. -4
 بياف أباطيل المشركيف التي لّكثكا بيا اعترافيـ بتكحيد الربكبية. -5
بذكر هللا  ة في اآلخرة عميوئتقرير أّف مف أراد النجاة، كالطمأنينة في الدنيا، كالعيشة اليني -6

 تعالى.
 تقرير أف كفر المشركيف، إنما ىك بسبب عنادىـ كجحكدىـ، كاتباعيـ لميكػ، كالتقميد األعمى. -7
 النبكة اصطفاء مف هللا تعالى، كميزانو مقامات أدبيو كخمقية، كليست مادية دنيكية. -8
 بياف أّف مف سنف هللا تعالى في الككف جعل الناس مختمفيف. -9

 الحقيقية ىي صداقة التقكػ.تقرير أّف الصداقة  -10
مف يأت ربو ك بياف أّف جزاء المؤمنيف جنات كنير في مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر،  -11

 مجرًما، فجزاؤه جينـ ال يفتر عنو عذابيا.
 .(2)تقرير حرمة أف يككف اإلنساف إمعة -12

                                                           

 .7/106 -د. مصطفى مسمـ -( انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ1)
التفسير المكضكعي لسكر القرآف ، 1/421 -الفيركز أبادؼ –العزيز  الكتاب( انظر: بصائر ذكؼ التمييز في لطائف 2)

 .25/113 –الزحيمي  –، التفسير المنير 7/139 -مصطفى مسمـ -الكريـ
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 

 املطلب األول

 على املعيى التفطريي وبياٌ أثسٍا مً ضوزة الصخسف، (34 - 1) آلياتيف احتليل مجلة الصسط 

  

 ي:التسبع جمل شرطية، كىي عمى النحك التشتمل ىذه اآليات عمى سبع مسائل، متضمنة 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ٹ ٹ چ  :األوىل ةألاملط

 .[ٜالزخرؼ: ] چۋ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

الكاك: استئنافية، ال محل ليا مف اإلعراب، البلـ: مكطئة لمقسـ، ال محل أداة الشرط: )ولئن(:  -1
، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب. )إن(:ليا مف اإلعراب،   حرؼ شرط جاـز

ماٍض، مبني عمى السككف في محل جـز فعل الشرط، كالتاء:  فعلفعل الشرط: )سألتيم(:  -2
فاعل، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ  ضمير متصل، مبني عمى الفتح في محل رفع

 (1)في محل نصب مفعكؿ بو، كالميـ لمجمع.
 ، وىو قولو: ليقولّن خمقين العزيز العميم.(2)سد مسده جكاب القسـ.جواب الشرط:  -3

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بّيف باطميـ، كذلؾ يك بطل حججيـ، فعاليـ كأقكاليـ ما يأللمشركيف تبيف اآلية نتيجة استقراء ا
كىك السميع البصير، فمـ تدركو  ،ألّنو ليس كمثمو شيء نكارىـ لكجكد الخالق الذؼ أنشأىـ؛بعدـ إ

 .(3)كىاـ، الذؼ أحاط بكل شيء عمماً األفياـ، كلـ تبمغو األ

                                                           

 .9/4245 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .25/68 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب2)
 .5/83 -( انظر: تفسير ابف برجاف3)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

فجممة الشرط المصدرة بالقسـ تؤكد تحقق كقكع إجابة الكفار باعترافيـ أّف هللا تعالى ىك خالق 
السمكات كاألرض، إف كقع السؤاؿ كىك فعل الشرط، )فإف( الشرطية المستعممة في المعاني المحتممة 

، كقد ال يقع، فإف كقع السؤاؿ كتحقق فعل الشرط، تحقق جكابو  تبيف أّف السؤاؿ قد يقع مف النبي
ف لـ يقع السؤاؿ، فإّف النتيجة حتمية ، كسيككف إقرار الكفار كىك اعترافيـ بأّف هللا تعالى ىك الخالق، كا 

 بتكحيد الربكبية كىك ما أّكده القسـ.

 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ   : ىيةالجا ةألاملط

 .[ٖٔ]الزخرؼ:  چ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

متضمف معنى الشرط، ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، أداة الشرط: )إذا(:  -1
 .خافض لشرطو منصكب بجكابو

فعل ماٍض مبني عمى السككف، كالتاء: ضمير متصل مبني عمى فعل الشرط: )استويتم(:  -2
الضـ في محل رفع فاعل، كالميـ لمجمع، كجممة )استكيتـ( في محل جر بإضافة )إذا( 

 .(1)إلييا
 .(2)مة ربكمتقديره:  تذكروا نع، محذكؼ دؿ عميو ما تقدـجواب الشرط:  -3

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

إّف ما سخره هللا تعالى لمناس مف السفف كاألنعاـ التي يبمغكف عمييا حاجة في صدكرىـ، نعمة 
تستكجب الشكر عمييا، كذلؾ بتمجيده كتنزييو، كأف يقكلكا حاؿ رككبيـ عمييا تنزييًا هلل تعالى عف 

 .(3)كما كنا لو مقرنيف األنداد سبحاف الذؼ سخر لنا ىذا

                                                           

 .3/195-الدعاس  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 .9/68 -محي الديف دركيش -( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو2)
 .21/575 –الطبرؼ  –( انظر: جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف 3)
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، تكضح أف االستكاء شرطيافجممة الشرط المصدرة بأداتيا)إذا( كالتي تفيد تحقق كقكع فعل  
يستكجب تحقق  ىذاتحقق فعل الشرط، ك  بوعمى الفمؾ كاألنعاـ أمر متحقق؛ لحاجة الناس لذلؾ، ك 

 تعالى.هللا تعالى؛ لتدكـ ىذه النعمة مف هللا نعمة  كىك ذكر ،جكاب الشرط

 

ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  : الجالجة ةألاملط

 .[ٚٔ]الزخرؼ:  چڻ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ذا(:  -1 : ظرؼ )إذا( مستأنفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،: الكاكأداة الشرط: )وا 
خافض لشرطو منصكب  لما يستقبل مف الزماف، متضمف معنى الشرط، مبني عمى السككف،

 بجكابو.
لما لـ ُيسـ فاعمو، مبني عمى الفتح، أحدىـ: فاعل مبني فعل ماٍض فعل الشرط: )ُبشر(:   -2

مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل 
 (1) جر مضاؼ إليو، كالميـ لمجمع، كجممة )ُبشر( في محل جر بإضافة )إذا( إلييا.

: فعل ماٍض ناسخ مبني عمى الفتح، كجيو: اسـ جواب الشرط: )ظلَّ وجيو مسوداا(: )ظلَّ( -3
ظل مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في 
محل جر مضاؼ إليو، مسكدًا: خبر ظّل منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )ظل(جكاب 

 .(2)مف اإلعرابغير جاـز ال محل ليا لشرط 
 

 

 

 

                                                           

 .490ص -دمحم الطيب إبراىيـ –( انظر: إعراب القرآف الكريـ الميسر 1)
 .3/1138 -أبك البقاء العكبرؼ  –ف في إعراب القرآف ( انظر: التبيا2)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بنات، تكارػ عف أعيف إّف حاؿ ىؤالء المشركيف إذا ُبشر أحدىـ بما يجعمكنو هلل تعالى مف ال
كنو تعمكه كآبة كضيق مف سكء ما ُبشر بو عمى حسب ظّنو، كىذا أمر مستنكر أف ينسبك  الناس خجبًل،

 .(1)هلل تعالى كيكرىكنو ألنفسيـ

ُيبلحع أّف جممة الشرط كأداتيا)إذا( التي تستعمل في المعاني المحققة، تظير مدػ الجيل 
كىك تحقق كقكع فعل الشرط، كانت  ،كالجحكد الذؼ عميو أكلئؾ الكفار، فعندما ُيبشر أحدىـ باألنثى

كىك تحقق كقكع جكاب الشرط، فكأّف ذلؾ منيج حياة يسيركف  ،مقابمة البشرػ بأف يظلَّ كظيـ الكجو
 عميو مف فرط كفرىـ كجحكدىـ.

 

ەئ  ەئ  وئ      ائې  ې  ى  ى  ائ   ېۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېٹ ٹ چ : السابعة ةألاملط

 .[ٕٓ]الزخرؼ:  چوئ    

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

مف اإلعراب، يفيد امتناع حرؼ شرط، مبني عمى السككف، ال محل لو )لو(: أداة الشرط:  -1
 المتناع.

فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كلفع الجبللة )الرحمف(: فاعل مرفكع، فعل الشرط: )شاء(:  -2
 (2)كعبلمة رفع الضمة.

)ما(: حرؼ نفي مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، جواب الشرط: )ما عبدناىم(:  -3
في محل متصل، مبني عمى السككف، عبدناىـ: فعل ماٍض، مبني عمى السككف، كنا: ضمير 

، كالياء: ضمير متصل، مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، كالميـ لمجمع، رفع فاعل
 .(3)ط غير جاـز ال محل لو مف اإلعرابكجممة )ما عبدناىـ( جكاب لشر 

                                                           

 .2/287 –الصابكني   –( انظر: مختصر تفسير ابف كثير 1)
 .10/436 - بيجت صالح -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل2)
 .25/74 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 3)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

لدييـ في ذلؾ حجة دامغة، كال  ُيدلل المشرككف عمى سبب عبادتيـ لتمؾ األصناـ، كليس
برىاف قاطع، إّنما ىك افتراء ككذب كتخميف؛ مبرريف ذلؾ بأّف مشيئة هللا تعالى لـ ُترد ليـ ترؾ عبادة 

، كىذا ديدنيـ عندما تككف أماميـ أدلة عقمية مف هللا تعالى، كىك مف غاية جيميـ إذ أقركا (1)األصناـ
 .(2)يرهق السمكات كاألرض ثـ عبدكا غبأّنو خال

فجممة الشرط المصدرة بأداتيا)لك( التي ُتفيد امتناعًا المتناع، تظير أسمكب الكافريف  
يـ عف عبادة األصناـ قائـ عمى عدـ مشيئة هللا امتناععدـ الحتجاجيـ بالشرؾ، كذلؾ أّنيـ قالكا: إف 

إذ جعمكا  بسببو  تعالى، كىذا ما ذميـ هللاتعالى ليـ بتركيا، كبذلؾ فقد امتنع جكاب الشرط المتناع فعمو
 مشيئتو دليل رضاه.

 

ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ    ڦٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چٹ ٹ  :اخلامطة ةألاملط

 .[ٕٗ]الزخرؼ:  چ              ڃ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

اليزة: حرؼ استفياـ، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، كالكاك: أداة الشرط: )أولو(:  -1
، مبني عمى )لو(حالية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،  : حرؼ شرط غير جاـز

 .السككف ال محل لو مف اإلعراب
فعل ماٍض، مبني عمى السككف، كالتاء: ضمير متصل مبني عمى فعل الشرط: )جئتكم(:  -2

محل نصب مفعكؿ  محل رفع فاعل، كالكاؼ: ضمير متصل، مبني عمى الضـ، في الضـ في
 .(3)بو، كالميـ لمجمع

 
                                                           

احتجكا بمشيئة هللا تعالى عمى رضاه كمحبتو،  كأنكر اعتقادىـ أّف مشيئة هللا ( فقد ذميـ هللا تعالى عمى ذلؾ؛ ألنيـ 1)
 . (91ص –ابف أبي العز الحنفي  –دليل عمى أمره. )انظر: شرح العقيدة الطحاكية 

 .2/253  -عمي الميايمي -تبصير الرحمف كتيسير المناف ،4/65 -الكاحدؼ -التفسير الكسيط ( انظر:2)
 .491ص - دمحم الطيب إبراىيـ -قرآف الكريـ الميسر( انظر: إعراب ال3)
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 .(1)قدر، تقديره: " تقتدون بآبائكم"جواب الشرط: م -3
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

لممشركيف الذيف ساركا عمى ديف آبائيـ في عبادة األصناـ،   ُتبيُف اآلية الكريمة قكؿ النبي
فيقكؿ ليـ مستنكرًا: حتى كلك جئتكـ مف ربكـ بطريق اليدػ كطريق النجاة التي ىي خير لكـ مما يعبد 

 (2)آباؤكـ، فيجيبكف إّنا بما أرسمتـ بو كافركف.  

ليـ باستعماؿ جممة الشرط المصدرة بأداتيا)لك( التي ُتبيف   فإّف سؤاؿ الكفار كتقرير النبي
فامتناع تركيـ لعبادة اآلباء امتناعًا المتناع، ُيظير حجـ االستنكار الكبير مف أكلئؾ المشركيف، 

نظرىـ أىدػ مما عميو آباؤىـ، كىذا مف باب المكابرة كالعناد، كليس عمى كجو  يالمتناع كجكد ما ىك ف
 .تيقنتيا أنفسيـالحقيقة التي اس

 

     .[ ٖٓ]الزخرؼ:  چ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھٹ ٹ چ  :الطادضة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط: 

اسـ ، )لّما(: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعرابأداة الشرط: )ولّما(: الواو:  -1
، مبني عمى السككف في محل نصب عمى   الظرفية.شرط غير جاـز

، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ فتحفعل ماٍض، مبني عمى الفعل الشرط: )جاءىم(:  -2
: فاعل مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كجممة لميـ لمجمعاك  في محل نصب مفعكؿ بو ، كالحقُّ

 .(3)( في محل جر بإضافة )لّما( إلييا)جاءىـ
 

                                                           

 .26/244 –اليررؼ  –(  تفسير حدائق الركح كالريحاف 1)
 .21/587 –الطبرؼ –( انظر: جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف 2)
 .3/198-الدعاس  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ3)
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التصالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير فعل ماٍض، مبني عمى الضـ؛ جواب الشرط: )قالوا(:  -3
متصل، مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كجممة )قالكا( جكاب لشرط غير جاـز ال 

 .(1)محل ليا مف اإلعراب
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ممشركيف بالحق مف ربيـ، أعرضكا عف ذلؾ، كافتركا الكذب، كقالكا: إّف عندما جاء الرسكُؿ ل
 (2)ىذا سحٌر مبيف، كبرًا كحسدًا مف عند أنفسيـ.

كىك جكاب الشرط، كىذا  ،فحيف جاء الرسكؿ كىك كقكع فعل الشرط، ترتب عميو قكؿ المشركيف 
في مقابمتيـ لذلؾ الحق كالخير، كذلؾ ما بينتو جممة الشرط  كف يكضح الكفر الذؼ كاف عميو المشرك

 كأداتيا)لّما( الحينية.

 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  ٹ ٹ چ  : الطابعة ةألاملط

 .[ٖٖ]الزخرؼ:  چ     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

: حرؼ شرط غير )لوَل(الكاك: استئنافية، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط: )ولوَل(:  -1
 جاـز مبني عمى السككف ال محل لو مف اإلعراب، يفيد امتناعًا لكجكد.

أف: حرؼ مصدرؼ كنصب، ال محل لو مف اإلعراب، يككف: فعل فعل الشرط: )أن يكون(:  -2
كالناس: اسـ يككف مرفكع، كعبلمة رفعو  مضارع ناقص منصكب بأف، كعبلمة نصبو الفتحة،

الضمة، كأمة: خبر يككف منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، ككاحدًة: صفة منصكبة، كعبلمة 
 .(3))كراىة(: ا في تأكيل مصدر مبتدأ محذكؼ الخبر تقديرهنصبيا الفتحة، كأْف كما بعدى

                                                           

 .9/4257 -محمكد ياقكت  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .3/1211 –أسعد محمكد حكمد   -( انظر: أيسر التفاسير 2)
 .9/84 -محي الديف الدركيش -( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو3)
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البلـ رابطة لجكاب الشرط، ال محل ليا مف اإلعراب، كجعمنا: فعل جواب الشرط: )لجعمنا(:  -3
ماٍض مبني عمى السككف؛ التصالو بناء الفاعميف، كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف في 

 .(1)جاـز ال محل ليا مف اإلعراب محل رفع فاعل، كجممة )جعمنا( جكاب لشرط غير
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ُيبيف هللا تعالى العمة مف عدـ إمداد الكفار الزائد في الدنيا، فمكال كراىة أف يجتمع الناس عمى   
ليكاف يـ مف الدنيا ما ُيكصف ليـ مف النع لمكافريفالكفر ميبًل إلى الدنيا كزخرفيا، لجعل هللا تعالى 

 .(2)الدنيا عمى هللا تعالى

فجممة الشرط المصدرة بأداتيا)لكال( التي تفيد امتناعًا لكجكد، أكضحت سنة هللا تعالى في  
كىك فعل الشرط، ترتب عميو جكاب  عمى الكفر جعل الناس أمة كاحدة فيالككف، فإّف كجكد الكراىة 

 .امتنع جكابيا لكجكد فعل شرطيا، فلكفار مف متاع الدنيا الزائلإتراؼ االشرط كىك منع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .8/596  -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو1)
 .491ص –دمحم األشقر  –( انظر: زبدة التفاسير 2)
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 املطلب الجاىي

 على املعيى التفطريي وبياٌ أثسٍا مً ضوزة الصخسف، (58-35)آليات يف احتليل مجلة الصسط 

 

 ي:التجمل شرطية، كبيانيا كال يىذه اآليات ثماُف مسائل، متضمنة ثمانفي ينتظـ 

 .[ٖٙ]الزخرؼ:  چ    ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ ٹ چ  :  األوىل ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

(: اسـ منالكاك: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، )أداة الشرط: )ومن(:  -1
 شرط جاـز مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ.

جزمو حذؼ حرؼ (: فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة فعل الشرط: )يعُش  -2
 .(1)، تقديره: ىك جكاًزا العمة، كالفاعل: ضمير مستتر

فعل مضارع مجزكـ؛ ألّنو فعل الشرط، كعبلمة جزمو السككف، جواب الشرط: )نقيض(:  -3
كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: نحف، كشيطانًا: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، 

 .(2)المبتدأ)مف(كابو في محل رفع خبر كجممة الشرط كج
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ُتكضح اآلية الكريمة نتيجة اإلعراض عف ذكر هللا تعالى، فمف يتعامى عف القرآف الكريـ، 
 .(3)كيو كيضمو عف السبيل، كال يفارقويجعل هللا تعالى لو قرينًا ال يزاؿ يغ

                                                           

 .10/449 –بيجت صالح   -المفصل لكتاب هللا المرتل( انظر: اإلعراب 1)
 .500ص -دمحم بارتجي –( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف 2)
 .8/47-أبك السعكد العمادؼ  –( انظر: إرشاد العقل السميـ 3)
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فعندما يتحقق فعل الشرط كىك اإلعراض، فاإلعراض عف ذكر هللا تعالى ُيمحق المشقة بالعبد،  
يتحقق الجكاب كىك تقيض الشيطاف لئلنساف كىك جكاب الشرط، فأؼُّ عاقل أراد السبلمة لـز ذكر هللا 

 تعالى، كذلؾ ما تبينو جممة الشرط كأداتيا)مف(.

 

 چ    چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌٹ ٹ چ  :الجاىية ة ألاملط

 .[ ٖٛ]الزخرؼ: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ظرؼ لما يستقبل مف الزماف، متضمف معنى الشرط، مبني عمى السككف، أداة الشرط: )إذا(:  -1
 خافض لشرطو منصكب بجكابو.

فعل ماٍض، مبني عمى الفتح، كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: ىك، فعل الشرط: )جاءنا(:  -2
مة في محل جر بو، كالجم كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل نصب مفعكؿ

 .(1)بإضافة )إذا( إلييا
فعل ماٍض، مبني عمى الفتح، كالفاعل ضمير مستتر، تقدير: ىك، جواب الشرط: )قال(:  -3

 .(2)غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب كجممة )قاؿ( جكاب لشرط
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

القيامة لمحساب كالجزاء، يقكؿ لقرينو مف الجف، حّتى إذا جاء المعرض عف ذكر الرحمف يكـ 
 .(3)لصاحب الذؼ أكردتني مكرد الميالؾلك أّف بيني كبينؾ بعد المشرؽ كالمغرب، ألنؾ كنت بئس ا

، تؤكد مجيء الكفار يـك فعل شرطيافجممة الشرط المصدرة بأداتيا)إذا( التي تفيد تحقق 
تؤكد ندميـ مف ذلؾ القريف كىك جكاب الشرط، كىذا كىك تحقق فعل الشرط، ك  ،القيامة ىـ كشياطينيـ
 ضنؾ في الدنيا، كحسرة  كندامة في اآلخرة. ،ما تجمبو سبل الشيطاف

                                                           

 3/199 -الدعاس –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .9/85 –الدركيش  –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 2)
 .16/90 –القرطبي  –( انظر: أحكاـ القرآف 3)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 .[ٔٗالزخرؼ: ] چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  املطألة الجالجة:

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

مبني  ،حرؼ شرط جاـز: )إن()فإّما(: الفاء: عاطفة، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط:  -1
 عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب، ما: حرؼ زائد لمتككيد، ال محل لو مف اإلعراب. 

2- :) فعل مضارع مبني عمى الفتح؛ التصالو بنكف التككيد الثقيمة في محل  فعل الشرط: )نذىبنَّ
ديره: جـز فعل الشرط، كنكف التككيد ال محل ليا مف اإلعراب، كالفاعل: ضمير مستتر، تق

 .(1)نحف
الفاء: رابطة لجكاب الشرط، ال محل ليا مف اإلعراب، جواب الشرط: )فإّنا منيم منتقمون(:  -3

إّف: حرؼ تككيد كنصب الـ حل لو مف اإلعراب، كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف في 
محل نصب اسـ إّف، كمنيـ: جار كمجركر متعمق بالفعل منتقمكف، كمنتقمكف: فعل مضارع 

ير متصل في محل رفع فاعل، مرفكع بثبكت النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضم
منتقمكف( في محل جـز جكاب الشرط منيـ كجممة منتقمكف في محل رفع خبر إّف، كجممة)فإّنا 

(2). 
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بعد : إف تكفيناؾ قبل ىبلؾ المشركيف، فإّنا نبيو ل تعالى ؿقا في اآلية كعيد لمكفار حيث
 .(3)اآلخرةمكتؾ منتقمكف منيـ في 

فالمعنى المحتمل التي تفيده جممة الشرط بأداتيا)إف(، ىك إّما ظفر عمى المشركيف في الدنيا 
ّما مكتو النبي قبل مكت فستحل عمييـ نقمة العذاب يكـ القيامة، فإف مات كىك  ،قبل ذلؾ  ، كا 

فعل الشرط، تعمق بو الجزاء كىك النقمة مف المشركيف يـك القيامة، كفي ذلؾ نذارة لممشركيف المعانديف، 
 كبشارة لممؤمنيف بمكعكد هللا تعالى.

                                                           

 .9/4264 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .492 –دمحم الطيب إبراىيـ  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ الميسر2)
 .2/259 –ابف جزؼ  –( انظر: التسييل لعمـك التنزيل 3)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 

 .[ٖٗ] الزخرؼ: چۓ  ۓ ﮲  ﮳      ےھ  ھ   ھ   ےٹ ٹ چ  :السابعة ةألاملط

 حتليل مجلة الصسط:أواًل: 

 ، تقديرىا: إذا.مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحةأداة الشرط:  -1
 .(1) ، تقديره: "إذا كان واقعاا ما ذكر بيم فاستمسك"مقدر، بداللة الفاء الفصيحةفعل الشرط:  -2
فصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، جواب الشرط: )فاستمسك(: الفاء:  -3

مبني عمى السككف، كالفاعل: ضمير مستتر تقديره، أنت، كجممة  استمسؾ: فعل أمر
 .(2)غير جاـز ال محل ليا مف اإلعراب )استمسؾ( جكاب لشرط مقدر

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

كألمتو لمتمسؾ بما َأكحى هللا تعالى مف آيات كأحكاـ كعبادات، فيك   في اآلية تسمية لمنبي
 .(3)ليادؼ لرضى الرحمف كلجنة الرضكافالصراط المستقيـ  ا

فإّف تحقق مكعكد هللا تعالى حاصٌل ال محالة، فإذا كقع فعل الشرط كىك تحقق مكعكد هللا 
كىذا ما أظيرتو جممة الشرط المقدرة ،  تعالى، كجب تحقق جكاب الشرط كىك التمسؾ بما أكحاه هللا

 كأداتيا)إذا( كالتي تستعمل في المعاني المتحققة.

 

 .[ٚٗ]الزخرؼ:  چ     ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی  یٹ ٹ چ : اخلامطة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

                                                           

 .8/607 –دمحم عمي الدرة  -(  تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو1)
 .26/273 –اليررؼ   -( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف2)
 .13/84 –األلكسي  –( انظر: ركح المعاني 3)
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اسـ ، )لّما(: الفاء: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب)فمّما(:  :أداة الشرط -1
 شرط غير جاـز مبني عمى السككف، في محل نصب عمى الظرفية.

فعل ماٍض، مبني عمى السككف، كالفاعل ضمير مستتر، تقديره :ىك فعل الشرط: ) جاءىم(:  -2
كالياء: ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، كجممة )جاءىـ( في محل 

 (1).جر بإضافة )لّما( إلييا
إذا: الفجائية مبنية عمى السكف ال محل ليا مف  الشرط: )إذا ىم منيا يضحكون(:جواب  -3

مبتدأ، منيا: جار كمجركر  سككف في محل رفعاإلعراب، ىـ: ضمير منفصل مبني عمى ال
متعمق بالفعل يضحككف، كيضحككف: فعل مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ألّنو مف 

متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كجممة األفعاؿ الخمسة، الكاك: ضمير 
يضحككف في محل رفع خبر المبتدأ)ىـ(، كجممة )ىـ منيا يضحككف( جكاب لشرط غير جاـز 

 .(2)ال محل لو مف اإلعراب
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

كالمعجزات تى باآليات الباىرات حيف أ ُتظير اآلية منيَج الكفار في كل زماف، فمكسى
 .(3)، إذا ىـ يستيزءكف كيسخركف منياالكاضحات إلى فرعكف كممئو

فجممة الشرط بأداتيا)لّما( الحينية، تكضح عناد المشركيف عندما تظير ليـ اآليات، فحيف جاء 
المشركيف مف تمؾ اآليات  كىك ضحؾ ،الرسكؿ باآليات كىك كقكع فعل الشرط، تعمق بو جكابو

 شنشنة قديمة سار عمييا أسبلفيـ في كل زماف. ىـ بيا، فيذهكاستيزاؤ 

 

 

 

                                                           

 .25/92 -محمكد صافي -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب1)
 .508ص –دمحم بارتجي  -( انظر: الياقكت كالمرجاف في إعراب القرآف2)
 .4/111 –الخازف  -في معاني التنزيل ( انظر: لباب التأكيل3)
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 .[ٓ٘]الزخرؼ:  چڦ  ڄ ڦ   ڦ  ڦ ڤ  ڤ    ٹ ٹ چ : الطادضة  ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

اسـ ، )لّما(: : الفاء: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعرابأداة الشرط: )فمّما( -1
 محل نصب عمى الظرفية.شرط غير جاـز مبني عمى السككف، في 

: فعل ماٍض مبني عمى السككف، كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف فعل الشرط: )كشفنا( -2
في محل رفع فاعل، كعنيـ: جار كمجركر متعمق بالفعل، العذاب: مفعكؿ بو منصكب ، 

 .(1)كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة كشفنا في محل جر بإضافة )لّما( إلييا
إذا: الفجائية، مبنية عمى السككف، ال محل ليا مف اإلعراب،  م ينكثون(:جواب الشرط: )إذا ى -3

ىـ: ضمير منفصل مبني عمى السككف في محل رفع مبتدأ،  كينكثكف: فعل مضارع مرفكع، 
كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى السككف 

في محل رفع خبر المبتدأ)ىـ(، كجممة )ىـ ينكثكف( جكاب في محل رفع فاعل، كجممة ينكثكف 
 (2) لشرط غير جاـز ال محل لو مف اإلعراب.

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

أف َيدُعَك هللا تعالى ليكشف  عندما حّل بآؿ فرعكف الرجز مف هللا تعالى، طمبكا مف مكسى
عنيـ ذلؾ حّتى يؤمنكا، فمّما كشف هللا تعالى عنيـ الرجز كالعذاب إذا ىـ ينقضكف عيدىـ، فمـ 

 .(3)يؤمنكا

ُيبلحع مف جممة الشرط المصدرة بأداتيا)لّما( الحينية، أّنو في حيف ُكشَف العذاُب عف قـك 
جكاب الشرط، فأؼُّ كفر ممتبس بأكلئؾ الكفار  فرعكف كىك فعل الشرط، كقع النكث منيـ كىك كقكع

 الجاحديف لنعـ هللا تعالى المعانديف رسمو.
                                                           

 .3/201 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .3/1157 -الخراط -( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف2)
 .7/122 -الشنقيطي –( انظر: أضكاء البياف 3)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 

 .[٘٘]الزخرؼ:  چ    ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھٹ ٹ چ : الطابعة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 اسـ)لّما(:  الفاء: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،أداة الشرط: )فمّما(:  -1
 شرط غير جاـز مبني عمى السككف، في محل نصب عمى الظرفية.

(: فعل ماٍض، مبني عمى الضـ؛ التصالو بكاك الجماعة، كالكاك: ضمير فعل الشرط: )آسفونا -2
متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف في 

 .(1))لّما( إليياا في محل جر بإضافة محل نصب مفعكؿ بو، كجممة آسفكن
، كنا: ضمير متصل في محل رفع السككف  فعل ماٍض مبني عمىجواب الشرط: )انتقمنا(:  -3

 .(2)ط غير جاـز ال محل لو مف اإلعرابفاعل، كجممة )انتقمنا( جكاب لشر 
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

كما جاء بو مف اآليات  أؼ فمّما عمَل آؿ فرعكف بما ُيغضب هللا تعالى مف تكذيب مكسى
 .(3)العظيمة، حّمت عمييـ نقمة هللا تعالى بإغراقيـ أجمعيف

 ،فيتبيف مف جممة الشرط كأداتيا)لّما( الظرفية، أّنو حيف عمل آُؿ فرعكف بما ُيغضُب هللا تعالى 
عيد كىك االنتقاـ مف أكلئؾ المعانديف، كىذا تيديد كك  ،ىك فعل الشرط، ترتب عمى ذلؾ الفعل جكابوك 

 لكل إنساف يعصي هللا تعالى كينتيؾ حرماتو.

 

 

 
                                                           

 .9/4271 -محمكد ياقكت -( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 .493ص –دمحم الطيب إبراىيـ  -الكريـ الميسر( انظر: إعراب القرآف 2)
 .3/158-العز بف عبدالسبلـ -( انظر: تفسير القرآف الكريـ3)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 

 .(1)[ٚ٘]الزخرؼ:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ٹ ٹ چ: الجامية ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

اسـ )لّما(:استئنافية مبنية عمى الفتح ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط: )ولّما(: الواو:  -1
  مبني عمى السككف، في محل نصب عمى الظرفية. ،شرط غير جاـز

ما لـ يسـ فاعمو مبني عمى الفتح، ابُف: نائب فاعل مبني لفعل ماٍض  فعل الشرط: )ُضرَب(: -2
مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كمريـ: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره الفتحة، 

عبلمة نصبو الفتحة، كجممة ألنو ممنكع مف الصرؼ، مثبًل: مفعكؿ بو  ثاٍف منصكب، ك 
 .(2) إلييا)لّما(  )ُضِرَب( في محل جر بإضافة

إذا: فجائية مبنية عمى السككف ال محل ليا مف  اب الشرط: )إذا قومك منو يصدون(:جو  -3
كقكمؾ: مبتدأ مرفكع، كعبلمة رفع الضمة، كىك مضاؼ، كالكاؼ: ضمير متصل  اإلعراب،

مبني عمى الفتح في محل جر مضاؼ إليو، كمنو: جار كمجركر متعمق بالفعل يصدكف، 
ضارع مرفكع، كعبلمة رفعو ثبكت النكف؛ ألنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: مكيصدكف: فعل 

ع فاعل، كجممة يصدكف في محل رفع خبر ضمير متصل، مبني عمى السككف في محل رف
) قكمؾ منو يصدكف( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو مف  المبتدأ قكمؾ، كجممة

 .(3)اإلعراب
 
 
 
 

                                                           

قاؿ لقريش: "يا معشر قريش ال خير في أحد يعبد مف دكف هللا"،  ( سبب نزكؿ اآلية، عف ابف عباس أّف النبي 1)
ڭ  ۇ   چ ف كاف كما تزعـ فيك كآليتيـ، فأنزؿ هللا تعالى:قالكا: أليس تزعـ أف عيسى كاف عبدا نبًيا كعبدا صالًحا، فإ

 (.386ص  –الكاحدؼ  –اآلية. ) أسباب النزكؿ   چ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
 .8/623 -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو2)
 .3/1158 -الخراط -( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف3)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

فعندما َضرب المشرككف المثل بعيسى بف مريـ كشبيكه بآليتيـ؛ ألّنو معبكد النصارػ، ككلُّ 
النار، فإذا ىـ يضحككف مف تمؾ المجادلة كيضجكف، فبيف هللا تعالى بعد ذلؾ أف الحكـ معبكد في 
 .(1)إنما المقصكد ىي أصناميـ ،في كل معبكد اليس عامً 

جممة الشرط المصدرة بأداتيا )لّما( الظرفية، أّنو حيف ُضرب عيسى بف مريـ مثبًل، كىك  فُ فتبيّ  
بذلؾ،  الكفار مف ذلؾ كضحكيـ، فكأنيـ حاجكا النبيفعل الشرط، تعمق جكاب الشرط كىك ضجيج 

 لدعكة قكمو هللاعبد أرسمو  كلكف جيميـ كا عراضيـ عف الحق ىك سبب فرحيـ بذلؾ المثل، فعيسى
فيي حصب  ،لمتكحيد، كلكنيـ جعمكه إليًا دكف هللا تعالى، فيك ليس كأصناميـ التي ال تنفع كال تضر

 جينـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4/81 –ابف الجكزؼ  –المسير  ( انظر: زاد1)
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 املطلب الجالح

 على املعيى التفطريي وبياٌ أثسٍا مً ضوزة الصخسف، (89-59)آليات يف احتليل مجلة الصسط 

 

 ي:التجمل شرطية، كىي كال عشرةعمى  محتكيةمسائل،  يتضُـّ ىذه اآليات ثمان

 .[ٓٙ] الزخرؼ: چی  ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئٹ ٹ چ   : األوىل ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، )لو(الكاك: استئنافية، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط: )ولو(:  -1 : حرؼ شرط غير جاـز
 ال محل ليا مف اإلعراب، يفيد امتناعًا المتناع.

فعل مضارع مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كالفاعل: ضمير مستتر، فعل الشرط: )نشاء(:  -2
 .(1) تقديره: نحف

، ال محل ليا مف اإلعراب، لمتأكيد كاقعة في جكاب الشرطالبلـ: جواب الشرط: )لجعمنا(:  -3
جعمنا: فعل ماٍض مبني عمى السككف، كنا: ضمير متصل، مبني عمى السككف في محل رفع 

، ال محل ليا مف اإلعراب  .(2) فاعل، كجممة )جعمنا( جكاب لشرط غير جاـز
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

مف تراب ببل أب كال أـ، كخمق عيسى ببل أب، قادر عمى جعل إّف القادر عمى خمق آدـ 
 .(3)المبلئكة يخُمفكف البشر في األرض، فيك عمى كل شيٍء قدير

                                                           

 .493ص -دمحم الطيب إبراىيـ –( انظر: إعراب القرآف الكريـ الميسر 1)
 .25/99 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
 .25/241 -ابف عاشكر -( انظر: التحرير كالتنكير3)
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امتناع جعل ترتب عميو فجممة الشرط تكضح أّف امتناع مشيئة هللا تعالى كىك فعل الشرط، 
كىك عمى كل شيء قدير،  ،ريدمبلئكة في األرض كىك جكاب الشرط، مّما يدؿ عمى أّف هللا يفعل ما ي

 كىك ما بينتو جممة الشرط المصدرة بأداتيا )لك( التي ُتفيد امتناعًا المتناع.

 

 چپ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ   املطألة الجاىية:

 .[ٔٙ]الزخرؼ: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ، تقديرىا: )إن(. ، دلت عمييا الفاء الفصيحةقدرةمأداة الشرط:  -1
، تقديره: إن عرفتم كونو ِعمماا لمساعة فال ، دلت عميو الفاء الفصيحةقدرمفعل الشرط:  -2

 .(1)تمترّن بيا 
، ال محل ليا مف اإلعراب، كال: فتحالفاء: فصيحة مبنية عمى الجواب الشرط: )فال تمترّن(:  -3

: فعل مضارع مجزكـ ببل  الناىية، كعبلمة جزمو حرؼ نيي، مبني عمى السككف، كتمترفَّ
حذؼ النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالنكف المشددة لمتككيد، ال محل ليا مف اإلعراب، 

 .(2)كالكاك المحذكفة؛ اللتقاء الساكنيف: ضمير متصل في محل رفع فاعل
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

 عمـٌ مف أعبلـ الساعة، كشرط مف أشراطيا، فعف أبي ىريرة  أّف عيسى يبيف هللا تعالى   
، هللا رسكؿ قاؿ: يقكؿ  :مريـ ابف فيكـ ينزؿَ  أف لُيكِشَكفّ  بيده، نفسي )كالذؼ  مقسًطا، حكًما 

، فيك أمر ال (3)أحد( يقبمو ال حتى الماؿ كيفيض الجزية، كيضعُ  الخنزيَر، كيقتلُ  الصميب، فيكسرُ 
 .(4)فإنو طريق الجنة  اتبعكا ما جاء بو النبيتشككا فيو، ك 

                                                           

 .26/322 –اليررؼ  –( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف 1)
 .3/203 –الدعاس  –إعراب القرآف الكريـ  ( انظر:2)
 .155ح - - 1/135باب نزكؿ عيسى ابف مريـ حاكًما بشريعة نبينا دمحم  -كتاب اإليماف  -( صحيح مسمـ3)
 .4/261 -الزمخشرؼ  –( انظر: الكشاؼ 4)
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ُيبلحع أّف جممة الشرط المقدرة ىي كأداتيا)إف( التي تستعمل في المعاني المحتممة، تبيف أّف  
كأّف نزكلو مف أشراط الساعة التي الشؾ فييا، كذلؾ بما جاء في  مف الناس سيعرؼ أمر عيسى

كىك فعل الشرط، ترتب عمى ذلؾ  عرؼ أمر عيسى ، فمفالقرآف الكريـ، كبما أخبر بو النبي
فسيشؾ في  أّما مف لـ يعرؼ بأمر عيسىك كىك عدـ الشؾ في الساعة،  ،كقكع جكاب الشرط

 الساعة، كلف يؤمف بكقكعيا، كسيضل عف الصراط المستقيـ.

 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ : الجالجة ةألاملط

 .[ٖٙ]الزخرؼ:  چ     ڄ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

اسـ )لّما(: الكاك: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،  أداة الشرط: )ولّما(: -1
 شرط غير جاـز مبني عمى السككف في نصب عمى الظرفية.

ة فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كعيسى: فاعل مرفكع، كعبلم جاء:فعل الشرط: )جاء عيسى(:  -2
 (1).  رفعو الضمة، كجممة جاء في محل جر بإضافة )لّما( إلييا

كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: ىك، ، فعل ماٍض مبني عمى الفتحجواب الشرط: )قال(:  -3
 (2)كجممة )قاؿ( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو مف اإلعراب. 

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

براء األكمو كاألقكمو بالمعجزات الكاضحات  فعندما جاء عيسى  برص، كإحياء المكتى كا 
كغيرىا مف أحكاـ اإلنجيل، قاؿ ليـ قد جئتكـ بالنبكة مف هللا تعالى، كألبّيف لكـ ما تختمفكف فيو مف 

 .(3)  طاعتي فيما آمركـ بوامتثاؿ أمره، كاجتناب نكاىيو، ك األحكاـ، فعميكـ بتقكػ هللا تعالى ب

                                                           

 .9/101  -محي الديف الدركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
 .10/470 -بيجت صالح –اب هللا المرتل ( انظر: اإلعراب المفصل لكت2)
 .7/220 -البغكؼ  –( انظر: معالـ التنزيل 3)
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كىك فعل الشرط، تحقق قكلو كنصحو لقكمو كىك جكاب  حقق مجيء عيسى فعندما ت 
الشرط، بأّنو جاءىـ بالنبكة كأمرىـ بامتثاؿ أمره، كاجتناب نييو، فبينت جممة الشرط كأداتيا)لّما( الحينية، 

، كىذا مف قطع الحجج عمى أكلئؾ النصارػ، ألّنو جاءىـ أنو لّما كجد المجيء، كجد قكؿ عيسى 
 يد كالصراط المستقيـ. بالتكح

 

 .[ٗٙ]الزخرؼ:  چڇ  ڇ  ڍ     ڇڃ  چ  چ      چ  چ   ڇچ :  السابعة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ، تقديرىا: )إن(.مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحةأداة الشرط:  -1
 .(1)ذلك فاعبدوه م، تقديره: إن عممتمقدرة، دلت عميو الفاء الفصيحةفعل الشرط:  -2
الفاء: فصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، جواب الشرط: )فاعبدوه(:  -3

، كالكاك: ضمير متصل، مبني عمى السككف في حذؼ النكف كاعبدكه: فعل أمٍر مبني عمى 
محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل، مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو، كجممة 

 (2)ط مقدر.)فاعبدكه( في محل جـز جكاب لشر 
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

لقكمو، فقد قاؿ ليـ: إّف هللا ربي كربكـ،  ُيبيُف هللا تعالى الدعكة التي جاء بيا عيسى
 .(3)قبل غيره، كالديف الحق الذؼ ال يُ فأخمصكا لو العبادة كاإلنابة، كال تشرككا بو، فيذا ىك الطريق القكيـ

المقدرة كأداتيا)إف( المستعممة في المعاني المحتممة كالمشككؾ فييا، أّف َيظير مف جممة الشرط  
لقكمو، سيككف حاصميا أف يؤمف فريق، كيكفر فريق آخر، فإف تحقق فعل الشرط كىك  دعكة عيسى

 ففريق المؤمنيف الذيحاؿ ، كذلؾ  عمـ كحدانية هللا تعالى كربكبيتو، تحقق جكابو كىك عبادة هللا 

                                                           

 .8/631 –دمحم عمي الدرة  -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو1)
 .3/204 –الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 2)
 95/ 5 -البيضاكؼ  –( انظر: أنكار التنزيل كأسرار التأكيل 3)
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اط المستقيـ، فأّما مف لـ يعمـ كحدانية هللا تعالى ككفر بذلؾ، فأكلئؾ الذيف ضمكا عف سكاء الصر  كااتبع
 السبيل.

 

 .[ٔٛ]الزخرؼ:  چ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گٹ ٹ چ : اخلامطة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف أداة الشرط: )إن(:  -1  اإلعراب.حرؼ شرط جاـز
كاف: فعل ماٍض ناقص مبني عمى الفتح في محل جـز فعل  فعل الشرط: )كان لمرحمن ولد(: -2

الشرط، لمرحمف: البلـ: حرؼ جر مبني عمى الكسر ال محل لو مف اإلعراب، كلفع الجبللة 
)الرحمف(: اسـ مجركر، كعبلمة جره الكسرة، كالجار كالمجركر متعمق بخبر كاف المقدـ، 

 .(1)كدًا، كلٌد: اسـ كاف مؤخر مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة تقديره: مكج
، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا الفاء: رابطة لجكاب الشرط جواب الشرط: )فأنا أول العابدين(: -3

، في محل رفع مبتدأ، كأكؿ: خبر سككف ، أنا: ضمير منفصل، مبني عمى المف اإلعراب
مضاؼ، كالعابديف: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة المبتدأ مرفكع، كعبلمة رفعو الضمة، كىك 

 (2)جره الياء، ألّنو جمع مذكر سالـ.
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بالحجة الدامغة لممشركيف: أف لك كاف هلل تعالى كلد لكنت أكؿ العابديف  أؼ قل أييا الرسكؿ       
 .(3)الى عّما يقكلكف عمكًا كبيراً لو؛ ألّني أعرؼ باهلل تعالى منكـ، كلكف تنزه هللا تع

فجممة الشرط بأداتيا)إف( المستعممة في المعاني المشككؾ فييا، تبيف أّنو إف ُكجَد لمرحمف كلد  
أكؿ العابديف، كىذا لقطع الحجة عمى المشركيف،  كىك فعل الشرط، ترتب الجكاب بأف يككف النبي

عبادة ذلؾ الكلد، فمف جاء بالبينات مف هللا تعالى ىك ، فبلزمو انتفاء فكجكد الكلد منتٍف عف هللا 

                                                           

 .25/111 -محمكد صافي -انظر: الجدكؿ في اإلعراب (1)
 .495ص -دمحم الطيب إبراىيـ –( انظر: إعراب القرآف الكريـ الميسر 2)
 .3/2376 -الزحيمي -( انظر: التفسير الكسيط3)
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أعمـ بما يتصف بو مف كحدانية كصمدية، فتنزيو هللا تعالى بالدليل كالبرىاف ىك ما أظيرتو جممة 
 الشرط.

 

 .[ٖٛ]الزخرؼ:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  چ : الطادضة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 .، تقديرىا: )إن(ة، دلت عمييا الفاء الفصيحةقدر مأداة الشرط:  -1
 .(1)، تقديره: "إن أعرضوا عن اإليمان فذرىم"، دلت عميو الفاء الفصيحةقدر: مفعل الشرط -2
الفاء: فصيحة، مبنية عمى السككف، ال محل ليا مف اإلعراب، ذرىـ: جواب الشرط: )فذرىم(:  -3

يره: أنت، كالياء: ضمير متصل في فعل أمر مبني عمى السككف، كالفاعل: ضمير مستتر، تقد
 .(2)محل نصب مفعكؿ بو، كجممة) فذرىـ ( في محل جـز جكاب لشرط مقدر

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

فاتركيـ يخكضكا  ،أؼ فإف أعرض أكلئؾ المشرككف عما جئتيـ بو أييا الرسكؿ مف الحق   
سيعممكف ما  ،كعيد ليـ يـك القيامةالبالباطل كيمعبكا بالمحاؿ؛ ليعارضكا ما جئت بو مف الحق، ف

 .(3)حّصمكا مف الشقاء كالعذاب المييف 

فجممة الشرط المقدرة بأداتيا)إف( كالتي تستعمل في المعاني المحتممة، ُتظير احتمالية إعراض  
يماف بعضيـ،  فإف تحقق اإلعراض كىك كقكع فعل الشرط، فحينيا كجب تركيـ ليـك بعض الناس، كا 

 يكعدكنو كىك جكاب الشرط، كأّما مف آمف بؾ كصدقؾ فبل تطرده كال تعرض عنو.

 

 

                                                           

 .25/113 -محمكد صافي  –( الجدكؿ في إعراب القرآف 1)
 9/111 -الدركيش -( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو2)
 .770 –السعدؼ  -( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف3)
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 .[ٚٛالزخرؼ: ] چ  ېئ  ېئ  ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئٹ ٹ چ  : الطابعة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التلنحك الكبيانيما عمى ا تضُـّ ىذه المسألة جممتيف شرطيتيف، 

   :چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ الجممة األولى. 

الكاك: استئنافية، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، كالبلـ:  أداة الشرط: )ولئن(: -1
، مبني عمى السككف ال محل )إن(مكطئة لمقسـ، ال محل ليا مف اإلعراب،  : حرؼ شرط جاـز

 لو مف اإلعراب.
فعل ماٍض مبني عمى السككف، كالتاء: ضمير متصل، مبني عمى فعل الشرط:)سألتيم(:  -2

الفتح، في محل رفع فاعل، كالياء: ضمير متصل، مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ 
 .(1) بو، كالميـ لمجمع

 .(2) ، كىك ليقكلفَّ هللامحذكؼ، سد مسده جكاب القسـجواب الشرط:  -3
 

  :چ  ېئ  ېئ چالجممة الثانية. 

 : تقديرىا: )إذا(.مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحةأداة الشرط:  -1
 .(3)، تقديرىا: إذا عرفوا ذلك فأنى يؤفكون مقدر، دلت عمييا الفاء الفصيحةفعل الشرط:  -2
الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،  جواب الشرط: )فأنى تؤفكون(: -3

ما لـ مبني لأنى: اسـ استفياـ مبني عمى السككف في محل نصب حاؿ، تؤفككف: فعل مضارع 
ُيسـ فاعمو مرفكع بثبكت النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى 

تؤفككف( جكاب لشرط مقدر ال محل لو مف  السككف في محل رفع نائب فاعل، كجممة )فأّنى
 .(4) اإلعراب

                                                           

 .9/4285 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .26/330 -اليررؼ  –( انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف 2)
 .8/655 -دمحم عمي الدرة -( انظر: تفسير القرآف كا عرابو كبيانو3)
 .3/207 –الدعاس  –رآف الكريـ ( انظر: إعراب الق4)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط:

أكلئؾ الجاحديف الكافريف عف خالقيـ، ليقكُلّف هللا تعالى، فبل  -أيُّيا الرسكؿ -أؼ إف سألت      
نكاره؛ لظيكره ككضكحو، فيـ يعبدكف ما خمق هللا  لفرط جيميـ، فكيف  يستطيعكف جحد ذلؾ كا 

 (1) ينصرفكف عف عبادتو.

جممة الشرط المصدرة بأداتيا)إف( المسبكقة بالبلـ المكطئة لمقسـ، أّف السؤاؿ أمر محتمل،  فُ تبيّ  
ب عميو الجكاب كىك إقرارىـ بأّف هللا تعالى ىك كىك فعل الشرط، ترتَّ  فإف كقع السؤاؿ ليـ مف النبي
 عمييا القسـ، كذلؾ كقع السؤاؿ ليـ أـ لـ يقع. خالقيـ، فيذه إجابة مؤكدة دؿَّ 

 

 لطيفة: 

ف، فمرة في تقرير المشركيف عف خمق كرة مرتيجممة الشرط المصدرة بالقسـ كردت في الس
السمكات كاألرض، كالمرة الثانية في سؤاليـ عف خالقيـ، فإجابتيـ المؤكدة في السؤاليف أّف هللا تعالى 

 أّف كفرىـ عناد كجحكد.ىك الخالق، كىذا يدؿُّ عمى 

 

 .[ٜٛ]الزخرؼ:  چخب  مب    حبمئ  ىئ  يئ  جبٹ ٹ چ : الجامية ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 يما عمى النحك اآلتي:بيانىذه المسألة جممتاف شرطيتاف، ك في ينتظـ   

 :چ مئ  ىئ  يئ  جبچ  الجممة األولى 

 )إن(.: ، بداللة الفاء الفصيحة، تقديرىاقدرةمأداة الشرط:  -1
 (2)تقديره:" إن عارضوك فاصفح عنيم." ، دلت عميو الفاء الفصيحة،قدرمفعل الشرط:  -2

                                                           

 .4/650 –الشككاني  –( انظر: فتح القدير 1)
 .25/116-محمكد صافي  -( الجدكؿ في اإلعراب2)
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 انفصــم انثانث    انًثحث األول : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انزخرف

الفاء: فصيحة مبنية عمى السككف، ال محل ليا مف اإلعراب، جواب الشرط: )فاصفح(:  -3
كاصفح: فعُل أمٍر مبني عمى السككف، كالفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت، كجممة)فاصفح( 

 (1)لشرط مقدر.في محل جـز جكاب 
 

 :چخب  مب   چ    الجممة الثانية 

 ، تقديرىا: ) إن (.بداللة الفاء الفصيحة قدرة،مأداة الشرط:  -1
 تقديره:) إن عاينوا العذاب فسوف يعممون(.    ، دلت عميو الفاء الفصيحة،قدرمفعل الشرط:  -2
ال محل ليا مف اإلعراب،  ،مبنية عمى الفتح ،الفاء: فصيحةجواب الشرط: )فسوف يعممون(:  -3

ال محل لو مف اإلعراب، يعممكف: فعل مضارع  ،مبني عمى الفتح ،سكؼ: حرؼ استقباؿ
مرفكع بثبكت النكف؛ ألّنو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل في محل رفع فاعل، 

 .(2) كجممة )فسكؼ يعممكف( في محل جـز جكاب لشرط مقدر
 

 يت الصسط:ثاىيًا: األثس التفطريي جلنل

أؼ فإف عارضؾ أييا الرسكؿ المشرككف فأعرض عنيـ، كقل ليـ َسدادًا مف القكؿ، فإنيـ يـك    
 .(3)كف نتيجة إعراضيـ مف العذاب األليـمالقيامة سيعم

فجممة الشرط المقدرة كأداتيا)إف( المستعممة في المعاني المشككؾ فييا، تكضح أّف مف الناس  
، كفريق أعرض، فإذا كقع اإلعراض كىك تحقق فعل الشرط  بو النبي فريقيف، فريق آمف بما جاء

تعمق بو الجكاب كىك اإلعراض عنيـ، فإف أكلئؾ المعرضيف يكـ القيامة إف عاينكا العذاب كىك فعل 
 . الشرط، ترتب عميو الجزاء كىك عمميـ بما يحلُّ بيـ مف العذاب، جزاء إعراضيـ عّما جاء بو النبي

 

 

                                                           

 .495ص -دمحم الطيب إبراىيـ -( انظر: إعراب القرآف الميسر1)
 .9/4286 -محمكد ياقكت -( انظر: إعراب القرآف الكريـ2)
 .3/266 –السمرقندؼ  -( انظر: بحر العمـك3)
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 انًثحث انثاٍَ

 انجاثُح(, وتُاٌ أثرها ػهً انًؼًُ انرفسُرٌ. -ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ )انذخاٌ  

 

 ويطهثاٌ: ذًهُذوفُه    

 انجاثُح(. –: ذؼرَف تسىرذٍ )انذخاٌ  ذًهُذ

 سىرج انذخاٌ, وتُاٌ أثرها.انًطهة األول: ذحهُم جًهح انشرط فٍ 

 انًطهة انثاٍَ: ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرج انجاثُح, وتُاٌ أثرها.
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

 

 متَيد

 واجلاثية تعسيف بطوزتي الدخاٌ

 :أواًل: تعسيف بطوزة الدخاٌ

 أمساء الطوزة: 

 گ گ گ چ: فييا لقكلوبذلؾ  سّميتك   ،الدخاف إال اسـ كاحد كىك التكقيفيليس لسكرة 

 .(1)[٣١الدخاف: ] چ ڳ ڳ ڳ

 .(2): تسع كخمسكف آية في الككفي كىك ما عميو مصحف المدينةوعدد آياتيا
 

 شماٌ ىصول الطوزة: 

 .(3)سكرة الدخاف مف سكر الحكاميـ التي نزلت قبل اليجرة، فيي سكرة مكية  
 

 :حموز الطوزة وأٍه أٍدافَا 

 حموز الطوزة:

يتبمكر محكر السكرة في إبراز حقيقة اإليماف، كذلؾ مف خبلؿ مشاىد يكـ القيامة، كالحديث  
ظيار جزاء اآلخرة  عف الرسالة، كما في الككف مف مشاىد دالة عمى التكحيد، كمصارع الطغاة، كا 

 .(4)لمعباد

                                                           

 (.1/424دمحم بف يعقكب الفيركز أبادؼ) –انظر: بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( (1
 .148ص -عبدالرازؽ عمي مكسى  -( انظر: المحرر الكجيز في عد آؼ الكتاب العزيز2)
 .1/40 -السيكطي –( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 3)
 .5/3206 -سيد قطب -( انظر: في ظبلؿ القرآف4)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

 أٍداف الطوزة:

 ليمة القدر التي يقدر فييا أمكر العباد.بياف نزكؿ القرآف في  -1
 تقرير كحدانية هللا تعالى كربكبيتو كأسمائو كصفاتو. -2
 ما أنزلو هللا تعالى لعباده مف الذكر الحكيـ إنما ىك رحمة ليـ في الدنيا كاآلخرة. -3
 ب أليـ يـك القيامة.ايؤمف بعذ إنذار مف لـ -4
 ، كأنو يكحى إليو مف ربو. تقرير نبكة النبي -5
 كتثبيت فؤاده،  بذكر قصص األنبياء السابقيف، كا ىبلؾ أعدائيـ كخصكميـ.   تسمية النبي -6
 ترسيخ العقيدة الصحيحة مف خبلؿ تصكير مشاىد يـك القيامة. -7
 تقرير كقكع يكـ القيامة كحساب الناس جميًعا فيو. -8
 .(1)يامة تقرير أّف العاقبة لممتقيف إّما بالنصر في الدنيا أك بالجزاء الحسف يكـ الق -9

 
 
 

 :ثاىيًا: تعسيف بطوزة اجلاثية

 أمساء الطوزة: 

تعددت أسماء سكرة الجاثية بيف تكقيفي كاجتيادؼ، لما تحكيو مف مكاضيع تمس العقيدة 
 اإلسبلمية، كىي كاآلتي:

 .[ٕٛ] الجاثية: چ ۇ ڭ          ڭ ڭ چ :فقد كرد فييا قكلو تعالىكىك اسـ تكقيفي  سورة الجاثية: -1

 چ ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ :لىالقكلو تعكىك اسـ تكفيقي  الشريعة:سورة  -2

 .[ٛٔالجاثية: ]
 

                                                           

 -، التفسير المكضكعي لسكر القرآف2/471 –البقاعي  -( انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر1)
 .7/160-مصطفى مسمـ
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

 ڄ     ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ     ڦ  ڤ ڤ ڤ چ  :لىالقكلو تع كىك اسـ تكفيقي سورة الدىر: -3

 .(1)[ٕٗ] الجاثية: چ ڃ
 

 .(2): سبع كثبلثكف آية في العد الككفي، كىك ما عميو مصحف المدينةوعدد آياتيا

  ٌىصول الطوزةشما: 

 .(3)سكرة الجاثية مف سكر الحكاميـ التي نزلت قبل اليجرة، فيي سكرة مكية

 :حموز الطوزة وأٍه أٍدافَا 

 حموز الطوزة:

يتمثل محكر سكرة الجاثية في إقامة الحجج كالبراىيف عمى قدرة هللا تعالى في الككف كالنفس،  
 .(4)كذلؾ دحضًا ألباطيل المشركيف

 

 أٍداف الطوزة:

 تقرير أّف القرآف كتاب ىداية كا عجاز. -1
 تقرير أف القرآف كحي مف العزيز الحكيـ. -2
 .لكحدانية منصكبة في الككف كالنفستقرير أّف دالئل ا -3
 بياف حرمة االفتراء عمى هللا تعالى، كاإلعراض عف ذكره. -4
 .حرمة اتباع اليكػ ك كجكب اتباع ما أنزؿ هللا تعالى مف الشرع،  -5
 بني إسرائيل ىك البغي.بياف أف سبب اختبلؼ  -6

                                                           

دمحم بف  –بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،194ص -السيكطي–( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 1)
 .92لمسخاكؼ  -كماؿ اإلقراء ك جماؿ القراء ، 1/426 -يعقكب الفيركز أبادؼ

 .226ص –أبك عمرك الداني  -( انظر: البياف في عد آؼ القرآف2)
 .1/40 -السيكطي –( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 3)
 .7/160 -مصطفى مسمـ -( انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ4)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

 تقرير أف عاقبة األعماؿ إنما تجنيو النفس، سكاء كاف خيرًا أك شرًا. -7
 تقرير عرض الناس لمحساب يـك القيامة. -8
 بياف أّف ما يمفع مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد. -9

 بياف أّف جزاء األعماؿ مف جنسيا يكـ القيامة. -10
 .(1)أحد فيو تقرير كبرياء هللا تعالى المطمق الذؼ ال ُينازع -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2/476 –البقاعي  -سكر( انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد ال1)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

 

 املطلب األول

 يف ضوزة الدخاٌ، وبياٌ أثسٍا على املعيى التفطرييحتليل مجلة الصسط 

 ي:الجمل شرطية، كبيانيا عمى النحك الت سبعَتضُـّ ىذه السكرة ست مسائل، متضمنة 

 

 .[ٓٔ]الدخاف:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  :ة األوىلألاملط

 مجلة الصسط:أواًل: حتليل 

 تقديرىا: )إن(. مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحة،أداة الشرط:   -1
 .(1)، تقديره: إن كفروا فارتقب مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحةفعل الشرط:   -2
الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح ال محل ليا مف اإلعراب، كارتقب: جواب الشرط: )فارتقب(:   -3

كالفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت، كجممة )فارتقب( في محل فعل أمر مبني عمى السككف، 
 .(2) جـز جكاب لشرط مقدر

 
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ا جاءىـ مف اآليات البينات، مّ المشركيف الذيف ىـ في ليك كلعب ع تبيف اآلية الكريمة عاقبة
في الدنيا، أك يميل هللا تعالى لو ذلؾ في  يعاقبأف ف أعرض عف ما جاء بو الرسكؿ إما فكل مَ 

                                                           

 .25/125 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب1)
 .9/121 –دركيش المحي الديف  -( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

فانتظر لو عذابًا شديدًا يـك تأتي السماء  اآلخرة، فمف كاف في شؾ مما جئت بو أييا الرسكؿ 
 .(2)يعميـ جميعاً  كاضح بيف يككف منذرًا بالعذاب (1)بدخاف

إيماف بعض فتقدير أداة الشرط)إف( التي تستعمل في المعاني المشككؾ فييا، تبيف احتماؿ 
، كبعضيـ سيبقى في شؾ كيعرض، فمف أعرض كظل في ريبو بو الناس كتصديقيـ بما جاءىـ الرسكؿ

كىك فعل الشرط، ترتب عمى ذلؾ جكاب الشرط كىك فارتقب يكـ تأتي السماء بدخاف مبيف، كفي ذلؾ 
 تيديد ككعيد لممشركيف بأّف العذاب كاقع عمييـ ال محالة إف لـ يؤمنكا.

 

 .[ٕٔالدخاف: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ ٹ چ : الجاىية ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ن(:   -1 حرؼ )إن(:  الكاك: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،أداة الشرط: )وا 
، مبني عمى السككف، ال محل ليا مف اإلعراب.  شرط جاـز

السككف، ال محل لو مف  ، مبني عمىكجـز لـ: حرؼ نفيفعل الشرط: ) لم تؤمنوا(:   -2
في محل جـز فعل ؛ حذؼ النكف  جزمو بمـ، كعبلمة اإلعراب، تؤمنكا: فعل مضارع مجزكـ

 .(3)، كالكاك: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعلالشرط

 الفاء: رابطة لجكاب الشرط، ال محل ليا مف اإلعراب، كاعتزلكف:جواب الشرط: )فاعتزلون(:   -3
عمى حذؼ النكف، كالكاك: ضمير متصل، مبني عمى السككف في محل رفع فعل أمر مبني 

فاعل، كالنكف لمكقاية ال محل ليا مف اإلعراب، كياء المتكمـ المحذكفة في محل نصب مفعكؿ 
 .(4)بو، كجممة )فاعتزلكف( في محل جـز جكاب الشرط

                                                           

بسني كسني يكسف،   ّف المشركيف رأكه عندما دعا عمييـ النبيإ :( اختمف المفسركف في الدخاف، فمنيـ مف قاؿ1)
الدخاف الذؼ كرد في عبلمات الساعة، كالمعنى يحتمل اآلمريف، كال تعارض بينيما، فقد يككف كقع  ّنوإ :كمنيـ مف قاؿ

ذلؾ لكفار مكة، كيحتمل المعنى أف يككف ارتقاب الدخاف الذؼ ىك مف أمارات الساعة لمف لـ يؤمف، )انظر: فتح القدير 
4/654.) 
 .771ص –السعدؼ  -( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف2)
 .25/125 –محمكد صافي  -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب3)
 .3/210 –الدعاس  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ4)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

اإلعراض كالتكذيب، صارحيـ حيث طمب منيـ أف يخمكا بينو كبيف  فبعد أف ظير مف قكمو
 .(1) كأف يجعمكا األمر بينيـ كبينو مسالمة ،ما يدعك الناس إليو

فيتضح مف جممة الشرط المصدرة بأداتيا)إف( المستعممة في المعاني المحتممة، أّف الكفر 
كمنيـ مف كفر كأعرض، فإف لـ يقع  ،محتمل مف المشركيف كاإليماف، فمف المشركيف مف آمف بالنبي

لشرط، فطمب االعتزاؿ مف ليـ باالعتزاؿ كىك جكاب ا  اإليماف كىك فعل الشرط، كاف أمر النبي 
 في حاؿ عدـ إيمانيـ.إنما ىك ليـ  النبي 

 

 .[ٖٕ]الدخاف:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ٹ ٹ چ : الجالجة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ، تقديرىا: إنمقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحةأداة الشرط:   -1
 .(2)، تقديره: إن كان األمر كذلك فأسرمقدر، دلت عميو الفاء الفصيحةفعل الشرط:   -2
: وأسرالفاء: فصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، جواب الشرط: )فأسر(:   -3

ضمير مستتر، تقديره: أنت، كجممة أسر في فعل أمر مبني عمى حذؼ حرؼ العمة، كالفاعل: 
 .(3)محل جـز جكاب لشرط مقدر

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ليبًل ؛ ألّنو إذا  بأف يياجر مع بني إسرائيل الذيف صدقكه كآمنكا بو يأمر هللا تعالى مكسى 
 .(4)عمـ فرعكف كجنكده سيتبعكنيـ كيمنعكنيـ مف الخركج مف أرض مصر

                                                           

 .7/252 -ابف كثير -( انظر: تفسير القرآف العظيـ1)
 .8/672 -دمحم عمى الدرة -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو2)
 .497ص -دمحم الطيب اإلبراىيـ -يـ الميسر( انظر: إعراب القرآف الكر 3)
 .22/28 -الطبرؼ  –( انظر: جامع البياف في تأكيل آؼ القرآف 4)
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إيماف فرعكف كقكمو، اك بقاؤىـ عمى الكفر فجممة  الشرط المقدرة بأداتيا)إف( تبيف احتمالية   
اء ليبًل مع كىك كجكب اإلسر  ،كىك فعل الشرط تعمق بو الجكاب فإف كاف أمرىـ ىك البقاء عمى الكفر

 مف آمف باهلل تعالى.

 

 .[ٖٙ]الدخاف:  چائ  ائ    ەئ    ەئ   وئ  ٹ ٹ چ : السابعة ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التلة جممتيف شرطيتيف، كبيانيما كالتضـ المسأ 

 :الجممة األولى 

 : )إن(مقدرة دلت عمييا الفاء الفصيحة، تقديرىاأداة الشرط:  -1
 .(1) إن كنتم تقولون صدقاا فأتوا بآبائكم تقديره: مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحة،فعل الشرط:  -2
الفاء: فصيحة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، كأتكا: فعل جواب الشرط: )فأتوا(:  -3

أمر، مبني عمى حذؼ النكف؛ ألّف مضارعو مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل في 
 .(2)محل رفع فاعل، كجممة )فأتكا( في محل جـز جكاب لشرط مقدر

 

 :الجممة الثانية 

، مبني عمى السككف، ال محل ليا مف اإلعراب. أداة الشرط: )إن(: -1  حرؼ شرط جاـز
فعل ماٍض ناسخ مبني عمى السككف في محل جـز فعل الشرط، كالتاء: فعل الشرط: )كنتم(:   -2

ضمير متصل في محل رفع اسـ كاف، كالميـ لمجمع، كصادقيف: خبر كاف منصكب ، كعبلمة 
 .(3)نصبو الياء؛ ألنو جمع مذكر سالـ

 ، تقديره: إن كنتم صادقين فأتوا بآبائكم.مقدر، دؿ عميو السياؽجواب الشرط:   -3
 

                                                           

 25/130 –محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 1)
 .10/507 -بيجت صالح -( انظر: اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل2)
 .8/679  -الدرة  -( انظر: تفسير القرآف الكريـ كا عرابو كبيانو3)



 

188 
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط:

كمف معو  بعد إنكار المشركيف لمبعث كالنشكر، احتجكا بآبائيـ الماضيف، فطمبكا مف النبي
 .(1)أف يبعث ليـ آباءىـ حّتى يتبّيف ليـ صدؽ دعكاه في بعث المكتى كقياـ الساعة

باستخداـ أداة  المشركيف لمبعث جعميـ يطمبكف حجًجا باطمة، فشكككا في صدؽ النبي فإنكار 
عمقكا فعل الشرط كىك اإلتياف في الجممة األكلى ف الشرط)إف( التي تستعمل في المعاني المشككؾ فييا،

كجكاب  ،كفي الجممة الثانية كاف الصدؽ ىك فعل الشرط الشرط جكابباآلباء باحتماؿ الصدؽ كىك 
مع عمميـ بصدقو إّنما  فالتشكيؾ في صدؽ النبي آبائنا،مقدر مفيكـ مف السياؽ كىك فأتكا بالشرط 

 ىك لمتشكيؾ في يكـ البعث الذؼ يكفركف بو. 

 

 .[ٛ٘]الدخاف:  چې  ى  ى      ائ  ائ  ٹ ٹ چ اخلامطة :ة ألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 تقديرىا: )إذا(.   مقدرة دلت عمييا الفاء الفصيحة،أداة الشرط:   -1
 (2)تقديره: "إذا عرفت ما بيناه فإنما يسرناه" مقدر، دلت عميو الفاء الفصيحة،فعل الشرط:  -2

ة عمى الفتح ال محل ليا مف اإلعراب، ينيحة مبالفاء: فص جواب الشرط: )فإنما يسرناه(: -3
إنما: كافة كمكفكفة ال محل ليا مف اإلعراب، كيسرناه: فعل ماٍض مبني عمى السككف؛ 
التصالو بناء الفاعميف، كنا: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل رفع فاعل، كالياء: 

 .(3)ضمير متصل مبني عمى الضـ في محل نصب مفعكؿ بو

 

 

 

 

                                                           

 .9/5192 –سعيد حكػ  –( انظر: األساس في التفسير 1)
 .26/406 –اليررؼ  –( تفسير حدائق الركح كالريحاف 2)
 .9/137 –دركيش ال –( انظر: إعراب القرآف كبيانو 3)
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 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

دبركا آياتو، تس كيهللا تعالى يسر القرآف الكريـ كأنزلو عربيًا؛ لكي يفيمو الناأف  بياففي اآلية 
 .(1)كيعممكا بمكجبو

بينتو جممة الشرط المقدرة كأداتيا)إذا( المستعممة في  ،أمر متحقق فمعرفة البياف مف النبي  
ىك معرفة البياف، تعمق بو جكابو كىك فإنما يسرناه بمساف ك المعاني المتحققة، فإذا كقع فعل الشرط 

 عربي، فيجب عمى الناس أخذ العبرة كالعظة مف القرآف الكريـ.

 .[ٜ٘]الدخاف:  چەئ  وئ وئچ   ٹ ٹ  : الطادضة ةألاملط

 حتليل مجلة الصسط:أواًل: 

 ، تقديرىا: إن .مقدرة، دلت عمييا الفاء الفصيحةأداة الشرط:   -1
 .(2)تقديره: إن أعرضوا فارتقب دلت عمييا الفاء الفصيحة،: مقدرفعل الشرط:   -2
الفاء: فصيحة مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، كارتقب: جواب الشرط: )فارتقب(:   -3

السككف، كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: أنت، كجممة )فارتقب( في محل فعل أمر مبني عمى 
 .(3)جـز جكاب لشرط مقدر

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

بيـ،  لُّ حِ يا الرسكؿ فارتقب كانتظر العذاب الذؼ سيَ أؼ فإف أعرضكا عف ما جئت بو أيّ 
 .(4)ف الدكائريبؾ متربص كسيرتقبكف ما يحلُّ 

فجممة الشرط المقدرة كأداتيا)إف( المستعممة في المعاني المشككؾ فييا، تبيف احتماؿ إعراض  
يماف البعض اآلخر، فإف أعرضكا كتحقق فعل الشرط  كىك  جكابالمنيـ تعمق بو بعض المشركيف، كا 

 .بيـ رتقابؾ بما سيحلُّ ا
                                                           

 .8/433 -إسماعيل حقي الخمكتي –( انظر: ركح البياف 1)
 .9/4305 –ياقكت محمكد  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 2)
 .3/213 -الدعاس  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 3)
 .4/283 -الزمخشرؼ  –( انظر: الكشاؼ 4)
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 املطلب الجاىي

 لى املعيى التفطريييف ضوزة اجلاثية، وبياٌ أثسٍا عحتليل مجلة الصسط 
 

 ي:الت، كبيانيا كالجمل شرطية سبعتشتمل ىذه السكرة عمى خمس مسائل، محتكية عمى 

 .[ٜ]الجاثية:  چ    ھ  ھ  ھ   ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہٹ ٹ چ  : األوىل ةألاملط

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ذا(:   -1 ظرؼ  )إذا(:الكاك: عاطفة، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب، أداة الشرط: )وا 
 لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو منصكب بجكابو.

، تقديره: ىك،  جكاًزا فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل: ضمير مستترفعل الشرط: )عمم(:  -2
ـَ في محل جر بإضافة )إذا( إلييا كجممة َعِم
(1). 

فعل ماٍض مبني عمى الفتح، كالفاعل: ضمير مستتر، تقديره: ىك،  جواب الشرط: )اتخذىا(:  -3
كالياء: ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل نصب مفعكؿ بو أكؿ، كىزكًا: مفعكؿ بو ثاف 
منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة، كجممة )اتخذىا( جكاب لشرط غير جاـز ال محل ليا مف 

 .(2)اإلعراب
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ليعاند  متشبثًا؛ ىزًكا ىاخذت هللا تعالى الكاضحات البينات، اتفإذا بمغ ذلؾ األّفاؾ شيٌء مف آيا
 .(3)كانكا يستكبركف في األرض بغير الحق بماف ليـ عذاب مييف بيا الحق، فأكلئؾ األفاكك 

                                                           

 .9/144 -محي الديف دركيش –( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .499ص –دمحم الطيب إبراىيـ  –( انظر: إعراب القرآف الكريـ الميسر 2)
 .8/69 –أبك السعكد  -السميـ( انظر: إرشاد العقل 3)
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ؼ المستعممة في المعاني المتحققة، فعل ذلؾ األفاؾ الذتبيف جممة الشرط المصدرة بأداتيا)إذا(  
كىك جكاب  ،كىك تحقق فعل الشرط، تعمق بذلؾ اتخاذه اآليات ىزكاً  إذا عمـ مف آيات هللا تعالى شيًئا

 الشرط، فأؼ إفؾ ككذب كتضميل يفعمو ذلؾ المشرؾ.

 

 چ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿٹ ٹ چ :الجاىية   ةألاملط

 [.٘ٔ]الجاثية: 

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التشرطيتاف، كبيانيما عمى النحك ال ىذه المسألة جممتاففي تنتظـ  

 :چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ   الجممة األولى 

، مبني عمى السككف، في محل رفع مبتدأ.أداة الشرط: )من(:   -1  اسـ شرط جاـز
، كالفاعل: ضمير مستتر فعل الشرط: )عمل(:  -2  فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز

 .(1)، تقديره: ىك، كصالحًا: مفعكؿ بو منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة جكاًزا
الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف جواب الشرط: )فمنفسو(:   -3

محل ليا مف اإلعراب، نفسو: اسـ ، ال الكسراإلعراب، كلنفسو: البلـ: حرؼ جر مبني عمى 
مجركر، كعبلمة جره الكسرة، كىك مضاؼ، كالياء: ضمير متصل مبني عمى الكسر في محل 
جر مضاؼ إليو، كالجار كالمجركر متعمق بخبر محذكؼ لمبتدأ محذكؼ، تقديره: فعممو كائف 

رفع خبر  لنفسو، كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل الشرط كجكابو في محل
 .(2) المبتدأ)مف(

 
 
 

                                                           

 .9/4313 -محمكد ياقكت –( انظر: إعراب القرآف الكريـ 1)
 .3/1178 -الخراط -( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف الكريـ2)
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 :چٿ  ٹ  ٹ چ   الجممة الثانية 

اسـ )من(:  الكاك: عاطفة مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،أداة الشرط: )ومن(:  -1
، مبني عمى السككف، في محل رفع مبتدأ.  شرط جاـز

، كالفاعل: ضميرفعل الشرط: )أساء(:   -2 مستتر،  فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جـز
 .(1)تقديره: ىك

: الفاء: رابطة لجكاب الشرط، مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف )فعمييا( جواب الشرط:  -3
اإلعراب، كعمييا: عمى: حرؼ جر مبني عمى السككف، ال محل ليا مف اإلعراب، كالياء: 

في محل جر، كالجار كالمجركر متعمق بخبر محذكؼ لمبتدأ  فتحضمير متصل مبني عمى ال
محذكؼ، تقديره: فإساءتو كائنة لنفسو ، كالجممة االسمية في محل جـز جكاب الشرط، كفعل 

 .(2) الشرط كجكابو في محل رفع خبر المبتدأ)مف(
 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنليت الصسط:

أؼ مف عمل األعماؿ الصالحة فجزاء ذلؾ عائد لنفسو، كمف يكسب إثمًا كسيئة فإف اإلثـ 
 .(3)نفسو، كيـك القيامة مرجع العباد لمحساب كالجزاءكالكزر عمى 

 المستعممة لمعقبلء، لثمار األعماؿ، فجممتا الشرط المصدرتاف بأداة الشرط)مف( جانيةفالنفس 
تبيناف ىذا المعنى، فحيف يقع العمل الصالح كىك فعل الشرط، يتعمق الجزاء كىك ككنو لمنفس، كعندما 

كىي ككف اإلساءة راجعة عمى النفس، فالعاقل يعمل  ،تعمق جزاؤه بويسيء اإلنساف كىك فعل الشرط ي
 الصالحات ليجني الحسنات.

 

 

                                                           

 .500ص  -دمحم الطيب إبراىيـ -( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 .25/148 -محمكد صافي -( انظر: الجدكؿ في اإلعراب2)
 .3/2398 –الزحيمي  –ظر: التفسير الكسيط ( ان3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  ٹ ٹ چ  : الجالجة ةألاملط

 .[ٕ٘]الجاثية:  چ  گ  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 ي:التشرطيتيف، كبيانيما عمى النحك ال تضُـّ ىذه المسألة جممتيف 

  :چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ الجممة األولى 

ذا(:  -1 : ظرؼ )إذا(الكاك: عاطفة، مبينة عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب،  أداة الشرط: )وا 
 لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو منصكب بجكابو.

فاعمو، مبني عمى الضـ المقدر منع مف  مبني لما لـ ُيسـ مضارع،فعل فعل الشرط: )تتمى(:   -2
نائب فاعل مرفكع، كعبلمة : ظيكره التعذر، عمييـ: جار كمجركر متعمق بالفعل تتمى، كآياُتنا

رفعو الضمة، كىك مضاؼ، كنا: ضمير متصل في حل جر مضاؼ إليو، كجممة تتمى في 
 .(1)محل جر بإضافة )إذا( إلييا

: ما: حرؼ نفي مبني عمى السككف، ال محل لو مف جواب الشرط: )ما كان حجتيم(  -3
اإلعراب، كاف: فعل ماٍض ناقص، مبني عمى الفتح، كحجتيـ: خبر كاف مقدـ منصكب، 

كىي مضاؼ، كىـ: ضمير متصل مبني عمى السككف في محل جر  كعبلمة نصبو الفتحة
راب، كأف: حرؼ مصدؼ كنصب ال محل لو ، إال: أداة حصر ال محل لو مف اإلعمضاؼ إليو

مف اإلعراب، كقالكا: فعل ماٍض مبني عمى الضـ، كالكاك: ضمير متصل في محل رفع فاعل، 
كالمصدر المؤكؿ)أف قالكا( في محل رفع اسـ كاف المؤخر، كجممة )ما كاف( جكاب لشرط غير 

 .(2)جاـز ال محل لو مف اإلعراب

  :چ  ک   ک ک  گ   ڑ  ک  چالجممة الثانية 

، مبني عمى السككف، ال محل لو مف اإلعراب. أداة الشرط: )إن(: -1  حرؼ شرط جاـز

                                                           

 .3/218 –الدعاس  -( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 .9/155 -محي الديف دركيش -( انظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانو2)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

، كالتاء: ضمير  فعل الشرط: )كنتم(:  -2 فعل ماٍض ناسخ مبني عمى السككف في محل جـز
متصل في محل رفع اسـ كاف، كالميـ لمجمع، كصادقيف: خبر كاف منصكب، كعبلمة نصبو 

 .(1)الياء؛ ألّنو جمع مذكر سالـ 
 .(2)مقدر، دؿ عميو السياؽ، تقديره: إف كنتـ صادقيف فأتكا بآبائكـجواب الشرط:   -3

 

 التفطريي جلنلة الصسط:ثاىيًا: األثس 

عندما يسمعكف آيات هللا تعالى تتمى عمييـ، ما كاف كذلؾ تبيف اآلية معايب قكؿ المشركيف، 
بآبائيـ الماضيف كىذا محاؿ؛ ألّف هللا تعالى  منيـ إال أف طمبكا أمنيات بعيدة المناؿ، أف يأتي النبي

 .(3)مسمى   ألجلٍ إالّ  ذلؾ أف ال يككف  كتب

فتظير جممة الشرط المصدرة بأداتيا )إذا( التي تستعمل في المعاني اليقينية، أّف تبلكة اآليات  
كىك جكاب الشرط،  شطًطا قكؿ المشركيفمتحققة عمى المشركيف كىي فعل الشرط، فجزاُء ذلؾ كنتيجتو 

فردُّ المشركيف لؤلمر اليقيني بطمب حجج بعيدة المناؿ، يبيف فرط جيميـ كقمة حيمتيـ، كأّف مجادلتيـ 
 لطمس الحق. ؛كانت بالباطل

 

خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    ٹ ٹ چ : السابعة ةألاملط

 .[ٕٖ]الجاثية:  چ   مس  حص  مص  جض  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

ذا(:   -1 : ظرؼ )إذا(مبنية عمى الفتح، ال محل ليا مف اإلعراب،  الكاك: عاطفة،أداة الشرط: )وا 
 لما يستقبل مف الزماف، مبني عمى السككف، خافض لشرطو منصكب بجكابو.

ّف: حرؼ تمبني (: فعل ماٍض فعل الشرط: )قيل  -2 ككيد لما لـ ُيسَـّ فاعمو، مبني عمى الفتح، كا 
كنصب، مبني عمى الفتح، ال محل لو مف اإلعراب، كعَد: اسـ إّف منصكب، كعبلمة نصبو 

                                                           

 .3/218 -الدعاس -( انظر: إعراب القرآف الكريـ1)
 .3/1181 –الخراط  –( انظر: المجتبى مف مشكل إعراب القرآف 2)
 .5/88 -ابف عطية األندلسي –انظر: المحرر الكجيز ( 3)



 

195 
 

 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
 انفصــم انثانث   

الفتحة، كىك مضاؼ، كلفع الجبللة)هللا(: مضاؼ إليو مجركر، كعبلمة جره الكسرة، كحق: 
كجممة إف في محل رفع نائب فاعل، كجممة قيل في  ،كعبلمة رفعو الضمة ،إّف مرفكعخبر 

 .(1)محل جر بإضافة )إذا( إلييا
فعل ماٍض مبني عمى السككف، كالتاء: ضمير متصل، مبني عمى جواب الشرط: )قمتم(:   -3

ال محل ليا مف  الضـ في محل رفع فاعل، كالميـ لمجمع، كجممة قمتـ جكاب لشرط غير جاـز
 .(2)اإلعراب

 

 التفطريي جلنلة الصسط: ثاىيًا: األثس

كىك يكـ القيامة،  ،فإذا قيل ألكلئؾ المشركيف بأنيـ مبعكثكف بعد المكت في يكـ ال شؾ فيو
 .(3)عندنا كليست يقيناً ظًنا  إالّ  قالكا مستيزئيف: ال نعمـ ماىي الساعة إف نظف بعد إخباركـ لنا بيا

بقكؿ المشركيف ما  تحقق ،الشرطأّف الساعة حق كىك فعل إف كعد هللا حق ك فإف تحقق قكؿ  
ندرؼ ما الساعة كىك جكاب الشرط، فالساعة أمر يقيني الشؾ فيو، كا عبلـ المشركيف بو كذلؾ متحقق 

مة في المعاني المتحققة، ، كىذا ما بينتو جممة الشرط المصدرة بأداتيا)إذا( المستعمبما جاء بو النبي
 لحق.المشركيف لمساعة إّنما ىك كبر كبطر افإنكار 

 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ : اخلامطة ةألاملط

 .[ٖ٘]الجاثية:  چچ  

 أواًل: حتليل مجلة الصسط:

 .تقديرىا: إذامقدرة، أفصحت عنيا الفاء الفصيحة، أداة الشرط:   -1
 تقديره: إذا دخموا النار فاليوم.الفاء الفصيحة،  مقدر، أفصحت عنوفعل الشرط:   -2

                                                           

 .26/482 –اليررؼ  -( انظر: تفسير الركح كالريحاف1)
 .25/161 -محمكد صافي  –( انظر: الجدكؿ في اإلعراب 2)
 .25/372 -ابف عاشكر –( انظر: التحرير كالتنكير 3)
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 انًثحث انثاٍَ : ذحهُم جًهح انشرط فٍ سىرذٍ انذخاٌ وانجاثُح
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ة عمى الفتح ال محل ليا مف ينالفاء: فصيحة مبجواب الشرط: )فاليوم َل ُيخرجون(:   -3
اإلعراب، اليكـ: ظرؼ زماف منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة متعمق بػ)ُيخرجكف(، كال: حرؼ 
نفي ال محل لو مف اإلعراب، ُيخرجكف: فعل مضارع لما لـ ُيسـ فاعمو مرفكع، كعبلمة رفعو 

مف األفعاؿ الخمسة، كالكاك: ضمير متصل، مبني عمى السككف في محل ثبكت النكف؛ ألّنو 
 .(1)، كجممة )ال يخرجكف( جكاب لشرط غير جاـز ال محل لو مف اإلعرابرفع نائب فاعل

 

 ثاىيًا: األثس التفطريي جلنلة الصسط:

ىـ ر كاغتراتظير اآلية سبب نسياف أكلئؾ الفريق يكـ القيامة، فاستيزاؤىـ بآيات هللا تعالى، 
بمتاع الدنيا كزينتيا ىك السبب فيما حّل بيـ مف عذاب مييف، فيـ ال يخرجكف مف النار مخمديف فييا، 

 .(2) كماليـ مف هللا مف كلي كال نصير

فجممة الشرط المقدرة كأداتيا)إذا( تكضح تحقق خمكدىـ في النار، فإذا تحقق فعل الشرط كذلؾ 
نفسي دخكليـ النار كىك أمر يقيني، تحقق خمكدىـ في النار كىك جكاب الشرط، فخمكد النار عذاب 

 مضاؼ لتعذيبيـ بالنار.

 

 

                                                           

 .9/162 -دركيشال  - ( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
 .22/88 -الطبرؼ  –مع البياف ( انظر: جا2)
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 انـــخــاذــًــح   

 اخلامتة 

الحمد هلل الذؼ نصب لعباده اآليات الدالة عمى كحدانيتو، كتحبب إلييـ بما أسداه مف نعمو، 
 كعمى آلو كصحبو، كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف. كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا دمحم 

 أّما بعد ،،
فيذا الختاـ بعد سير ميمكف في ركابي القرآف كعمكمو، مف إعماؿ لمفكر، كمداكمة السير،  

كمقارعة الضجر، فمّمِو الفضل كالمنة في األكلى كاآلخرة الذؼ كفقني عمى إتمامو، كلو الشكر الذؼ 
ًما لكتابو متدبرًا آلياتو، ألخرج منو بمؤلؤ كمرجاف، مف خبلؿ بياف أثر جممة جعمني في ىذا المقاـ خاد

 الشرط عمى المعنى التفسيرؼ، فأصبحت بينة األثر قريبة لمفكر كالنظر.

 كمف خبلؿ ىذا البحث تكصل الباحث إلى أىـ النتائج كالتكصيات:

 :أوَلا: النتائج

 اعدىا.القرآُف الكريـ أصٌل في معرفة معاف المغِة كقك  -1
ـُ بحٌر فياض، ال تنقضي عجائبو، كال يشبع منو العمماء. -2  القرآف الكري
 تدبر القرآف الكريـ يعيف عمى معرفة هللا تعالى، كالقرب منو.  -3
 كلُّ حرؼ في كتاب هللا تعالى لو رسالة يؤدييا في مكضعو.  -4
 العربية كفنكنيا.ال يتحصل المسمـ عمى تذكؽ معاني القرآف الكريـ إاّل مف خبلؿ إجادة المغة  -5
لتقريب معاني القرآف، فكل أنكاع التفسير األخرػ تعتمد عميو  ايعتبر التفسير التحميمي أساسً  -6

 اعتماًدا أساسًيا.
القرآف الكريـ غني بأسمكب الشرط كأدكاتو، مّما يؤكد عمى أىمية أثر ىذا األسمكب في تقريب  -7

 المعاني بالحجة كالبرىاف.
 دقيقة ال تنجمي إال بعد طكؿ تدبر كتفكر. أدكات الشرط تتمايز بفركؽ  -8
 اشتممت الرسالة عمى مائة كثماني عشرة مسألة، متضمنة مائة كثبلًثا كأربعيف جممة شرطية. -9

 تضمنت سكر الدراسة العديد مف أنكاع أدكات الشرط، كبيانيا كاآلتي: -10
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 انـــخــاذــًــح   

 اٍَوِدُزُو ُدَدَع اََُلَنَع اُةَداأَل و

 32 جازمة إف .1

 23 جازمةغير  إذا .2

 12 غير جازمة لك .3

 24 جازمة مف .4

 13 غير جازمة لمَّا .5

َرةٌ  .6  24 جازمة إف الُمقدَّ

 3 جازمة ما .7

 4 غير جازمة لكال .8

 7 غير جازمة إذا المقدرة .9

 1 جازمة الذيف بمعنى الشرط .12

 
كىذا مما لـ تركز ظيرت اآلثار المترتبة عمى جمل الشرط في إثراء المعنى التفسيرؼ،  -11

 عميو أغمب كتب التفسير بشكل أساسي كرئيسي.

 :ثانياا: التوصيات

أكصي الكميات الشرعية االىتماـ بعمـ العربية، كزيادة مساقات عمكـ العربية لطمبة العمـ  -1
 الشرعي؛ ألّنو يعتبر كسيمة ال غنى عنيا لفيـ مراد هللا تعالى كمراد رسكلو.

التفسير كيصبح عممًا فيو أف يتقف لغة القرآف مف معانييا كنحكىا لمف أراد أف يبرع في عمـ  -2
 كصرفيا.

كصيتي لمباحثيف االىتماـ بدراسة األساليب التي اعتنى بيا القرآف الكريـ، كتحميميا كبياف أثرىا  -3
عمى المعنى التفسيرؼ.
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211 
 

 انفهارس انؼايح

 

 أواًل: فَسس اآليات الكسآىية 

 فَسس اآليات الوازدة يف اجلاىب اليعسي  -1

 

 الصفحة رقم اآلية  السورة طرف اآلية ـ
 19 150 البقرة  چں  ں  ڻ ڻ  ڻ   ڻ چ   .1

 26 172 البقرة  چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژچ   .2

 19 197 البقرة چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ   .3

 23 271 البقرة چ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ   .4

 284 البقرة چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ   .5
 
15-25 

 31 6 آل عمران چ ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ  کچ   .6

 23 31 آؿ عمراف  چ  ڄ  ڄ   ڄ ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  چ   .7

 24 125 آؿ عمراف  چ. .چ  چ  چ  ڇ    چڃچ   .8

 25 179 آؿ عمراف چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئچ   .9

 23 74 النساء  چ. .ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ   چ  .11

  چ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋچ   .11

 19 78 النساء
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 18 123 النساء  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  .12

 28 128 النساء  چ . .ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ چ   .13

 23 116 المائدة چ. . ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱچ   .14

 23 17 األنعاـ  چ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئچ   .15

 27 30 األنعاـ چ . .ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ چ  .16

 28 151 األنعاـ  چ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  .17

18.  
 132 األعراؼ  چ. .ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  چ 

19 
 

 28 6 التكبة  چ . .ې  ې   ى  ى  ائ چ   .19

 24 58 التكبة  چ . .چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ   .21

 15 ىكد  چ. .ڃ  ڃ       ڃ  چ   چ  چ  چ   .21
 
16 

 20 41 يكسف چ  . .ۀ  ۀ      ڻں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ   .22

 20 70 يكسف  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ  .23

 27 31 الرعد چ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چچ   .24

 18 19 إبراىيـ   چ. .  ڀ   ڀ   ڀچ   .25

 16 7 اإلسراء   چ. . ھ  ے  ے  ۓچ   .26
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 25 88 اإلسراء  چ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦچ   .27

 23 97 اإلسراء چ  . .پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ   .28

 21 97 اإلسراء  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ   .29

 20 110 اإلسراء چ . . ک  گ  گ  گ   گ  ڳ چ  .31

31.  
 چ. .چ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  چ 

 129 طو
 
21 

 23 31 الحج چ  . .پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ   .32

 5 33 الفرقاف  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ   چ  .33
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 فَسس األحاديحثاىًيا: 

 

 الصَّفَحُة احُلكُه السَّاِوي َطَسُف احَلِديِح و

1. 
 هللا رضي هللا عبد بف جابرفعف 
 يكماً  قريش اجتمعت ):قاؿ عنيما،

 96 صحيح المستدرؾ

2. 
 ِعْندَ  ُكنَّا: َقاؿَ  َماِلٍؾ، ْبفِ  َأَنسِ  َعفْ 

 َفَضِحؾَ   هللاِ  َرُسكؿِ 
 101 صحيح مسمـ

 16 صحيح البخارؼ  ..إيماًنا مف يقـ ليمة القدر .3

4. 
 رسكؿ قاؿ: يقكؿ ،فعف أبي ىريرة

 171 صحيح مسمـ بيده نفسي كالذؼ):  هللا

قاؿ  عف ابف عباس أّف النبي  .5
 168 إسناده جيد الكاحدؼ      لقريش: "يا معشر قريش ال خير
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 فَسس األعالوثالًجا: 

 

 الصَّفَحُة الَعَلُه  و

 3 .أبك الحسيف أحمد بف فارس القزكيني الرازؼ  ابن فارس: .1

 4 أبك الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر بف عمي. ابن منظور: .2

 10 البصرؼ  يسار بف سعيد الحسف أبك ، الحسن : .6

 3 أبك القاسـ الحسيف بف دمحم بف المفضل. الراغب األصفياني: .3

 4 أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف بيادر بف عبد هللا. الزركشي: .4

 10 أبك الحجاج المكيّ  مجاىد بف جبرمجاىد :  .7

 10 البصرؼ  بف عتيقيحيى  .5
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 زابًعا: فَسس املساجع واملصادز

 

  ـ

1. 
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت  -اإلتقاف في عمـك القرآف

ط  -الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب -تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ -ىػ(911
 ـ. 1974ىػ/ 1394

2. 
الناشر: حقكؽ  -أ. د. دمحم عبد المنعـ القيعي رحمو هللا -األصبلف في عمـك القرآف
 ـ1996 -ىػ1417، 4ط -الطبع محفكظة لممؤلف

3. 
النحكؼ المعركؼ بابف السراج  أبك بكر دمحم بف السرؼ بف سيل -األصكؿ في النحك

 بيركت. –الناشر: مؤسسة الرسالة، لبناف  -تحقيق: عبد الحسيف الفتمي -ىػ(316)ت 

4. 
دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبد القادر  -أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف

زيع الناشر : دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التك  -ىػ(1393الجكني الشنقيطي )ت 
 مػ. 1995 -ىػ  1415عاـ النشر :  -لبناف –بيركت 

 اإلسكندرية. –دار المعرفة الجامعية  –د. دمحم سميماف ياقكت  –إعراب القرآف الكريـ  .5

6. 
اس أحمد بف دمحم بف إسماعيل بف يكنس المرادؼ  -إعراب القرآف الكريـ أبك جعفر النَّحَّ

 عمي بيضكف، دار الكتب العممية، الناشر: منشكرات دمحم -ىػ(338النحكؼ )ت 
 ىػ. 1421، 1ط -بيركت

7. 
إسماعيل محمكد  -أحمد دمحم حميداف  -أحمد عبيد الدعاس -إعراب القرآف الكريـ

 ىػ 1425، 1ط -دمشق –الناشر: دار المنير كدار الفارابي  -القاسـ

 دمحم الطيب إبراىيـ. -إعراب القرآف الكريـ الميسر .8

الناشر  -ىػ(1403محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )ت   -القرآف كبيانوإعراب  .9
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 -دمشق  -سكرية ، )دار اليمامة  -حمص  -: دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية 
 ىػ 1415،  4ط -بيركت( -دمشق  -بيركت( ، ) دار ابف كثير 

 ىػ(1403محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )ت  -إعراب القرآف كبيانو .10

11. 
دار الفكر لمنشر –بيجت عبدالكاحد صالح  –اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل 

 كالتكزيع.

12. 
جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسف القفطي )ت:  -إنباه الركاة عمى أنباه النحاة

القاىرة،  -الناشر: دار الفكر العربي  -تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ -ىػ(646
 ـ.1982 -ىػ  1406، 1ط -بيركت –لثقافية كمؤسسة الكتب ا

13. 
أبي البركات  -اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف

دمحم محي  –ق( ،كمعو كتاب االنتصاؼ مف االنصاؼ 577عبدالرحمف األنبارؼ )ت
 دار الفكر . –اليف عبدالحميد 

14. 
أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ ناصر الديف  -أنكار التنزيل كأسرار التأكيل

الناشر: دار إحياء  -تحقيق: دمحم عبد الرحمف المرعشمي -ىػ(685البيضاكؼ )ت 
 ىػ 1418، 1ط -بيركت –التراث العربي 

15. 
عبدهللا جماؿ الديف بف يكسف بف أحمد بف بف  –أكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ 

 ق(، تحقيق : دمحم محي الديف عبدالحميد .761عبدهللا بف ىشاـ األنصارؼ )ت

 ىػ(.373أبك الميث نصر بف دمحم بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندؼ )ت  -بحر العمـك .16

17. 
أبك حياف دمحم بف يكسف بف عمي بف يكسف بف حياف أثير  -البحر المحيط في التفسير

 –دار الفكر  الناشر: -تحقيق: صدقي دمحم جميل -ىػ(745الديف األندلسي )ت 
 ىػ. 1420الطبعة:  -بيركت

أبك العباس أحمد بف دمحم بف الميدؼ بف عجيبة  -البحر المديد في تفسير القرآف المجيد .18
تحقيق: أحمد عبد هللا القرشي  -ىػ(1224الحسني األنجرؼ الفاسي الصكفي )ت 
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 ىػ. 1419الطبعة:  -القاىرة –الناشر: الدكتكر حسف عباس زكي  -رسبلف

19. 
أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر  -البرىاف في عمـك القرآف

الناشر: دار إحياء الكتب  -تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ -ىػ(794الزركشي)ت: 
 ـ. 1957 -ىػ  1376، 1ط  -العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو

20. 
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف  -بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة

 –الناشر: المكتبة العصرية  -تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ -ىػ(911السيكطي )ت 
 صيدا. -لبناف

21. 
عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )ت  -البياف في عّد آؼ القرآف

 –ت كالتراث الناشر: مركز المخطكطا -تحقيق: غانـ قدكرؼ الحمد -ىػ(444
 ـ.1994 -ىػ1414، 1ط -الككيت

22. 
  -عمي الميايمي –تبصير الرحمف كتيسير المناف بعض ما يشير إلى إعجاز القرآف 

 مصر . –مطبعة بكالؽ 

23. 
أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرؼ )ت  -التبياف في إعراب القرآف

 ناشر : عيسى البابي الحمبي كشركاه.ال -تحقيق : عمي دمحم البجاكؼ  -ىػ(616

24. 
تحرير المعنى السديد كتنكير العقل الجديد مف تفسير الكتاب »التحرير كالتنكير 

 -ىػ(1393دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت  -«المجيد
 ىػ. 1984 -تكنس –الناشر : الدار التكنسية لمنشر 

25. 
الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )ت شمس  -تذكرة الحفاظ

 ـ.1998 -ىػ1419، 1ط -لبناف-الناشر: دار الكتب العممية بيركت -ىػ(748

26. 
ىػ 1420، 1ط -مكتبة المعارؼ   -الدكتكر عبده الراجحي -التطبيق النحكؼ 

 ـ.1999

  -الحكيـ كتعرُّؼ اآليات كالنبأ العظيـتفسير ابف برجاف= تنبيو األفياـ لتدبر الكتاب  .27
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 -(، تحقيق: أحمد فريد مزيدؼ536)ت-عبدالسبلـ بف عبدالرحمف بف دمحم بف برجاف
 .2013-1ط –بيركت  –دار الكتب العممية 

28. 
دمحم بف دمحم ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي، أبك عبد هللا )ت  -تفسير ابف عرفة

 -لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  -كطيتحقيق: جبلؿ األسي -ىػ(803
 ـ. 2008، 1ط

29. 

أبك دمحم عز الديف عبد العزيز بف عبد  -تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردؼ(
السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )ت 

 –الناشر: دار ابف حـز  -الكىبي تحقيق: الدكتكر عبد هللا بف إبراىيـ -ىػ(660
 ـ1996ىػ/ 1416، 1ط -بيركت

30. 

أبك المظفر، منصكر بف دمحم بف عبد الجبار ابف أحمد المركزػ  -تفسير القرآف
تحقيق: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ  -ىػ(489السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت 

 -ىػ1418، 1ط -كديةالسع –الناشر: دار الكطف، الرياض  -بف عباس بف غنيـ
 ـ1997

31. 

أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف دمحم المرؼ، اإللبيرؼ  -تفسير القرآف العزيز
تحقيق: أبك عبد هللا حسيف بف  -ىػ(399المعركؼ بابف أبي َزَمِنيف المالكي )ت 

، 1ط -مصر/ القاىرة -الناشر: الفاركؽ الحديثة  -دمحم بف مصطفى الكنز -عكاشة 
 ـ2002 -ىػ 1423

32. 
أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ  -تفسير القرآف العظيـ

الناشر: دار طيبة لمنشر  -تحقيق: سامي بف دمحم سبلمة -ىػ(774الدمشقي )ت 
 ـ. 1999 -ىػ 1420، 2ط -كالتكزيع

  –دمحم راتب النابمسي  –تفسير القرآف الكريـ  .33

34. 
 –دمشق –دار ابف كثير   -دمحم عمي طو الدرة  –القرآف الكريـ إعرابو كبيانو تفسير 

 .2009-1ط
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35. 
دمحم بف دمحم بف محمكد، أبك منصكر الماتريدؼ  -تفسير الماتريدؼ )تأكيبلت أىل السنة(

بيركت،  -الناشر: دار الكتب العممية  -تحقيق: د. مجدؼ باسمـك -ىػ(333)ت 
 ـ. 2005 -ىػ  1426، 1ط -لبناف

 ق.1429- 1ط -الرياض –الدار التدمرية  –عبدالرحمف النفيسة  –التفسير المبيف  .36

37. 
الناشر: شركة مكتبة  -ىػ(1371أحمد بف مصطفى المراغي )ت  -تفسير المراغي

 ـ. 1946 -ىػ  1365، 1ط -كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر

38. 
الناشر:  -تحقيق: غبلـ نبي التكنسي - ثناء هللاالمظيرؼ، دمحم -التفسير المظيرؼ 
 ىػ. 1412ط  -الباكستاف –مكتبة الرشدية 

39. 
الناشر :  -د. كىبة بف مصطفى الزحيمي -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج

 ىػ. 1418،  2ط -دمشق –دار الفكر المعاصر 

40. 
 -دار النفائس –د. صبلح الخالدؼ  –التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيق 

 . 1997 -1ط –األردف 

 –أ. د. مصطفى مسمـ ،كآخركف  –التفسير المكضكعي لسكر القرآف  .41

42. 
الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة  -نخبة مف أساتذة التفسير -التفسير الميسر

 ـ. 2009 -ىػ 1430، مزيدة كمنقحة، 2ط -السعكدية –المصحف الشريف 

43. 
أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف  -تفسير النسفي )مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل(

 حققو كخرج أحاديثو: يكسف عمي بديكؼ  -ىػ(710محمكد حافع الديف النسفي )ت 

44. 
 10ط -يركتب –الناشر: دار الجيل الجديد  -الحجازؼ، دمحم محمكد -التفسير الكاضح

 ىػ. 1413،

45. 
 -دمشق –الناشر: دار الفكر  -د كىبة بف مصطفى الزحيمي -التفسير الكسيط لمزحيمي

 ىػ. 1422،  1ط
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46. 
الناشر: دار نيضة مصر لمطباعة  -دمحم سيد طنطاكؼ  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ

 .1ط -القاىرة –كالنشر كالتكزيع، الفجالة 

47. 
 –دمحم األميف بف عبدهللا اليررؼ  –كالريحاف في ركابي عمـك القرآف  تفسير حائق الركح
 ـ.2001 – 1ط –دار طكؽ النجاة 

48. 
دمحم األميف بف عبدهللا اليركؼ  –تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف 

 ـ.2001-1ط -بيركت –دار طكؽ النجاة  –الشافعي 

49. 
الحسف مقاتل بف سميماف بف بشير األزدؼ البمخى )ت أبك  -تفسير مقاتل بف سميماف

 1ط -بيركت –الناشر: دار إحياء التراث  -تحقيق: عبد هللا محمكد شحاتو -ىػ(150
 ىػ. 1423،

50. 

أبك دمحم بدر الديف حسف بف قاسـ بف  -تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ
شرح كتحقيق : عبد الرحمف  -ىػ(749 عبد هللا بف عمّي المرادؼ المصرؼ المالكي )ت

، 1ط -الناشر : دار الفكر العربي -عمي سميماف ، أستاذ المغكيات في جامعة األزىر
 ـ.2008 -ىػ 1428

51. 

دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َمْعبَد، التميمي، أبك حاتـ،  -الثقات
 -المعارؼ لمحككمة العالية الينديةطبع بإعانة: كزارة  -ىػ(354الدارمي، الُبستي )ت 

الناشر:  -تحت مراقبة: الدكتكر دمحم عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية
 .1973=   ى 1393، 1ط -دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند

52. 
، أبك دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي -جامع البياف في تأكيل القرآف

، 1ط -الناشر: مؤسسة الرسالة -تحقيق: أحمد دمحم شاكر -ىػ(310جعفر الطبرؼ )ت 
 ـ. 2000 -ىػ  1420

53. 
دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾ،  -سنف الترمذؼ -الجامع الكبير 

الناشر: دار الغرب  -تحقيق: بشار عكاد معركؼ -ىػ(279الترمذؼ، أبك عيسى )ت 
 ـ 1998سنة النشر:  -يركتب –اإلسبلمي 
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54. 
أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف  -الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي

تحقيق: أحمد البردكني   -ىػ(671فرح األنصارؼ الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت 
براىيـ أطفيش  القاىرة. –الناشر: دار الكتب المصرية  -كا 

55. 
 -ىػ(1376محمكد بف عبد الرحيـ صافي )ت -رآف الكريـالجدكؿ في إعراب الق

 ىػ. 1418، 4ط -مؤسسة اإليماف، بيركت -الناشر: دار الرشيد، دمشق 

56. 

عمي بف دمحم بف عبد الصمد اليمداني المصرؼ الشافعي،  -جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء
د. محسف  - تحقيق: د. مركاف العطيَّة -ىػ(643أبك الحسف، عمـ الديف السخاكؼ )ت 

 1997 -ىػ  1418، 1ط -بيركت –دمشق  -الناشر: دار المأمكف لمتراث  -خرابة
 ـ.

57. 

أبك دمحم بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد هللا بف  -الجنى الداني في حركؼ المعاني
األستاذ دمحم -تحقيق: د فخر الديف قباكة  -ىػ(749عمّي المرادؼ المصرؼ المالكي )ت 

 1992 -ىػ  1413، 1ط -لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  -نديـ فاضل
 ـ.

58. 
أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسف  -الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف 

تحقيق: الدكتكر أحمد دمحم   -ىػ(756بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )ت 
 الناشر: دار القمـ، دمشق. -الخراط

 القاىرة . -دار الحديث –دمحم عبدالخالق عظيمة  –دراسات  ألسمكب القرآف الكريـ  .59

60. 
 -أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي -دراسات في عمـك القرآف الكريـ

 ـ2003 -ىػ 1424، 12ط -الناشر: حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلف

61. 
الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف أبك  -الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة

الناشر: مجمس دائرة  -تحقيق: دمحم عبد المعيد ضاف -ىػ(852حجر العسقبلني )ت 
 ـ.1972ىػ/ 1392، 2ط -صيدر اباد/ اليند -المعارؼ العثمانية 
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 دار النيضة . –د. عبده الراجحي  –دركس في اإلعراب  .62

  –دار المسمـ  –عبدهللا الفكزاف  –دليل السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  .63

64. 
، 1ط -الناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت -راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك

 ـ 1998 -ىػ  1419

65. 
إسماعيل حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، المكلى أبك  -ركح البياف
 بيركت. –دار الفكر  -ىػ(1127الفداء )ت 

66. 
شياب الديف محمكد بف عبد هللا  -المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح 

 تحقيق: عمي عبد البارؼ عطية -ىػ(1270الحسيني األلكسي )ت 

67. 
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم  -زاد المسير في عمـ التفسير

 –ناشر: دار الكتاب العربي ال -تحقيق: عبد الرزاؽ الميدؼ -ىػ(597الجكزؼ )ت 
 ىػ. 1422، 1ط -بيركت

68. 
شمس  -السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير

الناشر: مطبعة بكالؽ  -ىػ(977الديف، دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت 
 ىػ. 1285عاـ النشر:  -القاىرة –)األميرية( 

69. 

ابف عقيل ، عبد هللا بف عبد الرحمف العقيمي  -قيل عمى ألفية ابف مالؾشرح ابف ع
الناشر : دار  -تحقيق : دمحم محيي الديف عبد الحميد -ىػ(769اليمداني المصرؼ )ت 

ىػ  1400، 20ط -القاىرة، دار مصر لمطباعة ، سعيد جكدة السحار كشركاه -التراث 
 ـ. 1980 -

70. 
–جماؿ الديف دمحم بف عبدهللا بف عبدهللا الطائي االندلسي  –شرح التسييل البف مالؾ 

 1ط –مصر  –ىجر لمطباعة  –تحقيق :د.عبدالرحمف السيد ، د.دمحم بدكؼ المختكف 
 ـ.1990-

 -1ط –الرياض  –مكتبة الكعيبات  –أبكفارس الدحداح  –شرح ألفية ابف مالؾ  .71
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 ـ.2004

72. 

، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد هللا، جماؿ دمحم بف عبد هللا -شرح الكافية الشافية
الناشر: جامعة أـ القرػ مركز  -تحقيق: عبد المنعـ أحمد ىريدؼ  -ىػ(672الديف )ت 

حياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية مكة  البحث العممي كا 
 .1ط -المكرمة

73. 
أبك المنذر محمكد بف دمحم بف  -الشرح الكبير لمختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ

 -ىػ  1432، 1ط -المكتبة الشاممة، مصر -مصطفى بف عبد المطيف المنياكؼ 
 ـ. 2011

74. 
–عالـ الكتاب  -ق(643الشيخ مكفق الديف بف يعيش النحكؼ )ت  -شرح المفصل

 بيركت .

75. 
ألبي زيد عبدالرحمف بف عمي بف صالح  –شرح المككدؼ عمى ألفية ابف مالؾ 

 جامعة الككيت . –تحقيق : د. فاطمة راشد الراجحي  -ق(807لمككدؼ )تا

76. 

شمس الديف دمحم بف عبد المنعـ بف دمحم   -شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب
الناشر:  -تحقيق: نكاؼ بف جزاء الحارثي -ىػ(889الَجكَجرؼ القاىرؼ الشافعي )ت 

المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، 
 ـ2004ىػ/1423، 1ط -)أصل الكتاب: رسالة ماجستير لممحقق(

77. 

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسَرْكِجردؼ الخراساني، أبك  -شعب اإليماف
أشرؼ عمى  -حققو الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد -ىػ(458بكر البييقي )ت 

 -اليند –ريج أحاديثو: مختار أحمد الندكؼ، صاحب الدار السمفية ببكمباؼ تحقيقو كتخ
الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمباؼ 

 ـ. 2003 -ىػ  1423، 1ط -باليند

78. 
 – 1ط –دار ابف الجكزؼ  -256دمحم بف إسماعيل البخارؼ ت –صحيح البخارؼ 

 ـ.2011
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79. 
 -ىػ(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ )المتكفى:  -صحيح مسمـ

 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي  -تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي

80. 
الناشر: دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -دمحم عمي الصابكني -صفكة التفاسير

 ـ 1997 -ىػ  1417، 1ط -القاىرة –

81. 
تكزيع: المكتب  -ىػ(1420دمحم ناصر الديف األلباني )ت  -ضعيف سنف الترمذؼ

 ـ. 1991 -ىػ  1411، 1ط -بيركت –االسبلمي 

82. 
دمحم بف عمي بف أحمد، شمس الديف الداككدؼ المالكي )ت  -طبقات المفسريف لمداككدؼ

 بيركت. –الناشر: دار الكتب العممية  -ىػ(945

83. 
تحقيق: -ىػ(381دمحم بف عبد هللا بف العباس، أبك الحسف، ابف الكراؽ )ت -النحكعمل 

، 1ط -الرياض / السعكدية -الناشر: مكتبة الرشد  -محمكد جاسـ دمحم الدركيش
 ـ.1999 -ىػ  1420

84. 
منبر –دمحم عبد اليادؼ المصرؼ  -عكف الكريـ في بياف مقاصد سكر القرآف الكريـ

 التكحيد كالجياد.

85. 

أبك الطيب دمحم صديق خاف بف حسف بف عمي ابف  -فتُح البياف في مقاصد القرآف
عني بطبعِو كقّدـ لو كراجعو:  -ىػ(1307لطف هللا الحسيني البخارؼ الِقنَّكجي )ت 
الناشر: الَمكتبة العصريَّة لمطَباعة كالّنْشر،  -خادـ العمـ َعبد هللا بف إبراىيـ األنَصارؼ 

 ـ. 1992 -ىػ  1412عاـ النشر:  -َبيركت –َصيَدا 

86. 
الناشر:  -ىػ(1250دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني )ت  -فتح القدير

 ىػ. 1414،  1ط -دمشق، بيركت -دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب 

87. 
دار البشائر  -تحقيق : حسف عتر -ابف الجكزؼ  –فنكف األفناف في عيكف عمـك القرآف 

 .1987 -1ط –بيركت  -إلسبلميةا

نعمة هللا بف  -الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية .88
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الناشر: دار ركابي  -ىػ(920محمكد النخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف )المتكفى: 
 ـ. 1999 -ىػ  1419، 1ط -الغكرية، مصر -لمنشر 

89. 
الناشر: دار  -ىػ(1385سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )ت  -في ظبلؿ القرآف

 ىػ. 1412،  17ط -القاىرة -بيركت -الشركؽ 

 ىػ(816عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني )ت  -كتاب التعريفات .90

91. 
عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، أبك بشر، الممقب سيبكيو)ت  -الكتاب
، 3ط -الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة -: عبد السبلـ دمحم ىاركف تحقيق -ىػ(180
 ـ. 1988 -ىػ  1408

92. 
أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،  -الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل

 - 3ط -بيركت –الناشر: دار الكتاب العربي  -ىػ(538الزمخشرؼ جار هللا )ت 
 ق. 1407

93. 
أيكب بف مكسى الحسيني القريمي  -كالفركؽ المغكية الكميات معجـ في المصطمحات

دمحم  -تحقيق: عدناف دركيش  -ىػ(1094الكفكؼ، أبك البقاء الحنفي )المتكفى: 
 بيركت. –الناشر: مؤسسة الرسالة  -المصرؼ 

94. 
عبلء الديف عمي بف دمحم بف إبراىيـ بف عمر الشيحي  -لباب التأكيل في معاني التنزيل

الناشر: دار  -تصحيح: دمحم عمي شاىيف -ىػ(741المعركؼ بالخازف )ت أبك الحسف، 
 ىػ. 1415، 1ط -بيركت –الكتب العممية 

95. 
ق(، تحقيق: عادؿ عبد 880عمر الدمشقي الحنبمي )ت: –المباب في عمـك الكتاب 

 .1ط-ـ1998 –بيركت –دار الكتب العممية  –المكجكد ، كعمي دمحم معكض 

96. 
 بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ دمحم -لساف العرب

 ىػ. 1414، 3ط -بيركت –الناشر: دار صادر  -ىػ(711الركيفعى اإلفريقى )ت 

عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرؼ )ت  -لطائف اإلشارات = تفسير القشيرؼ  .97
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 مصر. –المصرية العامة لمكتاب  الناشر: الييئة -تحقيق: إبراىيـ البسيكني -ىػ(465

98. 
تحقيق: فائز  -ىػ(392أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي )ت  -الممع في العربية

 الككيت. –الناشر: دار الكتب الثقافية  -فارس

99. 
ىػ 1426، 4ط -الناشر: دار القمـ -مصطفى مسمـ -مباحث في التفسير المكضكعي

 ـ.2005 -

100. 
الناشر: مكتبة  -ىػ(1420مناع بف خميل القطاف )المتكفى:  -القرآفمباحث في عمـك 

 ـ.2000 -ىػ1421، 3ط -المعارؼ لمنشر كالتكزيع

101. 
الناشر:  -أ. د. أحمد بف دمحم الخراط، أبك ببلؿ -المجتبى مف مشكل إعراب القرآف

 ػ.ى 1426عاـ النشر:  -مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنكرة

102. 
 –دار المرتضى  -الفضل بف الحسف الطبرسي –مجمع البياف في تفسير القرآف 

 ـ.2006 -1ط -بيركت

103. 
أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد  -المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز

تحقيق: عبد السبلـ عبد  -ىػ(542الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )ت 
 ىػ. 1422،  1ط -بيركت –الناشر: دار الكتب العممية  -الشافي دمحم

104. 
الناشر: دار الكتب  -المحقق: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر

 ـ1983-ىػ 1403، 1ط -لبناف–العممية بيركت 

105. 
 –الناشر: دار القرآف الكريـ، بيركت  -دمحم عمي الصابكني  -مختصر تفسير ابف كثير

 ـ. 1981 -ىػ  1402، 7ط  -لبناف

106. 
دار التكزيع –د. عبدالستار فتح هللا السعيد  –المدخل إلى التفسير المكضكعي 

 ـ.1991 -2ط –اإلسبلمية 

أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف حمدكيو بف  -المستدرؾ عمى الصحيحيف .107
 -ىػ(405المعركؼ بابف البيع )ت ُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرؼ 
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، 1ط -بيركت –الناشر: دار الكتب العممية  -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
1411 – 1990. 

108. 
ـِ ُكلِّ  َكِر= "الَمْقِصُد اأَلْسَمى في ُمَطاَبَقِة اْس مَصاِعُد النََّظِر لئلْشَراِؼ َعَمى َمَقاِصِد السِّ

عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )ت إبراىيـ بف  -ُسكَرٍة ِلمُمَسمَّى"
 ـ. 1987 -ىػ  1408، 1ط -الرياض –دار النشر: مكتبة المعارؼ  -ىػ(885

 عبدالرحمف بف حبنكة الميداني –معارج التفكر كدقائق التدبر  .109

110. 

بف محيي السنة، أبك دمحم الحسيف  -معالـ التنزيل في تفسير القرآف = تفسير البغكؼ 
عثماف  -تحقيق: حققو كخرج أحاديثو دمحم عبد هللا النمر  -ىػ(510مسعكد البغكؼ )ت 

، 4ط -الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع -سميماف مسمـ الحرش -جمعة ضميرية 
 ـ. 1997 -ىػ  1417

111. 
- 1ط –عماف  -دار الفكر لمطباعة كالنشر –د. فاضل السامرائي  –معاني النحك 

 ـ.2000

112. 
مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد  -المعجـ الكسيط

 الناشر: دار الدعكة. -عبد القادر / دمحم النجار(

113. 
أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف )ت  -معجـ مقاييس المغة

ىػ 1399عاـ النشر:  -دار الفكرالناشر:  -تحقيق: عبد السبلـ دمحم ىاركف  -ىػ(395
 ـ.1979 -

114. 
عبدهللا جماؿ الديف بف يكسف بف أحمد بف بف  -مغني المبيب عف كتب األعاريب 
دار  -ق(، تحقيق : دمحم محي الديف عبدالحميد761عبدهللا بف ىشاـ األنصارؼ )ت

 بيركت . –إحياء التراث العربي 

ك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف أب -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .115
الناشر: دار إحياء  -ىػ(606التيمي الرازؼ الممقب بفخر الديف الرازؼ خطيب الرؼ )ت 
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 ىػ. 1420، 3ط -بيركت –التراث العربي 

116. 
أبك القاسـ الحسيف بف دمحم المعركؼ بالراغب األصفيانى  -المفردات في غريب القرآف

 -الناشر: دار القمـ، الدار الشامية  -صفكاف عدناف الداكدؼ تحقيق: -ىػ(502)ت 
 ىػ. 1412،  1ط -دمشق بيركت

117. 
د.  -اإلماـ أبي إسحاؽ الشاطبي –المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية 

 ـ .2007 – 1ط –جامعة أـ القرػ  –عبدالمجيد قطامش 

118. 
األزدؼ، أبك العباس، المعركؼ بالمبرد  دمحم بف يزيد بف عبد األكبر الثمالى -المقتضب

 بيركت. –الناشر: عالـ الكتب.  -تحقيق: دمحم عبد الخالق عظيمة. -ىػ(285)ت 

ْرقاني )المتكفى:  -مناىل العرفاف في عمـك القرآف .119  ىػ(1367دمحم عبد العظيـ الزُّ

120. 
: المجمس األعمى الناشر -لجنة مف عمماء األزىر -المنتخب في تفسير القرآف الكريـ

 ـ. 1995 -ىػ  1416، 18ط -مصر، طبع مؤسسة األىراـ -لمشئكف اإلسبلمية 

121. 
 –تحقيق : محي الديف عبدالحميد  –لؤلشمكني  -منيج السالؾ عمى ألفية ابف مالؾ

 ـ.1955 -1ط –بيركت  -دار الكتاب العربي

 الناشر: مكتبة الشباب. -دمحم عيد -النحك المصفى .124

 .15ط -الناشر: دار المعارؼ -ىػ(1398عباس حسف )المتكفى:  -النحك الكافي .125

126. 
عبد الرحمف بف دمحم بف عبيد هللا األنصارؼ، أبك  -نزىة األلباء في طبقات األدباء

الناشر: مكتبة  -تحقيق: إبراىيـ السامرائي -ىػ(577البركات، كماؿ الديف األنبارؼ )ت 
 ـ 1985 -ىػ  1405، 3ط -األردف –المنار، الزرقاء 

127. 
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف  -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر

 الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة -ىػ(885أبي بكر البقاعي )ت 

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمل مف فنكف  .128
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أبك دمحم مكي بف أبي طالب َحّمكش بف دمحم بف مختار القيسي القيركاني ثـ  -عمكمو
تحقيق: مجمكعة رسائل جامعية بكمية  -ىػ(437األندلسي القرطبي المالكي )ت 
 -جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي -الدراسات العميا كالبحث العممي 

جامعة  -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -الناشر: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 
 ـ. 2008 -ىػ  1429، 1ط -الشارقة

129. 
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  -ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع

 مصر. –الناشر: المكتبة التكفيقية  -تحقيق: عبد الحميد ىنداكؼ  -ىػ(911)ت

130. 
-1ط–عماف –دار اإلعبلـ –دمحم نكرؼ بارتجي  –لقرآف الياقكت كالمرجاف في إعراب ا

 ـ.2002
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 الصَّفَحُة املوضوع

 ب .اإِلىداء

 ت ير.التقدك  الشكر

 ث .المقدمة

 ج .أىّمية الَمكضكع

 ج .أسباب اختيار الَمكضكع

 ج .أىداؼ الدراسة

 ح .الدراسات السابقة

 ح .حدكد الدراسة

 خ .منيجية الدراسة

 د .خطة الدراَسة

 اليعسي للدزاضة اجلاىب

 الفصل التنَيدي

 ومجلة الصسط ريالتفط

 2 بين يدي التفسيرمقدمات المبحث األول: 

 3 تعريف التفسير لغًة كاصطبلًحا. المطمب األول:
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 7 .أنكاع التفسير مكانة التفسير التحميمي بيفالمطمب الثاني: 

 9 حاجة التفسير التحميمي إلى عمـ النحك كاإلعراب. المطمب الثالث:

 12 المبحث الثاني: التعريف بجممة الشرط وأركانيا

 13 .كاصطبلحاً  تعريف جممة الشرط لغةً  المطمب األول:

 15 أركاف جممة الشرط. المطمب الثاني:

 18 أدكات الشرط كأقساميا المطمب الثالث:

 23 .أحكاـ جممة الشرط المطمب الرابع:

 اجلاىب التطبيكي للدزاضة

 الفصل األول

 على املعيى التفطريي سٍاوبياٌ أَث ،(غافس  –الصمس )تييف ضوز الصسط حتليل مجلة

(، وبيان أثرىا عمى الزمر) ة: تحميل جممة الشرط في سور األولالمبحث 
 المعنى التفسيري.

30 

 31 بسكرة الزمر. تعريف :المبحث يدي بين

 33 .، كبياف أثرىا(31-1آليات)في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 43 .، كبياف أثرىا(56 - 32آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 54 .كبياف أثرىا ،(75 - 57آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

وبيان أثرىا عمى  (،غافر: تحميل جممة الشرط في سورة )الثانيالمبحث 
 المعنى التفسيري.

60 
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 61 تعريف بسكرة غافر. بين يدي المبحث :

 63 كبياف أثرىا. ،(28 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 73 كبياف أثرىا.  ،(60 - 29آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 83 كبياف أثرىا. ،(85 - 61آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

 يالفصل الجاى

 سٍا على املعيى  التفطرييوبياٌ أَث ،(الصوزى -فصلت ) حتليل مجلة الصسط يف ضوِز

(، وبيان أثرىا عمى فصمت) ة: تحميل جممة الشرط في سور األولالمبحث 
 المعنى التفسيري.

95 

 96 تعريف بسكرة  فصمت. بين يدي المبحث :

 98 .كبياف أثرىا ،(29 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  األول:المطمب 

 106 .كبياف أثرىا ،(44 -30آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 112 .كبياف أثرىا ،(54 - 45آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

وبيان أثرىا عمى (، الشورى تحميل جممة الشرط في سورة ) الثاني:المبحث 
 المعنى التفسيري.

121 

 122 تعريف بسكرة الشكرػ. بين يدي المبحث :

 124 .كبياف أثرىا ،(21 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 133 كبياف أثرىا. ،(39 - 22آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 140 .كبياف أثرىا ،(53 - 40آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:
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 الفصل الجالح

 يسٍا على املعيى التفطرِيوبياٌ أَث ،(اجلاثية -الدخاٌ  -الصخسفيف ضوز ) ة الصسطلحتليل مج

(، وبيان أثرىا عمى الزخرف: تحميل جممة الشرط في سورة )األولالمبحث 
 المعنى التفسيري.

150 

 151 .الزخرؼبسكرة  تعريف  :المبحث يدي بين

 153 كبياف أثرىا. ،(34 - 1آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 161 كبياف أثرىا. ،(58 - 35آليات ) في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 170 كبياف أثرىا. ،(89 - 59آليات )في اتحميل جممة الشرط  المطمب الثالث:

(، وبيان الجاثية -الدخان ) تيالشرط في سور : تحميل جممة الثانيالمبحث  
 التفسيري. ا عمى المعنىمأثرى

179 

 180 . الجاثية الدخاف بسكرتي تعريف :المبحث يدي بين

 184 .في سكرة الدخافتحميل جممة الشرط  المطمب األول:

 190 في سكرة الجاثيةتحميل جممة الشرط  المطمب الثاني:

 اخلامتة

 197 .أىـ النتائج َأوَّاًل:

 198 .أىـ التكصيات ًيا:َثاى

 199 .الَفيارس العامَّة

 200 .فيرس اآليات الُقرآنيَّة اًل:أو
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 211 يَِّة.فيرس األحاديث النبك  َثاِىًيا:

 212 يـ.جـ لَتر فيرس األعبلـ الم َثاِلًجا:

 213 .يرس المصادر كالمراجعف َزاِبًعا:

 228 .فيرس المحتكيات َخاِمًطا:

 233 .اسة بالمغة العربيةر ممخص الد

 234 .ة بالمغة اإِلنجميزيةاسممخص الدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دزاضةملدص ال

كعمى آلو كصحبو الحمد هلل رب العالميف، كالصبللة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا دمحم 
 كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف.
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 ،أما بعد،
ـّ بحمد هللا تعالى إتماـ ىذه الرسالة، كالتي بعنكاف: تحميل جممة الشرط كبياف أثرىا عمى فقد   ت

 –الدخاف  -الزخرؼ-الشكرػ  –فصمت  -غافر -المعنى التفسيرؼ دراسة تطبيقية لسكر ) الزمر
 الجاثية(، كتضمنت الرسالة  مقدمة كفصل تمييدؼ كثبلثة فصكؿ كخاتمة.

فأّما الفصل التمييدؼ النظرؼ فقد احتكػ مبحثيف، المبحث األكؿ مقدمة بيف يدؼ التفسير، مف  
حيث تعريفو لغة كاصطبلًحا، كمكانة التفسير التحميمي بيف أنكاع التفسير، ككذلؾ حاجة التفسير إلى 

التعريف بجممة الشرط كأركانيا، كبياف أدكاتيا،  اشتملالنحك كاإلعراب ، أما المبحث الثاني فقد عمـ 
 كأحكاميا.

 ي :التتضمف ثبلثة فصكؿ كىي كالفأما الجانب التطبيقي  

بًعا كأربعيف مسألة فالفصل األكؿ تحميل جممة الشرط في سكرتي الزمر كغافر، تضمف س
 طية. ف جممة شر ك كخمس يتخمميا تسعٌ 

كأّما الفصل الثاني تضمف تحميل جممة الشرط في سكرتي فصمت كالشكرػ، فاشتمل عمى سبع 
 كثبلثيف مسألة، متضمنة خمًسا كأربعيف جممة شرطية.

الزخرؼ كالدخاف كالجاثية، مشتمبًل  ةكالفصل الثالث احتكػ عمى تحميل جممة الشرط في سكر 
 ثيف جممة شرطية.عمى أربع كثبلثيف مسألة ُمتضمنًة تسًعا كثبل

تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصل إلييا الباحث مف خبلؿ فكأما خاتمة الرسالة 
 البحث، ثـ تبعيا الفيارس العامة لمبحث.

   

 كهللا كلي التكفيق

 

 

Abstract 

Praise be to Allah, and peace be upon the prophet Mohammed the noblest messenger and his 

family and companions and who followed him until the Day of judgment. 
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 يهخص انرسانح

As yet, 

The praise to Allah for  the completion of this research, which is titled: Analysis of inter condition 

and its impact on the meaning of a statement interpretative An Empirical Study of the the 

following surahs (Elzomr- Gafr- fusselat - Ashorah- Doukhan - Jaathiyah), and included an 

Introduction and introductory chapter, three chapters and a conclusion. 

As for the introductory chapter has two sections contained, the first section is an introduction in 

the hands of interpretation, in terms of its definition language and idiomatically, and the status of 

the analytical interpretation between the types of interpretation, as well as the need for 

interpretation to the knowledge of grammar, expression, while the second section has included a 

definition, inter condition and its corners, and the statement of its tools , and provisions. 

The practical side included three chapters are as follows: 

Chapter I analyze the condition in the Koranic surahs Zomar and Gafer, which included the issue 

of forty-seven and fifty-nine punctuated by a conditional sentence. 

The second quarter included the analysis of the condition in the Koranic phrase fuselat and the 

Shura, it includes the issue of thirty-seven, forty-five, including a conditional sentence. 

Chapter III contains the analysis of the condition sentences of Zukhruf, Dukhan and Jaathiyah, 

having four to thirty-nine, including the issue of inter thirty conditional sentences. 

The thesis included a conclusion on the most important findings and recommendations reached 

by the researcher through research, then followed the general indexes to search. 

 

God grants success 

 


