
  رارـــــإق
  

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان
  

  التفسیريمعنى لتحلیل جملة الشرط وبیان أثرها على ا
  دراسة تطبیقیة على سورة البقرة

  

 
  

أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إلیه 
رجة أو لقب علمي أو حیثما ورد، وٕان هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل د

  .بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى
  

DECLARATION 
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any 
other degree or qualification 

  
  وداد ریاض حمد :ةاسم الطالب

  :Signature                    :التوقیع

   :Date                    م 14/3/2014  :التاریخ
 

Student's name: 



  زة ــغ –الجامعة اإلسالمیة 

    لیا ــعمـــادة الدراســـات الع

  ــن ـــكلیــــة أصـــــول الدیـ

  قسم التفسیر وعلوم القرآن 
  

  

  أثرها  على املعىن التفسرييبيان حتليل مجلة الشرط و

  على سورة البقرة دراسة تطبيقية 
  

Analysis of conditional sentence and clarification its   

impact on the interpretative meaning  
(applied study on surat Al baqarah) 

  

  الطالبةإعداد 
  وداد رياض محد 

  

  األستاذ الدكتور إشراف
  عبد السالم محدان اللوح

  

   الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآنقدمت هذه الرسالة الستكمال متطلبات الحصول على درجة 

  

م 2014 -هـ 1435



 



   أ

 

  

  

  

  

  

  

 M~  }   |  {  z  yL  :2[یوسف[ 

 M  u     t  sL  :195[الشعراء[  

 M  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L ]28: الزمر[  

 

 آیة قرآنیة



   ب

 

  

إلى  
 

  
  

  تحن له القلوب، وتهفو إلیه العقول، معلم البشریة  نْ إلى مَ 
   

    

  أطفأوا من شموع أیامهم كي یبقى الطریق أمامي نوًرا ساطًعا  نْ إلى مَ 

 
 

  أضاء شمعة في درب علمي  نْ مَ إلى الروح التي سكنت روحي، رفیق الدرب الطویل 

    
 

  أهل الوفاء ،ألثبت على طریق الرشاد ؛قدم لي نصیحة وتوجیًها نْ إلى مَ 

 
 

  إلى القلوب الطاهرة واالبتسامات البریئة إلى ریاحین حیاتي 

 
 

  ثة األنبیاءإلى رواد الفكر ومنابع العطاء وور 

 

 داءـــــــهاإل

 اإلھداء



   ت

 

  شكر وتقدير

أحمدك یا ربنا كما ینبغي لجالل وجهك، وعظیم سلطانك، حمًدا یوافي نعمك، ویوازي 
كما أثنیت على نفسك ال أحصي ثناًء  سك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، أنتعدد خلقك، ورضاء نف

، rسید الخلق أجمعین محمد  علیك، ال إله إال أنت وحدك ال شریك لك، والصالة والسالم على
  وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین.

، فإنني أحمد اهللا ]7: إبراهیم[ ﴾َلئِن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَُّكمْ ﴿:  Uفانطالًقا من قول اهللا 

U وأشكره على عظیم منه وتفضله عليَّ أن أعانني على إتمام هذه الدراسة، وأسأله تعالى أن ،
  كریم.یجعلها خالصة لوجهه ال

 ُتَكاِفُئوَنُه، َما َتِجُدوا َلمْ  َفِإنْ  َفَكاِفُئوُه، َمْعُروًفا ِإَلْیُكمْ  َصَنعَ  َمنْ ( rوامتثاًال لقول المصطفى 
، فإنني أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى من شرفني اهللا )1()َكاَفْأُتُموهُ  َقدْ  َأنَُّكمْ  َتَرْوا َحتَّى َلهُ  َفاْدُعوا
U دكتور: عبد السالم حمدان اللوحراسة، إلى أستاذي وشیخي األستاذ البإشرافه على هذه الد 

حفظه اهللا ورعاه، والذي لم یدخر جهًدا في إسداء نصحه وابداء توجیهاته ومالحظاته، كما وأشكره 
على أن تفضل عليَّ بوقته الثمین، وجعل لي منه نصیًبا، رغم كثرة مشاغله وعظیم مسئولیاته، 

یحفظه ویرعاه، ویبلغه في الدنیا واآلخرة مناه، ویجزیه خیر ما جزى شیًخا عن  فأسأل اهللا تعالى أن
  تلمیذه.

  الشیخین الجلیلین: يَّ هذا والشكر موصول إلى أستاذَ 

  ورعاه. حفظه اهللا... الدكتور: عبد الرحمن یوسف الجملفضیلة 

  ورعاه. حفظه اهللا ...محمود قاسمریاض  :الدكتورفضیلة 

 Uقشة هذه الرسالة، وتقویمها؛ لتخرج في أبهى صورتها، فأسأل اهللا مناقبول بلتفضلهما 
  أن یجزیهما خیر الجزاء.

وال یسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى صرح العلم الشامخ 
ا؛ ها الموقر ورئاستها وموظفیهائمثلًة بمجلس أمنمومنارة العلماء جامعتي الحبیبة الجامعة اإلسالمیة 

  لجهودهم الحثیثة التي یبذلونها في سبیل رقي هذا الصرح العلمي الشامخ.

                                                           
األلباني:  قال –) 1672حدیث ( – 2/128 –باب عطیة من سأل باهللا  –كتاب الزكاة  –سنن أبي داود ) 1(

  صحیح.



   ث

 

والشكر موصوٌل إلى أساتذتي األفاضل في كلیة أصول الدین، وأسأل اهللا أن یبارك في 
  علمهم وینفع بهم اإلسالم والمسلمین.

ا ت العلیا وجمیع القائمین علیهكما أتوجه بخالص شكري وعرفاني إلى عمادة الدراسا
  جهودهم الطیبة في سبیل خدمة طالب وطالبات الدراسات العلیا.ل

التي تخرجت منها كلیة الدعوة الحبیبة وال یفوتني أن أقدم شكري وعظیم تقدیري لكلیتي 
الدكتور شكري الطویل، فضیلة  والتي احتضنتني طوال مشواري العلمي، ممثلًة بعمیدها ،اإلسالمیة

تي في قسم القراءات القرآنیة، وعلى رأسهم فضیلة الدكتور عبد وأساتذجمیع القائمین علیها، و 
  لدعاة.دوًما منارة للعلماء ولكلیتي أن تبقى  Uوأسأل اهللا الرحمن الجمل، 

یقاتي وزمیالتي اللواتي والشكر موصول إلى من زرعوا التفاؤل في دربي، صدهذا 
  طریق العلم نحو اإلبداع والنجاح. شاركنني

أختي الفاضلة آالء حمد؛ األستاذة/ رتیبة المصري، و الشكر إلى  كما وأتقدم بجزیل
األستاذ هاني الصوص لتفضله ا بترجمة ملخص الرسالة باللغة االنجلیزیة، كما وأشكر ملتفضله

  فجزاه اهللا كل خیر.الشكل،  فيحتى خرجت بتنسیق الرسالة، 

 وأخیًرا ال یسعني  إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في مساعدتي إلتمام هذه
  في میزان حسناتهم جمیًعا.ذلك أن یجعل  Uالدراسة سائلًة المولى 
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  مقدمة
الحمُد خیر أمٍة، وبعَث فینا  تنا وهللاِ أمَّ  ، وجعلَ علینا النعمةَ  وأتمَّ  لنا الدینَ  الذي أكملَ  هللاِ  الحمدُ        
یـوافي  نعمـه الجمـِة، حمـًدا مـَة، وأحمـُده علـىوالحك ینـا ویعلمنـا الكتـابَ ه ویزكِّ منا یتلو علینا آیاتِـ رسوًال 

مــا  علیــه بیــانَ  ، وفــرَض رحمــةً  ه للعــالمینَ ه، أرســلَ ه ورســولُ عبــدُ  َمــه، ویــدافُع نقَمــه، وأشــهُد أنَّ محمــًداعَ نِ 
ــ لنــا كــلَّ  فأوضــحَ  ،أنـزلَ  ، صــلى اهللا علیــه وعلــى الحكــمِ  ، وبـدائعِ الكلــمِ  ه بجوامــعِ األمـور المهمــة، وخصَّ

  :، أما بعدُ ا من كلِّ َظلَمة، وسلَم تسلیًماا نورً تكون لن ه صالةً آله وأصحابِ 

 هم في خدمـةِ أنفسَ  یجندونَ  واحدًة من الذینَ  تحدو بي ألكونَ  واألشواقُ  طویلةٍ  فترةٍ  ي ومنذُ فإنِّ 
ي المتواضـعة فـي إسـهاماتِ  تكـونَ  أنْ  اهللاُ  ه، ولقـد شـاءَ سـنُ حْ الـذي یُ  ، كلٌّ في المجالِ والمسلمینَ  اإلسالمِ 

، أال وهو الكریمِ  معاني القرآنِ  ه وبینَ بینَ  الوثیقِ  لالرتباطِ  ؛ وذلكَ من األهمیةِ  غایةٍ ه في جانٍب أرى أنَّ 
رحمـه -ابـن تیمیـة  اإلسـالمِ  شـیخُ  ، یقـولُ مـن العلمـاءِ  ه كثیرٌ عن أهمیتِ  ، وقد أفصحَ العربيِّ  وِ النحْ  علمُ 
، وال فـرٌض  والسـنةِ  الكتـابِ  فهمَ  ، فإنَّ واجبٌ  ومعرفتها فرٌض  ،من الدینِ  العربیةِ  اللغةِ  نفَس  إنَّ « :-اهللا
علــى  منهــا مــا هــو واجــبٌ  ، ثــمَّ إّالَ بــه فهــو واجــبٌ  الواجــبُ  ، ومــا ال یــتمُ العربیــةِ  اللغــةِ  إال بفهــمِ  فهــمُ یُ 

  .)1(»على الكفایةِ  ، ومنها ما هو واجبٌ األعیانِ 

 هـا حـقَّ فهمُ ، فـال ی) عربیـةً وٕاذا كانـت (أي الشـریعةُ «: -رحمـه اهللا  -طبيُّ الشـا اإلمـامُ  ویقولُ 
ــنمِط مــا عــدا وجــوه اإلعجــاز،؛ ألنهمــا ســیَّ الفهــمِ  حــقَّ  العربیــةَ  اللغــةَ  إالَّ مــن فهــمَ  الفهــمِ  فــإذا  اِن فــي ال

 فـــي فهـــمِ  ا فهـــو متوســـطٌ أو متوســـطً  ربیـــِة، فهـــو مبتـــدٌئ فـــي فهـــِم الشـــریعِة،الع ا فـــي فهـــمِ فرضـــنا مبتـــدئً 
   .)2(»الشریعةِ 

ه أنَّـ ا عنه بحجةِ ا شدیدً نرى عزوفً  ،النفیسِ  هذا العلمِ العظمى ل الذي نرى األهمیةَ  وفي الوقتِ 
 لمــن أقبــلَ  ممتعــةٌ  دراســةٌ  ویــةَ النحْ  الدراســةَ  نَّ إبــل  ،كــذلكَ  لــیَس  والحــقُ ، والصــعبةِ  المعقــدةِ  مــن العلــومِ 
علـى  كرهَ من أُ  في طریقِ  دٌ ئو ك عقبةٌ  نفسهِ  وهي في الوقتِ ، العربیةِ  ا عن أسرارِ ا فیها باحثً علیها راغبً 

 ،هتعقیداِتــ مــن هصــیحاتُ  وتنبعــثُ ، هســیغُ یُ  یكــادُ  ه والیتجرُعــ ،ا عنــهو راغًبــالنْحــ فالــذي یــدرُس  ،هااســتِ در 
ه ، وٕان كــان ســببُ لهــا جــذوٌر فــي تــاریِخ هــذا العلــمِ  بــل، الیــومِ  لیســت ولیــدةَ  والتعقیــدات وهــذه الصــیحات

 رجــلٌ  علــيَّ  قـرأَ  « :ه قــالَ أنَّـ )3(يِّ عـن المــازن ويَ رُ ، فقــد فـي كتــبهم الرفیعــةَ  األسـالیبَ  األقــدمینَ  اسـتخدامَ 

                                                           
  .1/527اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،  1)(
 .5/53فقات في أصول الشریعة،الموا 2)(
) هو بكر بن محمد بن حبیب بن بقیة، أبو عثمان  البصري النحوي، له تصانیف منها "ما تلحن فیه العامة"، 3(

 ).2/44"التصریف"، "العروض". (انظر: األعالم، 
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منه  فهمتُ  فما أنا اوأمَّ  ،اخیرً  اهللاُ  فجزاكَ  أنتَ  اأمّ  :لي ه قالَ آخرَ  فلما بلغَ  طویلةٍ  یه في مدةٍ یبوَ سِ  كتابَ 
  .)1( »احرفً 

؛ لــذلَك كانــت رغبتــي هــاها وطرائقُ ذبت وتعــددت أســالیبُ وُهــ وِ النْحــ أمــا الیــوم فقــد ُیســرت كتــبُ 
ــَك الشــدیدُة فــي  تنــاوِل موضــوٍع ذي صــلٍة بــالنْحو، وقــد جــاءت دراســتي تتنــاوُل الجملــَة الشــرطیَة، وذل
، ومــن ثــم تحلیِلهــا وبیــاِن أركانهــا مــن أداِة الشــرِط، وفعــِل وبیــاِن مواضــِعها فــي ســورة البقــرةِ باســتقراِئها 

یـاِت، ولـذلَك سـمیُت الشرِط، وجواِبه الذي قد یكوُن محذوًفا، مع بیاِن أثرها علـى المعنـى التفسـیريِّ لآل
 تطبیقیـٌة علـى سـورة دراسـةٌ  -أثرها على المعنى التفسـیريِّ بیان و  الشرطِ  جملةِ  تحلیلُ هذه الدراسَة (

  ). رةالبق

التوفیَق والسداَد، وأن یجعَل هذا العمـَل خالًصـا لوجهـه الكـریِم، وأن ینفعنـي    Uفأسأُل اَهللا 
  بما علمني.

  :الموضوعِ  أهمیةُ 
    :هاأهمَّ  ذكرُ أ نقاطٍ  في عدةِ  الموضوعِ  أهمیةُ  تكمنُ  

   .األرضِ  على وجهِ  السماویةِ  الكتبِ  شرفَ أ كونه یتناولُ  -1

لــه مــن أثــٍر كبیــٍر فــي  لمــالحداثِتــه؛ و  ؛الــدقیقِ  العلمــيِّ  والبحــثِ ، بالدراســةِ  جــدیرٌ  الموضــوعَ  هــذا أنَّ  -2
الذي قد -فعل الشرط وجوابه  ، وتحلیلها، وبیانالشرطِ  جملةِ  تحدیدَ  إنَّ  حیثُ   Uفهِم كتاِب اِهللا 
  .Uیساعُد في فهِم مراِد اِهللا  -، مع بیان الحكمة من حذفهایكون محذوفً 

 

    :الموضوعِ  اختیارِ  أسبابُ 
   منها: أسبابٍ  عدةَ  هذا الموضوعِ  كان الختیارِ 

  .U خدمة كتاب اهللا  -1

  .هذا الموضوعِ  في الكتابةِ  على اللوح عبد السالم الدكتورُ  األستاذُ مشرفي  تشجیعُ و  توجیهُ  -2

 إلیــه ان كــان مشــارً إ و  ،لمثلــه اإلســالمیةوافتقــار المكتبــة  ،الدراســات المتعلقــة بهــذا الموضــوع قلــة -3
 . Uكتاب اهللا فهمكبیرة في  أهمیةله  أنَّ  أرىوالذي  ،ضمن كتب التفسیر دون دراسة مستقلة

  أهمیة الدراسة كانت السبب في اختیار هذا الموضوع. -4

  إعرابًیا. تحلیًال  اآلیاتتتعلق بتحلیل نْحویة، دراسة  الشدیدة في تيرغب -5
                                                           

  . 1/276) وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، 1(



 

 3 

 ةـــدمـــقـــالم

 :الدراسة أهداف
  كان لهذه الدراسة عدة أهداف أذكر منها: 

   .من خالل خدمة كتابه  U اهللا من والثواب األجرتحصیل  -1

 .البقرة ةواستقراء مواضعها من سور  جملة الشرط،الوقوف على  -2

 فعل الشرط، وجواب الشرط.تحدید أركان جملة الشرط، من أداة الشرط، و  -3

 .لآلیاتعلى المعنى التفسیري  تحدید أركان جملة الشرطثر أبیان  -4

وبناء قدرته على تقـدیر المحـذوف  ،شخصیة المفسر صقلا في تحلیلیً  اآلیاتتفسیر  أهمیة بیان -5
 .تاآلیا في

  .سالمیة  بدراسة علمیة جدیدة تخدم طلبة العلمالمكتبة اإل إثراء -6

 . لیها الباحثةإ تصلو وذلك من خالل التوصیات التي ت الدارسین، أمامفتح آفاق جدیدة -7
    :الدراسات السابقة

ـــث موقـــع الدراســـة مـــن الدراســـات الســـابقة، فـــإنني نظـــرت فـــي المؤلفـــات قـــدیمها  أمـــا مـــن حی
عثر ألم ف ،نترنتعبر شبكة اإللكترونیة والمواقع اال ،اإلسالمیةمكتبة الجامعة  وحدیثها وبحثت في 

نـاول مـن حیـث ت هـذه الدراسـة موضـوعتشـكل  اه،دكتـور  أوالة عملیـة سـواء كانـت ماجسـتیر على رسـ
علــى المعنــى  اأثرهـالجملـة الشــرطیة، واسـتقراء مواضــعها فــي السـورة موضــع الدراســة، ومـن ثــم بیــان 

مركــز الملــك فیصــل  بحثــت فــي أننــيذكــره  رعلــم، ومــن الجــدیأفهــي دراســة حدیثــة فیمــا  ،التفســیري
لت جواًباوقد  ،اإلسالمیةاسات للبحوث والدر  ، هذا وال لم یكتب فیه من قبل الموضوعمفاده أن  حصَّ

أدعي خلو المؤلفات أو الرسائل العلمیة من بعـض هـذه الدراسـة، حیـث وجـدت بعـض الرسـائل ذات 
  الصلة بالموضوع منها:

حمـد حسـن "أدوات الشرط والمنطق الشرطي في القرآن الكریم" وهي رسالة دكتوراة، للباحـث: م •
  الجراح.

محمـــد ســـالم  " تفســـیر الشـــرط فـــي القـــرآن الكـــریم: دراســـة تحلیلیـــة تفســـیریة أصـــولیة"، للباحـــث: •
  محمد.

  " أسالیب الشرط والقسم في القرآن" رسالة دكتوراة للباحث: أحمد بن عبد العزیز اللهیب. •

رط فـي السـورة ولكن هذه الدراسات تختلف عن موضوع دراستي، الذي یقوم على استقراء جمل الش 
  موضع الدراسة، وتحلیلها، وبیان أثرها على المعنى التفسیري.
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 حدود الدراسة: 
   جملة الشرط . -1

 أركان جملة الشرط، (أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط). -2

  األثر على المعنى التفسیري. -3

    :منهج الباحثة
  اآلتیة:من خالل الجوانب  التحلیلي االستقرائيالمنهج  على في هذه الدراسة الباحثة تعتمدا

 ،اواصـطالحً  حول التفسیر من حیـث تعریفـه لغـةً تمهید بالجانب النظري للدراسة تمثل في البدء  -1
الشــرط ومـن ثــم تعریـف  التحلیلــي إلـى علــم النحـو واإلعــراب،ر یفسـتوحاجــة ال ،التفسـیر أنــواعثـم 

المتعلقــــة بالجملــــة بعــــض األحكــــام والحــــدیث عــــن جملــــة الشــــرط، وأدواتهــــا، و  لغــــًة واصــــطالًحا،
   الحكمة من حذف جواب الشرط أحیاًنا.الشرطیة، 

تقســیم أجــزاء ســورة الدراســة علــى ثالثــة فصــول، الجانــب التطبیقــي للدراســة قامــت فیــه الباحثــة ب -2
ــا ،الفصــل األول والثــاني علــى مبحثــینكــل مــن اشــتمل  كــل یتضــمن  ، وكــل مبحــث یمثــل حزًب

فصـل الثالـث فنظـًرا النتهـاء سـورة البقـرة عنـد الحـزب ، أمـا الألربعـة أحـزابمبحث أربعة مطالـب 
وكـــل مبحـــث فیـــه  ،الخـــامس، فقـــد اشـــتمل الفصـــل الثالـــث علـــى الحـــزب الخـــامس، وفیـــه مبحثـــان

  :مطلب یتناول ربًعا، ویتم من خالل ذلك كله، وكل مطلبان

 . جملة الشرطاستقراء مواضع  §

بعـــد تحدیـــد أركـــان الجملـــة إبـــراز أركـــان جملـــة الشـــرط، ومـــن ثـــم صـــیاغة المعنـــى التفســـیري  §
 الشرطیة، وتقدیر ما ُحذف من جوابها، وذلك في سورة الدراسة.

    :البحث إجراءات
    یقوم على:الباحثة في البحث ف أسلوب أما

    .ایة حفص عن عاصمو بر  مشكلةً  القرآنیةكتابة اآلیات  -1

   جملة الشرط، وبیان أركانها، وتقدیر المحذوف منها.تحدید  -2

وذلـــك بــالرجوع إلــى كتـــب  أركـــان جملــة الشــرط، إبــرازالتفســیري بنـــاء علــى صــیاغة المعنــى  -3
   .ن الكریمآالقر  وٕاعرابالتفسیر 

   اإلحالة لما سبق؛ منًعا لإلطالة والتكرار. على تمدتعافي حال تكرر جملة الشرط فإني  -4
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ونقـل ، وأصـولهانهـا، وذلـك حسـب قواعـد التخـریج ظوعزوهـا إلـى م ،النبویة األحادیثتخریج  -5
  .الصحیحین أحادیثما أمكن عدا  ثیاألحادكم العلماء على ح

وذلـك بـالرجوع إلـى كتـب  ،التي تحتـاج إلـى بیـان فـي الحاشـیة ،بیان معاني المفردات الغریبة -6
   .المعاجم اللغویة

  الترجمة لألعالم المغمورین، وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم واألعالم. -7

 ،ومؤلفـــه ،بــذكر اســم المرجــع مبتدئــةً ن تفصـــیل، المصــادر والمراجــع فــي الحاشــیة دو  إثبــات -8
  في ثبت المصادر والمراجع. أذكرها التفصیلیة البیاناتوالصفحة، وباقي  ،والجزء

 .الخاصة في نهایة الدراسة سالفهار  مجموعةإعداد  -9

  

  خطة الدراسة:
فصـل جانـب نظـري تمثـل فـي ال، و علـى مقدمـة ةدراسالفقد اشتملت  ،لألهداف السابقة اتحقیقً 

 ،وفهـارس الدراسـة ،وخاتمـة ثالثـة فصـول بمباحثهـا، ومطالبهـا،جانب تطبیقي تمثل فـي تمهیدي، و ال
    :وذلك على النحو اآلتي

  المقدمة
   :وتشتمل على

  .الموضوع أهمیة -1

  .اختیار الموضوع اببأس -2

 .الدراسة أهداف -3

  .سات السابقةاالدر  -4

 .الدراسةحدود  -5

 .الباحثةمنهج  -6

 .الدراسةخطة  -7
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  ري اجلانب النظ
  يالفصل التمهيد

  :ثالثة مباحث ویشتمل على
  بین یدي التفسیر المبحث األول:

  : ثالثة مطالب وفیه
  واصطالًحا. التفسیر لغةً تعریف  المطلب األول:

   .رالتفسی أنواع: الثاني المطلب
  .اإلعراب النحو علم إلى التحلیلي التفسیر حاجة: الثالث المطلب

  أركانهاالشرط و  جملة  المبحث الثاني:
  : وفیه أربعة مطالب

 تعریف الشرط لغًة واصطالًحا.: األول المطلب
 .الشرط أدوات: الثاني المطلب
 .الشرط جملة أركان: الثالث المطلب
  أحكام جملة الشرط.: الرابع المطلب

  المبحث الثالث: تعریف عام بسورة البقرة
  ثالثة مطالب:  وفیه

  یبها وعدد آیاتها.أسماء سورة البقرة وترتالمطلب األول: 
  المطلب الثاني:  فضل سورة البقرة.

  المطلب الثالث: المحور الرئیس لسورة البقرة.
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  اجلانب التطبيقي 
  الفصل األول

  حتليل مجلة الشرط يف اجلزء األول من سورة البقرة وبيان 
  أثرها على املعىن التفسريي

  :مبحثین ویشتمل على
  أثرها بیان  الحزب األول من سورة البقرة وفي  تحلیل جملة الشرط: األول المبحث

  :أربعة مطالبوفیه  
  تحلیل جملة الشرط في الربع األول.  :األولالمطلب 

  تحلیل جملة الشرط في الربع الثاني. المطلب الثاني:

 تحلیل جملة الشرط في الربع الثالث. المطلب الثالث:

  ع.تحلیل جملة الشرط في الربع الراب المطلب الرابع:

  أثرهابیان  من سورة البقرة و تحلیل جملة الشرط في الحزب الثاني : الثانيالمبحث 

  مطالب: أربعة وفیه 

  تحلیل جملة الشرط في الربع األول.  :األولالمطلب 
  تحلیل جملة الشرط في الربع الثاني. المطلب الثاني:

 تحلیل جملة الشرط في الربع الثالث. المطلب الثالث:

  تحلیل جملة الشرط في الربع الرابع. بع:المطلب الرا

  الفصل الثاني
  حتليل مجلة الشرط يف اجلزء الثاني من سورة البقرة وبيان 

  أثرها على املعىن التفسريي
  :مبحثین ویشتمل على

  أثرها بیان  الحزب الثالث من سورة البقرة وتحلیل جملة الشرط في : األول المبحث

  :أربعة مطالبوفیه  
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  تحلیل جملة الشرط في الربع األول.  :ولاألالمطلب 
  تحلیل جملة الشرط في الربع الثاني. :المطلب الثاني

 تحلیل جملة الشرط في الربع الثالث. :المطلب الثالث

  تحلیل جملة الشرط في الربع الرابع. :المطلب الرابع

  أثرهابیان  رابع من سورة البقرة وتحلیل جملة الشرط في الحزب ال : الثانيالمبحث 

  : مطالبأربعة وفیه 

  تحلیل جملة الشرط في الربع األول.  :األولالمطلب 
  تحلیل جملة الشرط في الربع الثاني. :المطلب الثاني

 تحلیل جملة الشرط في الربع الثالث. :المطلب الثالث

  تحلیل جملة الشرط في الربع الرابع. :المطلب الرابع
  

   الفصل الثالث
  جلزء الثالث من آخر سورة البقرة وبيان حتليل مجلة الشرط يف ا

  أثرها على املعىن التفسريي
  :مبحثین ویشتمل على

النصف األول من الحزب الخامس من سورة تحلیل جملة الشرط في : األول المبحث
  أثرها بیان  البقرة و

  :مطلبانوفیه  
  تحلیل جملة الشرط في الربع األول.  :األولالمطلب 

  جملة الشرط في الربع الثاني. تحلیل :المطلب الثاني

من الحزب الخامس من سورة  لثانيتحلیل جملة الشرط في النصف ا: الثانيالمبحث 
  أثرها بیان  البقرة و

  : مطلبانوفیه 

  تحلیل جملة الشرط في الربع الثالث.  :األولالمطلب 
  تحلیل جملة الشرط في مطلع الربع الرابع. :المطلب الثاني
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  إلیها الباحثة. تصلتو النتائج والتوصیات التي على أهم  وتشتمل الخاتمة:

  

  الفهارس:
  فهرس اآلیات القرآنیة. §

  فهرس األحادیث النبویة. §

  .المترجم لهافهرس األعالم  §

  فهرس المصادر والمراجع. §

 .فهرس الموضوعات §
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  اجلانب النظري

  يالتمهيدلفصل ا
  

  :ثالثة مباحث ویشتمل على
  

  .المبحث األول: بین یدي التفسیر   

  .المبحث الثاني: جملة الشرط وأركانھا   

 بحث الثالث: تعریف عام بسورة البقرة.مال   
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  املبحث األول
  بني يدي التفسري

  

  وفیھ ثالثة مطالب:

  

  المطلب األول: التفسیر لغة واصطالًحا.

  أنواع التفسیر. المطلب الثاني:

المطلب الثالث: حاجة التفسیر التحلیلي إلى علم النحو 

  واإلعراب.
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  ولاملطلب األ
  واصطالحا التفسري لغةً

  لغًة: أوًال: التفسیرُ 
  اختلَف علماُء اللغِة في أصِل كلمِة التَّْفسیِر إلى رأیین:

  الرأُي األوُل:

التفسیُر مصدٌر من الَفْسِر، والفعُل الماضي من المصدِر مضعٌَّف بالتشدیِد، وهو (َفسََّر) 
   ) قِّ َوَأْحَسَن َتْفِسرياً َوَال َيْأُتوَنَك بَِمَثٍل إِالَّ ِجْئنَاَك بِاحلَْ ( والتفسیُر: البیاُن، ومنه قوُلُه تعالى:

: )1(وَفسََّر الشيء َیْفِسُره بالكسِر، وَیْفُسُره بالضِم، َفْسًرا، وَفسََّرُه: أباَنُه، قاَل ابُن القطَّاعِ  ، ]33:  الفرقان[
ُیعرُف ، والفعُل َكَضَرب وَنَصر، واْستْفَسْرُته كذا: سألُته أْن ُیَفسَِّره لي: وكُل شيء )2(»والتشدیُد أعمُّ «

به تفسیُر الشيء ومعناُه، وُترجَم به عن حاِل الشيء فهو َتْفِسیَرُته، ومما ُیستدرُك علیه: التََّفسُُّر: وهو 
الفاُء والسیُن والراُء كلمٌة واحدٌة تدُل على بیاِن الشيء : «)4(، قاَل ابُن فارس)3(االستفسارُ 
  التَّْفِسرُة، ولها معنیاِن: ومن اشتقاقاِت الَفْسِر والتَّْفسیِر: . )5(»وٕایضاِحه

 : البوُل الذي ُیستدُل به على المرِض، وَینظُر فیه األطباُء یستدلوَن بلونِه على علِة العلیِل،األولُ 
وهو اسٌم كالتهنئِة، وعلى هذا المعنى فكما الطبیُب ینظُر لتْفِسرِة المریِض لیكشَف علَتُه، 

  . Uِة؛ لیكشَف عن معناها، ویتضَح مراُد اِهللا فكذلَك المفسُِّر ینظُر في اآلیاِت القرآنی

  : كُل شيء ُیعرُف به تْفسیُر الشيء، ومعناُه فهو تَْفِسیَرُته.الثاني
                                                           

أبو القاسم، المعروف بابن القطَّاع، عالم باألدب واللغة، ولد في ) علي بن جعفر بن علي بن محمد السعدي، 1(
صقلِّیَّه سنة ثالث وثالثین وأربع مائه، رحل إلى مصر حین احتل الفرنج، له تصانیف منها: "األفعال، أبنیة 

جر ابن ح –األسماء، الشافي في القوافي" توفي بالقاهرة سنة أربع عشرة وخمس مائة. (انظر: لسان المیزان 
  ).4/269 –الزركلي  –، األعالم 4/209 –العسقالني 

  .13/324 –الزبیدي  –) تاج العروس 2(
  .13/324 –) انظر: المرجع السابق 3(
) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكریا، أبو الحسین الرازي، متبحًرا في اللغة، فقیًها شافعًیا، وطریقته في النحو 4(

ا أو متكلًما أو نحوًیا كان یأمر أصحابه بسؤالهم إیاه، ویناظره في مسائل من طریقة الكوفیین، وٕاذا وجد فقیهً 
جنس العلم الذى یتعاطاه، فإن وجده بارًعا جّره في المجادلة إلى اللغة، فیغلبه بها. وكان یحث الفقهاء دائًما 

ه 390غة، توفي سنة على معرفة اللغة، ویلقى علیهم مسائل ویخجلهم بذلك؛ لیكون خجلهم داعًیا إلى حفظ الل
- ابن خلكان- ، وفیات األعیان1/129- جمال الدین القفطي- بالري. (انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة

  ).1/193 - الزركلي -، األعالم1/119
 .4/504 –) معجم مقاییس اللغة 5(
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  الرأي الثاني:

التَّفسیُر مشتٌق من (َسَفَر)، فقولهم (َسَفْرُت) الشيء (َسْفًرا) من باب (ضربُته)، إذا كشْفُته    
  ویكشُفه، وَسَفَرِت المرأُة ُسُفوًرا كشَفْت وجهها.وأوضْحُته؛ ألنه یوضُح ما ینوُب فیه 

یُته لینطلَق في إوقیَل:  نَّ التَّْفسیَر ُیطلُق على التعریِة لالنطالِق، یقاُل: فَسْرُت الفرَس: عرَّ
  .)1(ِحْصِره، وهو راجٌع لمعنى الكشِف، فكأنَّه كشَف ظهَره لهذا الذي یریُده مْنُه من الجري

  ثة بخالصِة القوِل وهي: ومما سبَق تخرج الباح

عن  تعبیر، والبیاُن، واالیضاُح، والأنَّ المعنى األصليَّ لمادِة َفَسَر هو: الكشُف، واالظهارُ 
الشيء بلفٍظ أسهَل وأیسَر من لفِظ األصِل، فال یكوُن في الكالِم لبٌس وال خفاٌء، فهو كشُف المراِد 

یحتاُج إلى توضیٍح، حیث تعاضدت أقواُل علماِء عن اللفِظ المشكِل، واألمُر من الوضوِح بحیث ال 
  اللغِة في بیان ذلَك وتوضیحه. 

  

  ثانًیا التفسیُر اصطالًحا:
اُل العلماِء في تعریِف التفسیِر اصطالًحا بیَن مختصٍر في تعریِفه على و لقد تعددْت أق

واضیَع علوِم القرآِن توضیِح المعاني، ومعرفِة مراِد اِهللا، وبیَن متوسٍع في التعریِف حتى أدخَل م
خرج بخالصة تلك األقوال في تبعضها، ثم ستذكر الباحثة ضمَنه واختلفْت عباراُتهم في ذلَك، 

  تعریف جامع:

علٌم ُیبحُث فیه عن كیفیِة النطِق بألفاِظ القرآِن، ومدلوالِتها، وأحكاِمها اإلفرادیِة والتركیبیِة، «هو  .1
 .    )2(»ٌم له، وجاٍر مجرى بعِض أجزاِئهمیها، وتفسیُر الشيء الحٌق به ومتومعان

فقوُلنا علٌم هو جنٌس یشمُل سائَر « وقد ذكَر هذا التعریف أبو حیان في تفسیِره وشَرَحُه بقوله: 
العلوِم، وقوُلنا: ُیبحُث فیه عن كیفیِة النطِق بألفاِظ القرآِن هذا هو علُم القراءاِت، وقوُلنا: 

أللفاِظ، وهذا هو علُم اللغِة الذي ُیحتاُج إلیه في هذا العلِم، وقوُلنا: ومدلوالِتها أي مدلوالِت تلَك ا
وأحكاِمها اإلفرادیِة والتركیبیِة هذا یشمُل علَم الصرِف، وعلَم اإلعراِب، وعلَم البیاِن، وعلَم 

ومعانیها التي ُتحمُل علیها حالَة التركیِب شمَل بقوله التي ُتحمُل « وزاَد أبو حیان: » البدیعِ 
                                                           

الفیروزأبادي  -ط، القاموس المحی13/324-الزبیدي - ، تاج العروس5/55 - ابن منظور  - ) انظر: لسان العرب1(
، بصائر ذوي التمییز في لطائف  1/636  -الراغب األصبهاني - ، المفردات في غریب القرآن1/456  -

 -، الكلیات2/688- مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  -، معجم الوسیط4/192 –الفیروزآبادي  –الكتاب العزیز 
 –الفیومي -، المصباح المنیر 2/781 - رابيالفا -، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة1/260 - أبو البقاء

1/168.  
 .1/260 –أبو البقاء الكفوي   - ) الكلیات2(
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علیها ما داللُته علیه بالحقیقِة، وما داللُته علیه بالمجاِز، فإنَّ التركیَب قد یقتضي بظاهرِه شیًئا، 
ویُصدَّ عن الحمِل على هذا الظاهِر صاٌد، فیحتاُج ألجِل ذلَك أن یحمَل على غیِر الظاهِر، 

وضُح ما ُأبهَم في ت وهو المجاُز وقوُلنا: تتماُت لذلَك هو معرفُة النسِخ، وسبُب النزوِل، وقصةٌ 
  .)1(»ذلكَ  القرآِن، ونحو

نزوُل اآلیاِت وشئوِنها، وأقاصیِصها، واألسباِب النازلِة فیها، ثم ترتیِب مكِّیِّها «التفسیُر هو  .2
ها، ومطلِقها ومقیَّدها،  ها وعامِّ ومدنیِّها، ومحكِمها ومتشابِهها، وناسِخها ومنسوِخها، وخاصِّ

 .)2(»ها وحراِمها، ووْعِدها ووِعیِدها، وأْمِرها ونْهیهاومجمِلها ومفسَِّرها، وحاللِ 

وبالنظِر في هذا التعریِف نجُد أنَّ السیوطيَّ ذكَر فیِه مواضیَع علوِم القرآِن، فهو تعریٌف جامٌع   
 غیر مانع.                                       

لذي نزلْت فیه، بلفٍظ یدُل علیه داللًة توضیُح معنى اآلیِة وشأِنها وقصِتها والسبِب ا«قیَل: هو  .3
 )3(»ظاهرةً 

ْرَكِشيُّ فقاَل:  .4 ، وبیاُن rهو علٌم ُیعرُف به فهُم كتاِب اِهللا المنزَِّل على نبیِه محمدٍ «عرَّفُه الزَّ
معانیِه، واستخراُج أحكاِمه وِحَكِمه، واستمداُد ذلَك من علِم اللغِة، والنْحِو، والتصریِف، وعلِم 

، وهذا كُله )4(»وِل الفقِه، والقراءاِت ویحتاُج لمعرفِة أسباِب النزوِل، والناسخِ والمنسوخِ البیاِن وأص
 .Uفي حدوِد الطاقِة البشریِة، ألنَّ المفسَِّر ال یستطیُع أْن یجزَم أنَّه مراُد اِهللا 

بقْدِر الطاقِة ه على مراِد اِهللا تعالى، من حیِث داللت علٌم ُیبحُث فیه عن أحواِل القرآِن المجیِد،« .5
 . )6(، وقد ماَل اإلماُم الزرقاني إلى هذا التعریِف، وأرجَع التعریفاِت األخرى إلیه)5(»البشریةِ 

  والخالصُة:

هو علٌم یتُم من خالِله فهُم كالِم التفسیر أنَّنا عندما نریُد أن نعرَف التفسیَر یمكُننا أْن نقوَل: 
  وأحكاِمه، وٕازالُة الغموِض عنه في حدوِد الطاقِة البشریِة. ، وبیاُن معانیه، وتوضیُح ِحَكِمهUاِهللا 

وهناك من اعتبَر التفسیَر والتأویَل بمعنى واحٍد؛ لهذا یقاُل تفسیُر الرؤیا وتأویلها، وهذا 
منهُج اإلماِم الطبري في تفسیره عندما یقوُل: "القوُل في تأویِل قوله تعالى كذا..."، والبعُض اآلخُر 

                                                           
 .1/121 –) البحر المحیط 1(
  .4/450 –السیوطي  –) اإلتقان في علوم القرآن 2(
 .1/192 –المناوي  –، التوقیف على مهمات التعاریف 57ص  –الجرجاني  –) التعریفات 3(
  .1/13–م القرآن ) البرهان في علو 4(
 للشیخ محمد أبو سالمة. –نقًالعن (منهج الفرقان في علوم القرآن)1/13) ذكره الذهبي  في (التفسیر والمفسرون)5(
 .2/381 –) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 6(
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شرُح ما جاء مفصًال من القصِص في الكتاِب الكریِم وتعریُف ما تدُل علیه «، فالتفسیُر: فرََّق بینهما
، )1(»ألفاُظه الغریبُة، والتأویُل: رُد أحَد المحتملین إلى ما یطابُق الظاهَر أو هو تبیین معنى المتشابه

یُح ِحَكِمه وأحكاِمه، وٕازالُة ، وبیاُن معانیه، وتوضUفالتفسیُر هو علٌم یتُم من خالِله فهُم كالِم اِهللا 
الغموِض عنه، أما التأویُل فهو علٌم یتُم به حسَن فهِم القرآِن، وٕازالَة الغموِض عن بعِض آیاِته، 

  .)2(وذلك بردِّها إلى الغایِة المرادِة منها

  

                                                           
  .13/324 –الزبیدي  –) تاج العروس 1(
  .14 –ح الخالدي صال –) انظر: التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق 2(
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  املطلب الثاين
  أنواع التفسريِ

  نَّها تنوعت إلى أربعِة أنواٍع وهي:إنَّ الناظَر في منهِج وطریقِة المفسرین في تفاسیرِهم یرى أ

  النوُع األوُل: التفسیُر التحلیليُّ 
یتألف مصطلح التفسیر التحلیلي من جزأین ركبا تركیًبا وصفًیا، وقد سبق تعریف الجزء  

بیان أجزاء الشيء ووظیفة  «األول منه وهو (التفسیر)، أما الجزء الثاني منه وهو (التحلیلي) فهو: 
ما تعریف (التفسیر التحلیلي) علًما على فن معین فقد ذكره الدكتور صالح الخالدي ، أ)1(»كل منها

، ووصفه بأنه أو التجزیئي عند حدیثه عن أنواع تفاسیر القرآن، وسماه (التفسیر التفصیلي)
التفسیر الذي یسیر فیه المفسر مع سور القرآن سورًة سورًة، ومع آیاته آیًة آیًة، ویتوسع في «

تأویلها، ویفصل في كالمه ویستطرد، ویعرض موضوعات، ومباحث، ومسائل عدیدة تفسیرها و 
حیث یقف المفسر أمام كل «، وذكره في مؤلٍَّف آخر وسمَّاه (التفسیر التحلیلي) ووصفه بقوله: )2(»

آیة، ویقوم بتحلیلها تحلیًال موسًعا مفصًال، ویتحدث أثناء التحلیل عن مختلف الموضوعات، 
لمسائل، في العقیدة، واللغة، والنحو، والبالغة، وفي الروایات، واألخبار، والقراءات، والمباحث، وا

  .)3(»وفي األحكام والتشریعات، وفي الخالفیات، والمناقشات، واألدلة والبراهین

وبالنظر في تعریف الدكتور صالح الخالدي یتبین أنه قصد بالتفسیر التفصیلي والتفسیر 
مسمى واحد، ال یختلفان عن بعضهما، ولكني أرى أن لفظَة التحلیلي أوسُع التحلیلي أنهما اسمان ل

وأشمُل من لفظة التفصیلي، حیث إن التفصیَل یراُد به التوسُع في موضوٍع معیٍن، بینما التحلیُل ففیه 
وقوف أمام كل جزئیة من أجزائه، وذكر جمیع ما یتعلق بها، وبیان معاني اآلیات القرآنیة 

من هذه المعاني: معاني المفردات ، والتراكیب اللغویة، وأوجه البالغة، واإلعراب، التفصیلیة، و 
  .)4(وأسباب النزول

وهذا النوُع من التفسیِر یختلُف فیه أصحاُبه بین اإلطناِب واإلیجاِز، كما یختلفوَن في المنهَج  
وهذا التعدُد «ه بهذا الجانِب، ویتنوعوَن في المشارِب، فكُل مفسٍِّر برَع في جانٍب معیٍن ینطبُع تفسیرُ 

                                                           
 –مجمع اللغة العربیة بالقاهرة –، المعجم الوسیط 1/550 –أحمد عمر –) معجم اللغة العربیة المعاصرة 1(

1/194 .  
 .13ص –) التفسیر والتأویل 2(
 .27 –) التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق 3(
، مباحث في التفسیر الموضوعي "نظریة 16ص –عبد الستار سعید  –انظر: المدخل إلى التفسیر الموضوعي  4)(

 .4ص  - عبد السالم اللوح، عبد الكریم حمدي الدهشان  –وتطبیًقا" 
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في مناهِج التفسیِر جعَله ینتقُل عند المسلمین  تبًعا لتعدِد التخصِص لدى كٍل منهم .... فالمالمُح 
  .)1(»الذاتیُة للمفسِر تبدو واضحًة شاَء أو أبى

  ومن هذا النوِع من التفاسیِر تفاسیر كبیرة الحجِم مثل:

 ) 5(، وتفسیر أبي حیان)4(، وتفسیر ابن عطیة األندلسي)3(، وتفسیُر الطبري)2(تفسیُر الرازي - 

، ویجمُع هذه )7(، وتفسیُر البیضاويُّ )6(تفسیُر الزمخشريُّ  وهناَك تفاسیُر متوسطُة الحجِم مثل:   
 . )8(التفاسیر أنَّها تفاسیٌر تحلیلیٌة، على اختالِف مناهجها، والمدارِس التي انتمى لها مفسُِّروها

 

  ني: التفسیُر اإلجماليُّ النوُع الثا
حیُث یعمُد المفسُر إلى اآلیاِت القرآنیِة، ویقوُم بتوضیِح مقاصِدها، وبیاِن معانیها اإلجمالیَة 

وهذا «دون توسٍع أو تطویٍل، ودوَن زیادٍة في المباحِث التفصیلیِة في العقیدِة أو الفقِه أو اللغِة، 
مِة المعنویِة التي ال یقیُِّد المترجُم نفَسه فیها باأللفاِظ النوُع من التفسیِر أقرُب ما یكوُن إلى الترج

والجمِل، بل یعمُد بها إلى توضیِح المعنى، وبیاِن المرمى، وتجلیتِّها في بیاِن جمِلها وتراكیِبها، 
َح إلى ما یحتاُج إلیه الموضوُع في إیجاٍز، من حادثٍة  وتكمُل له الفائدُة المرجوُة في ذلَك بأْن یلمِّ

، أو أثٍر عن سلٍف صالحٍ تار    .)9(» یخیٍة، أوسبِب نزوٍل، أو حدیٍث نبويِّ

                                                           
، نقًال عن المبادئ العامة لتفسیر 22ص –حكمت الخفاجي  –) التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم وموضوعاته 1(

  . (باختصار).78ص –محمد الصغیر  –القرآن الكریم 
  یُح الغیِب"، الذي یعتبُر موسوعًة في علِم الكالِم وعلوِم الكوِن والطبیعِة.) واسمه "مفات2(
) واسمه "جامع البیان في تفسیر القرآن"، الذي یعدُّ من أهِم كتِب التفسیِر بالمأثوِر، وقد برع اإلماُم الطبريُّ في 3(

   .لذا نراه یكثُر من اإلسرائلیاتِ  التاریِخ؛
ي تفسیر الكتاب العزیز" ویعتبر من أهم  كتب التفسیر بالمأثور، ونرى أبا حیان یعقد ) واسمه "المحرر الوجیز ف4(

مقارنة في مقدمة تفسیره بینه وبین الزمخشري فیقول: " وكتاب ابن عطیة أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب 
  ).1/21 –الزمخشري ألخص وأغوص" ( البحر المحیط 

  تب التفسیر اللغوي.) واسمه "البحر المحیط" ، ویعتبر من أهم ك5(
) واسمه "الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل "، والذي اهتمَّ بالقضایا البالغیِة؛ نظًرا 6(

  لنبوغه في النْحِو والبالغِة، 
  ) المسمى: "أنوار التنزیل وأسرار التأویل".7(
، التفسیر الموضوعي للقرآن 27ص –الخالدي صالح  –) انظر: التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق 8(

عبد المنعم  –، دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم 20ص –حكمت الخفاجي  –الكریم وموضوعاته 
  .10ص –أحمد الكومي ، محمد القاسم  –، التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم 21ص –القصاص 

  .12ص –، محمد القاسم كوميأحمد ال –وعي للقرآن الكریم ) التفسیر الموض9(
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وُیستخدُم التفسیُر اإلجماليُّ في اإلذاعاِت عنَد تالوِة القرآِن الكریِم؛ إلعطاء فكرة عن اآلیاِت 
 ، ویعد)1(التي ستْتلى؛ حتى یكوُن السامُع للقرآِن كاشًفا لمرامیه، واعًیا لمقاصِده، ملًما ألطراِفه

التفسیر اإلجمالي هو المادة واألداة التي تسخر لخدمة التفسیر الموضوعي وصیاغته، ومن هذه 
  التفاسیر:

"تفسیُر الجاللین" للسیوطي والمحلى، و "صفوُة البیاِن لمعاني القرآِن" لحسین مخلوف، وتفسیر  - 
في تفسیر الكتاب  زان" لعبد الرحمن السعدي، و"الوجیالكریم الرحمن في تفسیر كالم المنتیسیر "

  العزیز" للواحدي.
  

  النوُع الثالُث: التفسیُر المقارُن 
وهو أْن یعمَد الباحُث إلى جملٍة من اآلیاِت القرآنیِة في مكاٍن واحٍد، ویستطلَع آراَء المفسِّریَن 

منهم  متتبًِّعا كتَب التفسیِر، ویوازي بیَن االتجاهات المختلفِة، والمشارِب المتنوعِة فیما سلَكه كلٌ 
، ومن كاَن منهم قاصًدا تأییَد فرقٍة من الفرِق أو مذهًبا من المذاهِب،  متأثًرا بالخالِف المذهبيِّ

علیه وثقافتِه التي برَع فیها؛ لیبرَز نواحَي كل مفسٍر في  ْن منهم من تأثَر بفِنه الذي غلبویوضح أ
، وعلى ذاَك بالغُته، فذكَر من تفسیِره، وكیَف غلَب على هذا نْحُوه، فأكثَر من وجوِه اإلعرابِ 

نواحي الفصِل، والوصِل، واإلیجاِز، واإلطناِب، وكیَف غلَب على غیِر أولئَك تشیُعه، أو تصوُفه، 
أو ما تمذهَب به من معتزلٍة وأشاعرٍة، كُل ذلَك یكوُن فیه معرًجا على ما یستسیُغه بنقِله، وناقًدا ما 

  .)2(ال یقبُله بذوِقه

من التفسیِر قائٌم على الموازنِة والمقارنِة بین النصوِص القرآنیِة بعضها على  إذْن هذا النوعُ 
ویحبذ أن تجرى المقارنة التفسیریة المتعلقة بمناهج المفسرین على مجموعة المفسرین «بعٍض، 

الذین یكونون في اتجاه واحد، فمثًال التفاسیر المعروفة بالبالغة تتم المقارنة بینهما، والتفاسیر 
  .)3(»معروفة بالمنهجیة الفقهیة تتم المقارنة بینها كذلكال

وكتَب في هذا النوِع الدكتوُر حموده محمد داود كتاًبا أسماُه "هدایة القرآِن بین تفسیريِّ 
  الزمخشري وأبي حیان في سورِة النجِم".

                                                           
، دراسات في التفسیر 13ص –أحمد الكومي ، محمد القاسم  –) انظر: التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم 1(

، مباحث في التفسیر الموضوعي "نظریة وتطبیًقا" 21ص –عبد المنعم القصاص  –الموضوعي للقرآن الكریم 
  .4ص  -عبد السالم اللوح، عبد الكریم حمدي الدهشان  –

، التفسیر الموضوعي 15-14ص –أحمد الكومي ، محمد القاسم  –) انظر: التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم 2(
  .24ص –حكمت الخفاجي  –للقرآن الكریم وموضوعاته 

  .5ص  -عبد السالم اللوح، عبد الكریم حمدي الدهشان  –) مباحث في التفسیر الموضوعي "نظریة وتطبیًقا" 3(
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  النوُع الرابُع: التفسیُر الموضوعيُّ 
  -عاریف أذكر منها:وقد ذكَر الدكتوُر عبد المنعم القصاص عدَة ت

1.  : هو جمُع اآلیاِت القرآنیِة التي تتحدُث عن موضوٍع واحٍد مشتركًة في «التفسیُر الموضوعيُّ
الهدِف، وترتیُبها على حسِب النزوِل كلما أمكَن ذلَك، ثم تناوُلها بالشرِح والتفصیِل، وبیاُن حكمِة 

وانِب الموضوِع كما ورَد في القرآِن الكریِم، الشارِع في شرِعه وقوانیِنه، مع اإلحاطِة التامِة لكلِّ ج
  ». والكشِف عن أهداِفه ومقاصِده

2.  : هو تقسیُم آیاِت القرآِن الكریِم إلى مجموعاٍت كُل مجموعٍة منها تندرُج «التفسیُر الموضوعيُّ
ن بحثًا مستقًال متمیًزا عن غیرِه ذ ات تحَت عنواٍن یشمُلها جمیًعا، فهذه اآلیاُت المتفرقُة تكوِّ

 .)1(»موضوع واحد وهدف واحد

ومن المالحظ على هذین التعریفین أنهما تعریفان للون واحد من ألوان التفسیر الموضوعي 
  ن.یالقرآني" فهما تعریفان غیر جامع وهو " الموضوع

خمسة تعاریف للتفسیر الموضوعي، ورجح  -في كتابه–وقد ذكر الدكتور مصطفى مسلم 
، وعلل ذلك )2(»ضایا حسب المقاصد القرآنیة من خالل سورة أو أكثرعلم یتناول الق«أولها وهو 

ین، وقال إن التعاریف األخرى كرار، وإلشارته إلى نوعیه الرئیسالترجیح لخلو ذلك التعریف من الت
  .)3(یغلب علیها طابع الشرح والتوضیح لمنهج البحث في التفسیر الموضوعي

أن هذه التعاریف لم تكن جامعة مانعة، ویعلق على ویرى األستاذ الدكتور عبد السالم اللوح 
تعریف الدكتور مسلم، وتعلیله لترجیح أحدها بأن التعلیل األول مقبول، لكن التعلیل الثاني فقد ألبس 
على الدكتور مسلم؛ وذلك أن الباحث قد یختار موضوًعا، فال یجد آیات هذا الموضوع إال في سورة 

السورة كلها بالتفسیر الموضوعي، وٕانما هو موضوع قرآني لم یجد  واحدة، فهو لم یقصد أن یتناول
، )4(آیاته إال في هذه السورة فقط، فهو بذلك موضوع قرآني ولیس تفسیًرا موضوعًیا لسورة قرآنیة

هو جمع اآلیات التي تتناول موضوًعا واحًدا أو «ریًفا للتفسیر الموضوعي فیقول: ویضع تع

                                                           
  .27ص  –ت في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ) دراسا1(
  .16ص –مصطفى مسلم  –) مباحث في التفسیر الموضوعي 2(
  .16ص –مصطفى مسلم  –) انظر: مباحث في التفسیر الموضوعي 3(
  - عبد السالم اللوح، عبد الكریم حمدي الدهشان  –) انظر: مباحث في التفسیر الموضوعي "نظریة وتطبیًقا" 4(

 –بحث محكم منشور في مجلة الجامعة اإلسالمیة بغزة  –فات مع نظریة التفسیر الموضوعي ، وق8ص
  .13ص –لألستاذ الدكتور عبد السالم اللوح 
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ار على اآلیات في السورة الواحدة، ویفسر ذلك تفسیًرا یبرز وحدة مصطلًحا واحًدا، أو االقتص
  .)1(»الموضوع، ویحقق مقاصد القرآن وأهدافه

وهو تفسیٌر معاصٌر، قاَم به العلماُء والباحثون المعاصرون عند تدبُِّرهم للقرآِن، ومن خالل  
  لوان وهي:تعریف التفسیر الموضوعي تبین لنا أن هذا النوُع من التفسیر له عدة أ

: وفیه یختاُر المفسُِّر لفظًة قرآنیًة، تكررت في القرآن التفسیُر الموضوعيُّ للمصطلِح القرآنيِّ  .1
، ویتتبَُّع وروَدها في السوِر واآلیاِت ویلحُظ اشتقاقاِتها، ویستخرُج الدالالِت واللطائَف والحقائقَ 

 .ومن ذلك مثًال مصطلح 

: وفیه یختاُر المفسُر موضوًعا من موضوعاِت القرآِن، نيِّ التفسیُر الموضوعيُّ للموضوِع القرآ .2
وینظُر في اآلیاِت التي عرضته، ویستخرُج منها الدالالِت المختلفة، وصوًال إلى حٍل لمشكالٍت 

 واقعیٍة وحاجاِت المجتمِع.

وینظُر فیها وفیه یختاُر المفسُِّر سورًة من القرآِن الكریِم،  التفسیُر الموضوعيُّ للسورِة القرآنیِة: .3
التي تجمُع مختلف  على موضوِعها والخطوِط الرئیسة نظرًة متدبرًة، ویقُف مع آیاِتها، ویتعرَّفُ 

موضوعاتها الفرعیة، ویخرُج بتحلیٍل موسٍَّع، ودراسٍة موضوعیٍة متكاملٍة، ویعد علم المناسبات هو 
 .)2(األسلوب البارز للربط حتى تظهر الوحدة الموضوعیة للسورة القرآنیة

: وهذ اللون من التفسیر لم أقرأ ألحد  تطرق إلیه إال في التفسیر الموضوعي للقرآن في جملته .4
الكتاب المشترك لألستاذ الدكتور عبد السالم اللوح، والدكتور عبد الكریم الدهشان، حیث قاال: 

ة السابقة، وذلك وهذا اللون حدیث النشأة والوالدة ولعل له مستقبًال زاهرًا یضاهي األلوان الثالث«
أن القرآن في ترابط سوره وآیاته وتناسبها وٕاحكامها یظهر في جملته وحدة موضوعیة واحدة 
یغطي قضایا وموضوعات موجودة في كل سورة بل في كل آیة من آیاته، فعلى سبیل المثال 

صد موضوع الهدایة، فالقرآن كله هدایة ال تستثني من ذلك سورة وال آیـة تخرج عن هذا المق
العام، وكذلك اإلعجاز فلیس هناك سورة إال ویتحقق فیها هـذا المقصد أیضًا، وهكـذا المقاصد 

  . )3(»العامة للقرآن تؤخذ من جملته باعتباره كٌل ال یتجزأ
        

                                                           
 ،8ص  - الدهشان حمدي الكریم عبد اللوح، السالم عبد –" وتطبیًقا نظریة" الموضوعي التفسیر في مباحث 1)(

 لألستاذ – بغزة اإلسالمیة الجامعة مجلة في منشور محكم بحث – الموضوعي التفسیر نظریة مع وقفات
  .13ص – اللوح السالم عبد الدكتور

  56- 52ص –صالح الخالدي  –) انظر: التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق 2(
  .25ص  -) مباحث في التفسیر الموضوعي "نظریة وتطبیًقا" 3(
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  املطلب الثالث
  حاجة التفسري التحليلي إىل علم النحو اإلعراب

الكریم، ال بد لنا من استعراض المعنى إلدراك قیمة علم النحو واإلعراب في تفسیر القرآن 
  اللغوي واالصطالحي لهذین اللفظین: (النحو) و (اإلعراب).

  أوًال: النحو لغًة:
، ففي بعض كالم العرب: إنكم  النحو هو: القصد والطریق، والجهة، والجمع َأْنحاٌء وُنُحوٌّ

، و  نحا مال على أحد شقیه، وأنحى تنظرون في ُنُحوٍّ كثیرة، أي في ضروب من النحو، شبهها بُعُتوٍّ
  علیه ضرًبا: أقبل، ونحاه: صرفه، وأنحاه عنه: عدله.

ي نْحًوا. )1(وقیل: إن أبا األسود الدَُّؤليّ    وضع وجوه العربیة، وقال للناس: اْنُحو نْحوه فُسمِّ

ه سمي : نحا نْحَوه إذا قصده، ونحا الشيء یْنَحاُه ویْنُحوه إذا حرفه، ومن)2(قال ابن السِّكِّیت
ف الكالم إلى وجوه اإلعراب. ؛ ألنه یحرِّ   النْحويُّ

  .)3(وقیل: أنحى علیه وانتحى علیه إذا اعتمد علیه 

وهناك معاٍن كثیرة للنحو، ولعل أقربها إلى المعنى االصطالحي هو القصد كما قال ابن 
  .)4(»ومنه اشتقاق النحو في الكالم كأنه قصده«درید: 

  النْحو اصطالًحا:
  حویون في الحدیث عن النحو وحده إلى أقوال عدیدة أذكر منها: أطال الن

                                                           
بن  اضي، واسمه ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن عديأبو األسود الدیلي ویقال الدؤلي البصري الق 1)(

ِة، سنة تسع َوِستِّیَن، وقیل: ، ُتوفي ِفي طاعون الجارف ِباْلَبْصرَ الدیل، تابعي مشهور، وهو أول من وضع النحو
، أسد 12/10 –ابن حجر العسقالني  -نه ُتوفي ِفي خَالَفة عمر بن عبد اْلَعِزیز. (انظر: تهذیب التهذیب إ
  ).1/171 –التنوخي  –، تاریخ العلماء النحویین 2/485 –ابن األثیر –لغابة ا

كیت، َكاَن من أهل الفضل والدین، موثوًقا ) یعقوب بن إسحاق، َأُبو یوسف النحوي اللغوي المعروف بابن السِّ 2(
إن یعقوب بن  بروایته، له مصنفات منها: " إصالح المنطق "، و" األلفاظ "، و" القلب واإلبدال "،  قیل:

وقد بَلغ ثمانًیا وخمسین سنة. (انظر: وفیات  یل من سنة أربع،وق -السكیت مات ِفي رجب من سنة ثالث
  )16/397-البغدادي  –، تاریخ بغداد 6/395-ابن خلكان  –األعیان 

حاح ، مختار الص1/1337 –الفیروزآبادي  –، القاموس المحیط 15/310-ابن منظور  –) انظر: لسان العرب 3(
  .1/306 -زین الدین الرازي  –

  .1/575 –ابن درید –) جمهرة اللغة 4(



 

 22 

 الفصل التمهیدي

هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب العربیة من اإلعراب والبناء « :قال الجرجاني
وقیل: هو علم یعرف به أحوال الكلم من حیث اإلعالل، وقیل: علم بأصول یعرف بها ، یرهماوغ

  .)1(»صحة الكالم وفساده

هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب « ني في كتابه فقال: وعرفه ابن ج
وغیره كالتثنیة، والجمع، والتحقیر، والتكسیر، واإلضافة، والنسب، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من 
لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها، وٕان لم یكن منهم، وٕان شذَّ بعضهم 

  .)2(»عنها رد به إلیها

ومن المالحظ على هذا التعریف بأن انتحاء سمت كالم العرب ال یعتبر حًدا للنحو، وٕانما 
هو الغایة من وراء هذا العلم وهو الرجوع باللغة إلى أصالتها في الفصاحة، كما أنه خلط بین 

ها نوعین في هذا العلم، وهما: (اإلعراب) الذي یعني تغیر آخر الكلمة بسبب انضمامها إلى غیر 
  في تركیب معین، و (الصرف) الذي یتعلق بالكلمة المفردة وتصریفها.

وربما یرجع ذلك إلى احتواء كتب النحو النوعین مًعا؛ لذلك كان تعریف علماء النحو شامًال 
  لهما، مع الفارق الكبیر بینهما. 

  ثانیًا: اإلعراب لغة:
اإلفصاح عن الشيء، قال ابن اإلعراب والتعریب معناهما واحد، وهو: اإلبانة واإلیضاح و 

فارس: "العین والراء والباء أصول ثالثة: أحدها اإلبانة واإلفصاح... فاألول قولهم: أعرب الرجل 
یقال: أعرب عنه لسانه، وعرب أي أبان وأفصح، و أعرب عما في  )3(عن نفسه، إذا بین وأوضح"

، أي تفصح )4()َصْمُتَها ِرَضاَها َواْلِبْكرُ  َها،َنْفسِ  َعنْ  ُتْعِربُ  الثَّیِّبُ ضمیرك أي أبن، ومنه الحدیث (
  .)5(وٕانما سمي اإلعراب إعراًبا لتبینه وٕایضاحه

  .)6(ولإلعراب معان عدیدة ذكرها السیوطي في كتابه، لكنها بعیدة عن المعنى االصطالحي

                                                           
  .1/240–) التعریفات 1(
  .1/35-) الخصائص 2(
 (باختصار).766 –) معجم مقاییس اللغة 3(
وأحمد في ، 1872ح  -1/602 –باب استئمار البكر والثیب  –كتاب النكاح  –) أخرجه ابن ماجه في سننه 4(

. انظر: (ارواء الغلیل في تخریج صحیح: بقوله  األلباني علیه وحكم ،17722ح – 29/260 –مسنده 
  ).1836ح  – 235-6/234 –األلباني  –أحادیث منار السبیل 

، تاج العروس 1/588 –ابن منظور -لسان العرب   ،2/219  –الهروي منصور أبو – اللغة تهذیب) انظر: 5(
 .3/335 –الزبیدي -

  .1/59 –في شرح جمع الجوامع  ) انظر: همع الهوامع6(
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  اإلعراب اصطالًحا:
ین النحو، فیقول وب لقد أسهب العلماء قدیًما وحدیثًا في تعریف اإلعراب، ونشأ خلط بینه

النحو قسمان: قسم مصطلحات أو تسمیات « زین في صدد حدیثه عن ذلك: الدكتور سمیح ال
تضاف إلیها أحكام خاصة، كتسمیة الفاعل والمفعول والمبني...وقسم فهم وتمییز، وهذان القسمان 

عراب)، وٕان كان ال ینفك أحدهما عن اآلخر، ونطلق على القسم األول (النحو)، والقسم الثاني(اإل
علم النحو عند اإلطالق یشملهما مًعا، وعلى هذا فإن النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال 

  .)1(»أواخر الكلم من جهة البناء، في حین أن اإلعراب هو معرفة كیفیة تحریك الكلمة في أواخرها

آخر االسم  اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر، یجلیه العامل في«وهناك من عرف اإلعراب فقال: 
  .)2(»المتمكن والفعل المضارع

اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في محل «وطرح السیوطي صیاغة أخرى فقال: 
إن المراد باألثر الحركة والحرف والسكون والحذف، والمراد بالمقدر «، ثم شرحه بقوله: )3(»اإلعراب

إلعراب هو آخر الكلمة؛ ألنه لیس جزًءا ما كان في المقصور ونحوه، وأنه لم ینص على أن محل ا
من الحد؛ وألن اإلعراب قد یكون في غیر اآلخر، وأن قوله یجلبه العامل احتراز من حركة االتباع، 

  .)4(»نحو الحمد هللا، ومن حركة البناء، ومن سائر الحركات

وبعد هذا العرض السریع لبعض آراء العلماء في تعریف اإلعراب أذكر التعریف الذي 
  .)5(»التطبیق العام على القواعد النحویة المختلفة« یتناسب مع موضوع البحث وهو 

  

  أهمیة علم النحو واإلعراب بالنسبة للتفسیر التحلیلي:
ال یستغني متكلم اللغة العربیة عن دراسة علم النحو، وال غنى لطالب وال عالم عن دراسته،  

قراءة صحیحة بعیدة عن  rالقرآن وسنة النبي  وتفهم قضایاه، فبدراسته یستطیع اإلنسان قراءة
اللحن والتحریف والتبدیل، وأن یفهم المعاني السامیة لها، لذلك قالوا اإلعراب فرع المعنى، فإعراب 

إن أول « النص تجلیة لمعانیه، وكشف ألحكامه، قال السیوطي في شروط من أراد إعراب القرآن: 
  ربه مفرًدا أو مركًبا قبل اإلعراب، فإنه فرع المعنى، ولهذا واجب علیه أن یفهم معنى ما یرید أن یع

  
                                                           

  ، (باختصار).66ص –) اإلعراب في القرآن الكریم 1(
  .33ص  –ابن هشام  –) شرح شذور الذهب 2(
  .1/59 –) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 3(
  .1/60 –) نفس المرجع السابق 4(
  .1/74 -عباس حسن  - ) النحو الوافي5(
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  .)1(»ال یجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا أنها من المتشابه الذي استأثر اهللا بعلمه

ولقد عني السابقون بتعلم علوم العربیة خشیة الوقوع في اللحن، فدعوا إلى تعلمها كما جاء 
  في بعض اآلثار، ومنها: 

،      )2(»اْلُقْرآنَ  َتَعلَُّمونَ  َكَما َوالَفرَاِئَض َوالسَُّننَ  اللَّْحنَ  َتَعلَُّموا«الخطاب قال:  عن عمر بن .1
واللحن: اللغة والنحو، واللحن أیضا: «والمقصود باللحن اإلعراب وقواعده، قال ابن األثیر: 

 .)3(»الخطأ في اإلعراب، فهو من األضداد

كتاب اهللا، الكاشف عن أسراره، النظر في هیئة الكلمة وعلى الناظر في «یقول الزركشي:   .2
  .)4(»وصیغتها ومحلها ككونها مبتدًأ أو خبًرا أو فاعلًة أو مفعولًة...

ومن مظاهر منزلة علم النحو بالنسبة للتفسیر، اشتراط العلماء في المفسر معرفة النحو، إذ 
التي یحتاج إلیها المفسر؛ ألن المعنى  جعلوا علوم اللغة والنحو والصرف والبالغة، من أبرز العلوم

وأما اإلعراب فما كان اختالفه محیًال للمعنى «یتغیر ویختلف باختالف اإلعراب، قال الزركشي: 
وجب على المفسر والقارئ تعلمه لیتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، ولیسلم القارئ من اللحن، وٕان 

سلم من اللحن، وال یجب على المفسر لیتوصل لم یكن محیًال للمعنى وجب تعلمه على القارئ لی
  . )5(»إلى المقصود دونه، على أن جهله نقص في حق الجمیع

فأما اإلعراب فبه ُتمیَّز المعاني وُیوقف على «عندما قال:  كما بیَّن قیمة اإلعراب ابن فارس
زید غیر  أغراض المتكلمین، وذلك أن قائًال لو قال: ما أحسن زید، غیر معرب، أو: ضرب عمرو

معرب، لم ُیوقف على مراده، فإذا قال: ما أحسَن زیًدا!، أو: ما أحسَن زیٌد، أو: ما أحسُن زیٍد؟، 
  .)6(»أبان باإلعراب عن المعنى الذي أراده

فالناظر في قوله: (ما أحسَن زیًدا!) بعد إعرابها یرى أن المراد منها التعجب من إحسان زید، 
د إعرابها یرى أنه أراد بذلك نفي إحسان عن زید، وفي قوله: (ما وفي قوله: (ما أحسَن زیٌد) بع

  أحسُن زیٍد؟) بعد إعرابها یرى أنه أراد االستفهام عن أيِّ شيء أحسن فیه زید.

                                                           
  2/309 –) اإلتقان في علوم القرآن 1(
  صحیح. - 2892حدیث  - 4/1885 - باب في تعلیم الفرائض -كتاب الفرائض -سنن الدارمي) 2(
  .4/241 –) النهایة في غریب الحدیث واألثر 3(
  (باختصار).1/302 –) البرهان في علوم القرآن 4(
  .2/165 – المرجع السابق) 5(
 .1/143 -) الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها6(
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أما قوله: ضرب عمرو زید بدون إعراب، فلم ُیمیز الفاعل من المفعول هل هو عمرو أم 
) الضارب و(زیًدا) المضروب، أما إذا ُأعربت زید؟ فإذا ُأعربت: ضرب عمرٌو زیًدا، كان (عمروٌ 

ضرب عمًرا زیٌد، كان (عمًرا) المضروب و(زیٌد) الضارب، واألمثلة القرآنیة على ذلك كثیرة، فإذا قرأ 
َام َخيَْشى اهللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَامُء إِنَّ اهللاََّ َعِزيٌز َغُفورٌ ...(قارئ قوله تعالى:   ]، غیر28[فاطر:  )إِنَّ

أن االسم بعد  همبعضبس المعنى على عامة الناس، فیظن معرب لها، فبدون حركة اإلعراب قد یلت
الفعل هو الفاعل، والعلماء مفعوًال به، لكن إذا قرئت معربة فیتضح المعنى جلًیا بأن العلماء هم 

ُه بِكَ و، وكذلك قوله تعالى: ﴿Uالذین یخشون اهللا  َُّهنَّ  لَِامٍت  َإِِذ اْبَتَىل إِْبَراِهيَم َربُّ [البقرة:   ﴾َفَأَمت
  ]، فال یتضح الفاعل من المفعول إال بحركة اإلعراب.124

  ومن ذلك یتضح لنا أهمیة اإلعراب في الكشف عن المعنى المراد.

ومن مظاهر أهمیة علم النحو واإلعراب بالنسبة للتفسیر، اختصاص بعض اللغویین، 
  واالعراب. والنحویین بمؤلفات خاصة وهي كتب المعاني

أما كتب المعاني والتي تتحدث عن وجوه إعراب القرآن، والوقوف عند مشكله، وتجلیة 
توضح لنا أثر علم النحو  - والتي تعتبر من كتب التفسیر اللغوي–معانیه، فمثل هذه المؤلفات 

  واإلعراب في التفسیر، ومن هذه المؤلفات:

ل  تفسیر القرآن الكریم،  وكانت عمدته األولى ، وفي كتابه هذا تناو )1(مجاز القرآن ألبي عبیدة - 
الفقه بالعربیة وأسالیبها واستعماالتها والنفاذ إلى خصائص التعبیر فیها، وكلمة المجاز في عنوان 
هذا الكتاب ال ُتحمل على المعنى االصطالحي عند علماء البالغة، بل یرید بها الطرق التي 

آلیة ثم یقول: ومجازه كذا یرید: معناه.  ویعتبر كتاب یسلكها القرآن في تعبیراته، فهو یذكر ا
"مجاز القرآن"  مرجًعا أصیًال طوال العصور، فأخذ عنه ابن قتیبة، والطبري في تفسیره، 

 .)2(والزجاج، وابن حجر العسقالني، وغیرهم

                                                           
) أبو عبیدة معمر بن المثنى، التمیمي، البصري، النحوي، اختلف في مولده، والراجح في سنة عشر ومائة، في 1(

اللیلة التي توفي فیها الحسن البصري قال الجاحظ في حقه: لم یكن في األرض خارجّي وال جماعّي أعلم 
ب القرآن"، و" معاني القرآن"، وتوفي سنة تسع بجمیع العلوم منه، وتصانیفه تقارب مائتي تصنیف: منها "غری

، 9/445- الذهبي  –،سیر أعالم النبالء 5/235 -ابن خلكان –. (انظر: وفیات األعیان بالبصرةومائتین 
  ).3/276 –القفطي  –إنباه الرواة على أنباه النحاة 

  .19 - 16ص –) انظر: مقدمة الكتاب 2(
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یر ، وفي كتابه یظهر أثر اّلنحو بوضوح، مما یجعله من كتب التفس)1(كتاب معاني القرآن للفراء - 
 اّللغوي التي تبرز أهمیة علم النحو واإلعراب بالنسبة للتفسیر. 

أما كتب اإلعراب، فقد ظهرت مؤلفات تعنى بإعراب كلمات القرآن وجمله، وانحصارها 
في هذه الناحیة، مما جعلها علمًا قائمًا بذاته، ثم تباینت مناهج العلماء في إعراب القرآن 

ب المشكل فقط، ومنهم من عرض إلعراب غریبه، ومنهم الكریم، فمنهم من اقتصر على إعرا
  من قصد إلى إعرابه كامًال، ومنهم من جمع بین أوجه القراءات واإلعراب، ومن هذه المؤلفات:

، وهو من أهم كتب اإلعراب، وقد بین منهجه في مقدمة كتابه فقال: )2(إعراب القرآن للنحاس - 
آن والقراءات التي تحتاج أن أبین إعرابها، والعلل هذا كتاب أذكر فیه إن شاء اهللا إعراب القر «

فیها، وال أخلیه من اختالف النحویین، وما یحتاج إلیه من المعاني، وما أجازه بعضهم، ومنعه 
  .)3(»بعضهم، وزیادات في المعاني، وشرح لها

ا على ، وقد ذكر فیه إعراب القرآن الكریم كامًال، مقتصرً )4(التبیان في إعراب القرآن للعكبري - 
  .)5(اإلعراب، ووجوه القراءات المنقولة عن األئمة الثقات

ومما سبق یتضح لنا صلة اإلعراب وأهمیته بالنسبة للتفسیر التحلیلي، وأن أي خطأ في 
إعراب الجملة القرآنیة یؤدي إلى فهمها فهًما خاطًئا، فإعراب القرآن إعراًبا صحیًحا هو مفتاح فهم 

أمثلة كثیرة بین من  -في كتابه–ساق األستاذ سمیح عاطف الزین نصوصه فهًما صحیًحا، وقد 
َقاَل َيا َقْوِم خاللها أهمیة اإلعراب في فهم المعنى، ومن ذلك  كلمة (أنلزمكموها) من قوله تعالى: ﴿

                                                           
الدیلمي إمام العربیة أبو زكریا المعروف بالفراء، قیل له الفراء؛ ألنه كان ) یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن مروان 1(

، له العدید من المصنفات منها "البهاء فیما تلحن فیه العامة"، "المصادر في القرآن"، "الجمع میفري الكال
بغیة الوعاة  ، وغیر ذلك. مات بطریق مكة سنة سبع ومائتین، عن سبع وستین سنة.(انظر:نیة في القرآن"والتث

  ).8/145 –الزركلي  –، األعالم 2/333 –السیوطي  –
) أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي أبو جعفر النّحاس النحوي المصري، وله مصّنفات في القرآن؛ 2(

، وتوّفى غریًقا بعد أن دفعه جاهل ظاًنا أنه یسحر الناس، وكان ذلك تاب المعانيمنها كتاب اإلعراب، وك
، البلغة في تراجم أئمة النحو 1/136 -القفطي –ه.(انظر: إنباه الرواة على أنباه الرواة 338مصر سنة ب

  ).1/82 - الفیروزآبادي - واللغة
    .1/13 –) إعراب القرآن 3(
 ) عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبرّي البغدادي، أبو البقاء، عالم باألدب واللغة والفرائض والحساب. أصله4(

  من عكبرا،  ولد فى سنة ثمان وثالثین وخمسمائة ، أصیب في صباه بالجدري، فعمي، ومن كتبه 
 –الزركلي  –ه.(انظر: األعالم 616" اللباب في علل البناء واإلعراب " و " شرح اللمع البن جني" ، توفي سنة    

  ).2/116 –القفطي  –، إنباه الرواة على أنباه الرواة 4/80
  .1/2 –العكبري  –تبیان في إعراب  القرآن ) انظر: ال5(
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َيْت َعلَ  ْن ِعنِدِه َفُعمِّ ًة مِّ َ َوآَتاِين َرْمحَ يبِّ ن رَّ ا َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت َعَىل َبيِّنٍَة مِّ ْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم َهلَ
  ].28﴾ [هود: َكاِرُهونَ 

وقام بتحلیل مكوناتها، والوقوف أمام حروفها، والغرض من كل حرف بالغًیا ونحوًیا، بحیث 
لو نزعنا حرًفا فسد المعنى، وبین العالقة بین كونها مكونه من عشرة أحرف، وورودها في السورة 

  .)1(ئنات أن یأتوا بعشر سور مثل سور القرآن إن كانوا صادقینالكا Uالتي تحدى اهللا 
  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .51- 47ص –)  انظر: اإلعراب في القرآن الكریم 1(
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  املبحث الثاني
  مجلة الشرط، وأركانها

  

  وفیھ أربعة مطالب:

  المطلب األول:  تعریف الشرط لغًة واصطالًحا.

  المطلب الثاني: أدوات الشرط.

  .الشرط جملة المطلب الثالث: أركان

  .الشرط جملة كامالمطلب الرابع: أح
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  املطلب األول
  واصطالحا تعريف الشرط لغةً 

  أوًال: الشرط لغة
، وهو الزام الشيء )1(»الشین والراء والطاء أصل یدل على علم وعالمة«قال ابن فارس:   
في البیع ونحوه، والجمع شروط وشرائط، وقیل: الشرط تعلیق شيء بشيء ، بحیث إذا وجد والتزامه 

  .)2(األول وجد الثاني

الشرط في اللغة العالمة الالزمة، ومنه سمى أهل اللغة حرف إن حرف «قال السرخسي:   
ولكن  الشرط من قول القائل لغیره إن أكرمتني أكرمتك، فإن قوله أكرمتك بصیغة الفعل الماضي،

بقوله إن أكرمتني یصیر إكرام المخاَطِب عالمة الزمة إلكرام المخاِطب إیاه فكان شرًطا من هذا 
اُطَها (فالشرط هو العالمة، ومنه قوله تعالى:   .)3(»الوجه ]، أي 18[محمد:  ) َفَقْد َجاء َأْرشَ

  عالماتها.
  

  ثانًیا: الشرط اصطالًحا
، والشرط إنما استحق جوابه بوقوعه هو في )4(»هو وقوع الشيء لوقوع غیره: «الشرط

، فهو أسلوب یدل على تالزم جملتین، وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط، وتعتبر )5(نفسه
الجملة الشرطیة من الجمل المركبة المكونة من اسنادین مرتبط أحدهما باآلخر، ویتوقف علیه، 

الثاني عجز جملة الشرط، واالرتباط بین ویسمى المركب األول صدر جملة الشرط، والمركب 
  .)6(المركبین یعتمد على أداة تكون عالقة بین مركبین

  إذن الجملة الشرطیة هي كالم ال یستغني بعضه عن بعض.

  
                                                           

  .3/260 –) معجم مقاییس اللغة 1(
 .7/329 -ابن منظور –) انظر: لسان العرب 2(
  .2/303 –) أصول السرخسي 3(
  .2/46 - المبرد –) المقتضب 4(
 –الزركشي  –نما استحق بالزیارة (انظر: البرهان في علوم القرآن ) كقولك: "إن زرتني أحسنت إلیك"، فاإلحسان إ5(

  ).530ص
، الجملة العربیة "دراسة لغویة 338ص –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب 6(

 .156ص –محمد عبادة  - نحویة"
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  ولقد تعددت ألفاظ المصطلحات الدالة على الجملة الشرطیة ومنها:

 المصطلحات التي تطلق على التركیب:  - أ

  شرط)، ومنها تكون (جملة الجزاء)، (جملة المجازاة)، (جملة الشرط).(الجزاء)، (المجازاة)، (ال

 المصطلحات التي تطلق على فعل الشرط:   - ب

  (الشرط)، (الركن الشرطي)، (شرط الجزاء)، (الفعل المشروط)، (الفعل الشرطي).

 المصطلحات التي تطلق على جواب الشرط:   - ت

  (فعل الجواب). (الجزاء)، (الجواب)، (جواب الجزاء)، (فعل الجزاء)،

 المصطلحات التي تطلق على األدوات:  - ث

(حرف الجزاء)، (حرف المجازاة)، (حرف الشرط)، (اسم الشرط)، (اسم المجازاة)، (اسم 
  .)1(الشرط)، (كلمات الجزاء، المجازاة)، (الكلمات الشرطیة)

، وتبعه )2(»هذا باب الجزاء«وقد عبر سیبویه عن الجملة الشرطیة بمصطلح الجزاء حیث قال: 
، وهذا یدلل على أن مصطلح الجزاء أقدم من )3(»المجازاة وحروفها«المبرد في ذلك حیث قال 

  مصطلح الشرط.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .76ص –أبو أوس الشمسان  –) انظر: الجملة الشرطیة عند النحاة العرب 1(
 .3/56 –كتاب ال) 2(
  .2/46 –) المقتضب 3(



 

 31 

 الفصل التمهیدي

  املطلب الثاين
  أدوات الشرط

تتكون جملة الشرط من جزئین، األول الشرط، والثاني الجزاء، وهذان الجزءان البد لهما من 
یلة هي أداة الشرط، فوظیفة أداة الشرط في الجملة الشرطیة وسیلة تربط الجزئین مًعا، وهذه الوس

  الربط والتعلیق.

فأدوات الشرط هي: كلمات وضعت لتعلیق جملة بجملة، وتكون األولى سبًبا والثانیة 
متسبًبا، ولذلك یجب استقبال الفعلین بعدها؛ ألن أدوات الشرط من شأنها أن تنقل الماضي إلى 

  .)1(له االستقبال، وتخلص المضارع

الرابط بین جملتین هي األدوات التي تجعل بینها تالزما لم یفهم قبل « قال ابن القیم: 
دخولها، وهي أربعة أقسام، أحدها ما یوجب تالزًما بین الجملتین، إما بین ثبوت وثبوت، أو بین 
، نفي ونفي، أو بین نفي وثبوت، وعكسه في المستقبل خاصة، وهو حرف الشرط البسیط كـ(إن)

  .)2(»فإنها تالزم بین هذه الصور كلها... ولهذا كانت أم الباب، وأعم أدواتها تصرًفا

  وٕانَّ الحدیث حول أدوات الشرط یدور في عدة نقاط:

  النقطة األولى: العمل النْحوي
، أما فعل جواب الشرط ففي )3(اتفق النحویون على أن فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط

  راء للعلماء في ذلك وهي:جزمه خالف، وهناك عدة آ
ذهب سیبویه أن األدوات تجزم فعل الشرط، وینجزم جواب الشرط بما قبله، حیث قال:  : الرأي األول

  .)4(»واعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال، وینجزم الجواب بما قبله « 
هب وذهب آخرون إلى أن فعل الشرط وجواب الشرط مجزومان باألداة، وهو مذ: الرأي الثاني

جمهور البصریین، محتجین في ذلك بأن أداة الشرط تقتضي جواب الشرط، كما تقتضي 
  . )5(فعل الشرط، وكما وجب أن تعمل في فعل الشرط، وجب أن تعمل في جواب الشرط

                                                           
  .3/66 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 1(
  (باختصار). 1/44 –) بدائع الفوائد 2(
  .1/138- ابن الوراق  –) انظر: علل النحو 3(
  .3/62 –كتاب ال) 4(
  .2/607- األنباري  –) انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین 5(
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: إن العامل فیهما كلمة الشرط؛ القتضائها الفعلین اقتضاًء واحًدا، )1(قال السیرافي« 
األخرى حتى صارتا كالواحدة، فهي كاالبتداء في الجزأین، وربطها الجملتین: إحداهما ب

، وأخواتهما، عملت في الجزأین القتضائها لهما    .)2(»وكظننت، وٕانَّ
أن فعل الشرط مجزوم باألداة، والجواب مجزوم بالشرط وحده؛ لضعف األداة عن : الرأي الثالث

ا الرأي ابن مالك حیث عملین، والشرط طالب للجزاء، فال یستغرب عمله فیه، وأخذ بهذ
وجزم الجواب بفعل الشرط، ال باألداة وحدها، وال بهما، وال على الجوار خالًفا « قال: 

  .)3(»لزاعمي ذلك 
أن جواب الشرط مجزوم على الجوار، أي لمجاورته لفعل الشرط المجزوم، فهو مالزم : الرأي الرابع

َواْمَسُحوْا ﴿: نها قوله تعالىله، ال ینفك عنه، والحمل على الجوار أمثلته كثیرة م
(أرجلكم) على قراءة ]، بالخفض في 6[المائدة :  ﴾بُِرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِىل اْلَكْعَبنيِ 

 وقرأ الالم، بنصب وحفص ویعقوب والكسائي عامر وابن نافع فقرأ ،ضمن قرأ بالخف
عطًفا على  فهو مخفوض على الجوار، أما قراءة النصب فهي ،)4(بالخفض الباقون

  .)5((فاغسلوا وجوهكم)، فهذا هو الحمل على الجوار، والذي ُنسب إلى الكوفیین
أن جواب الشرط مبني على الوقف، ونسب األنباري هذا الرأي إلى أبي عثمان : الرأي الخامس

إنَّ إْن هو العامل في « ، وقال األنباري بعد استعراض آراء النحاة في ذلك: )6(المازني
ط بواسطة فعل الشرط؛ ألنه ال ینفك عنه، فحرف الشرط یعمل في جواب جواب الشر 

الشرط، عند وجود فعل الشرط ال به، كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب، 
فالتسخین إنما حصل عند وجودهما ال بهما؛ ألن التسخین إنما حصل بالنار وحدها، 

د وجود فعل الشرط، ال أنه عامل فكذلك هاهنا، إن هو العامل في جواب الشرط عن
  .) 7(»معه

                                                           
) هو الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان، أبو سعید القاضي السیرافي النحوي، سكن بغداد، وولى القضاء فیها، تعلم 1(

القرآن، والقراءات، والنحو، واللغة، والفقه، وغیرها، وكان من أعلم الناس بنحو البصریین، ومن مصنفاته:" شرح 
  ).1/348 –القفطي  –ه(انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة 368نة سیبویه"، و"أخبار النحاة"، "اإلقناع"، توفي س

  .4/91 –) شرح الّرِضّي على الكافیة 2(
  .3/79 –) شرح التسهیل 3(
  .2/254 –ابن الجزري  –انظر: النشر في القراءات العشر  )4(
  .2/602 –ري األنبا –) انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین 5(
   .2/602 –األنباري  –)اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین 6(
، وقد رد على 2/608 –األنباري  –) اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین 7(

  أصحاب األقوال السابقة فمن أراد االستزادة فلیرجع إلیها.
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والذي تمیل إلیه الباحثة، أن أداة الشرط هي الجازمة لفعل الشرط، والجواب؛ القتضائها لهما في 
  األصل.

  النقطة الثانیة: التعریف بأدوات الشرط عموًما
وأدوات الشرط تصنف حسب عملها إلى نوعین: أدوات شرط جازمة، وأدوات شرط غیر 

، فمن الواضح للمتتبع لكتب النحو بأن األدوات إنما اكتسبت أهمیتها من حیث عملها، فنرى جازمة
مثًال بعض الكتب تذكر األدوات الجازمة العاملة، التي لها أثر على الحركة اإلعرابیة، وتفرد لها 

حدث عنها أبواًبا خاصة لها، كباب الجوازم، وباب النواصب، وغیرها، بینما األدوات غیر العاملة تت
  أثناء الحدیث عن األدوات العاملة.

  النوع األول: أدوات الشرط الجازمة وهي:
، وقد جمعها ابن مالك في )1(إن، من، ما، مهما، متى، أیان، أین، أي، أنَّى، حیثما، إذما

  ألفیته، فقال:
، مَ ا               أَ مَ هْ مَ ا، وَ مَ ، وَ نْ مَ ، وَ إنْ م بِ زِ اجْ وَ    امَ  ذْ ، إِ نَ یْ ان، أَ یَّ ى، أَ تَ يٍّ
  )2(امَ اسْ  واتِ دَ ي األَ اقِ بَ إن،  وَ ا                كَ مَ  ذْ إِ  فُ رْ حَ نَّى،  وَ ثما،  أَ یْ حَ وَ 

ومن أدوات الشرط ماال یجزم إال بعد اتصاله ب(ما) الزائدة، وهي: حیث، إذ، ومنها ما یمتنع 
ى، ومنها ما یجوز فیه اتصاله ب(ما) عند استخدامه أداة شرط جازمة، وهي: من، ما، مهما، أنَّ 

والفعل الماضي محًال،  ، وهي تجزم الفعل المضارع لفًظا،)3(األمران، وهي: إن، أي، متى، أین، أیان
  فقسمها إلى: المبرد  أمااألدوات،  في تقسیمهم لهذه األدواتوقد اختلف النحاة 

 األسماء، وهي: من، ما، أي، مهما. .1

 الظروف، وهي: أین، متى، أنى، حیثما. .2

 .)5( ))4(لحروف التي جاءت بمعنى، وهي: (إن، إذماا .3

                                                           
، وأجازوا الجزم بها، ورفضه بعضهم.(انظر: اإلنصاف في مسائل (كیف) إلى حروف الجزاء یونالكوف) أضاف 1(

، 3/71 –ابن مالك  –، شرح التسهیل 2/643 –األنباري  –الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین 
  ).3/1583 –ابن مالك  –شرح الكافیة الشافیة 

 .1/58 – أبو عبد اهللا الطائي –) ألفیة ابن مالك 2(
  .4/427 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 3(
) تعتبر (إن) من الحروف باتفاق، واختلف في (إذما)، فعدها سیبویه حرًفا بعد دخول "ما" على "إذ"، خالفًا 4(

 –المبرد  - ، المقتضب  3/56سیبویه  -كتاب الللمبرد، وابن السراج، والفارسي، فقد اعتبروها اسًما.(انظر: 
  ).334ص  –ابن هشام  –، شرح شذور الذهب 2/46

  .2/46 –) المقتضب 5(
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ما یجازى به من األسماء غیر الظروف: من، وما، وأیهم، وما یجازى به من « أما سیبویه فقال: 
  .  )1(»الظروف: أي حین، ومتى، وأین، وأنَّى، وحیثما، ومن غیرهما إن، وٕاذما 

  أما ابن هشام فقسمها تقسیًما آخر وهو:

 هو: إن.حرف باتفاق، و  -1

 حرف على االصح، وهو: إذما.  -2

 اسم باتفاق، وهي: من، ما، متى، أي، أین، أیان، أنَّى، حیثما. -3

ذهب جمهور النحاة إلى أن (مهما) اسم، وذهب « اسم على األصح، وهو: مهما،   -4
إلى أن (مهما) حرف، فأما الجمهور فاستدلوا بعود الضمیر علیها  )3(، وابن یسعون)2(السهیلي

قوله تعالى " مهما تأتنا به من آیة "، وقد علمنا أن الضمیر ال یعود إال على اسم في نحو 
.«)4(. 

  وهناك أمور تتفق فیها أدوات الشرط، منها:

أدوات الشرط هي مبهمة؛ ألنها إنما تجزم لتضمنها معنى(إن) التي هي لإلبهام، فال تستعمل   -1
ت الشمس، فجعل العموم في أدوات في األمر المتیقن من المقطوع به، فال یقال: إن غرب

  الشرط، كاحتمال الوجود والعدم في الشرط الواقع بعد إن؛ ألنه نوع عموم أیًضا.  

، وال بد من دخولها على فعلین مضارعین تجزم لفظهما )5(كل أداة منها ال تدخل على اسم   -2
، أو مختلفین، إن كانا معربین، ومحلهما إن كانا مبنیین، أو فعلین ماضیین، تجزم محلهما

فتجزم المضارع لفًظا، والماضي محًال، وٕاما إلى جملة اسمیة تحل محل المضارع الثاني 
 وتجزم محًال، وال یكون محل األول شيء؛ ألنه ال بد من أن یكون مضارًعا أو ماضًیا. 

                                                           
  .3/56 –كتاب ال) 1(
 علم في القدر كبیر اللغوي، النحوي الّسهیلي ثم الخثعمي الحسن أبى بن أحمد بن اهللا عبید بن الرحمن هو عبد )2(

  )2/162 –القفطي  –مكفوًفا. (انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة  كان العربیة،
: منها مصنفات له والنحو، اللغة النحوي، إمام التجیبي، یسعون بن مسعود بن یوسف بن یبقي بن هو یوسف )3(

  )1/322 –الفیروزآبادى  –واللغة  النحو أئمة تراجم في اإلیضاح. ( انظر: البلغة أبیات شرح في المصباح
  .4/205 –) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 4(
وكان حق أداة الشرط أال یلیها إال معمولها كغیرها من عوامل الفعل السالمة من الشذوذ، « لك: ) قال ابن ما5(

لكنها أشبهت الفعل بالدخول على معرب ومبني والمتعدي منه في عدم اكتفائها بمطلوب واحد، فجاز أن یلیها 
 ).3/1598-(شرح الكافیة الشافیة » االسم 
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ٌؤ َهَلَك إِِن اْمرُ  إذا جاء بعد أداة الشرط اسم، فال بد من تقدیر فعل، فمثًال في قوله تعالى: ﴿  -3
]، فهنا دخلت أداة الشرط(إن) 176﴾ [النساء: َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَركَ 

على اسم وهو (امرؤ) فال بد من تقدیر فعل، فنقول: إن هلك امرؤ هلك لیس له ولد، وله 
 أخت فلها نصف ما ترك.

أن یسبقها شيء من الفعل أو الجواب إال أداة الشرط لها حق الصدارة في الجملة، وال یصح   -4
في حال كون الجواب مضارًعا مرفوًعا، فیصح في معموله أن یتقدم على األداة، ومثال ذلك: 
عندما نقول: " طعاَمنا إن تزرنا تأكْل "، كما ال یجوز ألداة الشرط أن تكون معمولة لعامل 

ها حرف جر، أو مضاًفا، كما في قولنا: " قبلها إال إذا كانت األداة الشرطیة اسًما، والعامل قبل
 إلى من تذهْب أذهْب"، و " عند من تجلْس أجلْس".

، الطیور تهاجر البرد یشتد إن هل، مثل: ال یصح أن تقع أداة الشرط بعد هل االستفهامیة  -5
 .)1(ویصح وقوعها بهد همزة االستفهام

 .)2(ها، أصبحت ال نافیة، مهملةال تدخل األدوات الشرطیة على (ال) الناهیة، فإذا دخلت علی -6
  النوع الثاني : أدوات الشرط غیر الجازمة

أدوات الشرط غیر الجازمة، هي تلك األدوات التي تقوم بالربط بین أمرین، یترتب أحدهما 
على اآلخر، وهي تستدعي جملة شرطیة كاملة، من فعل الشرط، وجواب الشرط، وهي غیر جازمة، 

  ، وسیأتي تفصیلها بإذن اهللا تعالى.)3( ا، أما، لما الحینیة، إذا، كیفوهي: لو، لوال، لوما، كلم
  

  النقطة الثالثة: تفصیل الحدیث عن أدوات الشرط
  أوًال: األدوات الجازمة

 إنْ   - 1

  إن المكسورة الخفیفة ترد على أربعة أوجه:

  ].20: ﴾ [الملكإِِن اْلَكافُِروَن إِالَّ ِيف ُغُرورٍ أن تكون نافیة نحو قوله تعالى: ﴿ –

                                                           
، أسس وتطبیقات نحویة 90ص  –، شرح الرضي على الكافیة 4/421 –ن عباس حس –) انظر: النحو الوافي 1(

 .152ص  –أحمد الكراعین، محمد إسبر  –
 .4/398-عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 2(
 .3/60 –، كتاب سیبویه 1/391 –محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 3(
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 النون بإسكان بكر وأبو كثیر وابن نافع فقرأأن تكون مخففة من الثقیلة، كما في قراءة  –
َينَُّهْم َربَُّك َوإِنَّ ُكـال  ملََّّا َلُيوَ  في قوله تعالى: ﴿، وذلك )1(بتشدیدها الباقون وقرأ مخففة، فِّ

ُه بَِام َيْعَمُلوَن َخبِريٌ َأْعَامهلَ    ث قرئت بالتخفیف.]، حی111﴾ [هود: ْم إِنَّ

  أن تكون زائدة نحو قولنا: " ما إن أتیت بشيء أنت تكرهه ". –

ا َقْد َسَلَف  ﴿: أن تكون شرطیة نحو قوله تعالى – م مَّ ِذيَن َكَفُروْا إِن َينَتُهوْا ُيَغَفْر َهلُ ﴾ ُقل لِلَّ
 ] (إن) هنا شرطیة، وفعل الشرط المجزوم (ینتهوا)، وجواب الشرط المجزوم38[األنفال: 

  ، وباقي األدوات دواخل علیها، وذلك لوجهین: )3(، وهي أم حروف الجزاء)2((یغفر)
  : أنها حرف وغیرها من األدوات اسم، واألصل في إفادة المعاني الحروف.األول

: أنها تستعمل في جمیع صور الشرط، وغیرها یخص بعض المواضع، ف(من) للعاقل، الثاني
دوات التي تأتي في معان معینة، وٕان مفردة تصلح و(ما) لغیر العاقل، وهكذا باقي األ

وٕانما قلنا أنَّ (إْن) أصل الجزاء؛ ألنك تجازي بها في كل « ولذلك قال المبرد:  ؛)4(للجمیع
منه في كل شيء، ضرب منه، تقول: إن تأتني آتك، وٕان تركب حماًرا أركبه، ثم تصرفها 

  .)5(»ولیس هكذا سائرها

 .)6(ء، وغیرها من األدوات قد تخرج من باب الجزاء إلى غیرهكما أنها ال تخرج عن الجزا
شرطیة كإن المكسورة، وٕالیه ذهب الكوفیون، ورجحه  -المفتوحة الهمزة ساكنة النون- وقد ترد (أْن) 

ابن هشام؛ وذلك بسبب توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، واألصل التوافق، كما في 
ا األُْخَرى َأن َتِضلَّ قوله تعالى: ﴿ َر إِْحَداُمهَ ا َفُتَذكِّ ]؛ وبسبب مجيء الفاء 282[البقرة:  ﴾ْإْحَداُمهَ

  .)7(بعدها

  وهناك عدة أمور تمیزت بها إن الشرطیة عن غیرها من أدوات الشرط:

                                                           
  .2/219 –ابن الجزري  – العشر القراءات في النشرانظر:  )1(
  .4/433 –عباس حسن  –، النحو الوافي 1/33 –ابن هشام  –) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب 2(
وزعم الخلیل أنَّ إْن هي أم حروف الجزاء، فسألته: لَم قلت ذلك؟ فقال: من قبل أـني أرى « ) قال سیبویه: 3(

، وهذه على حال واحدًة ال تفارق حروف الجزاء قد یتصرفن فیكن استفهاًما، ومنها ماال یكون فیه الجزاء
  ).3/63 –كتاب ال» (المجازاة

  .2/50 –العكبري  –) انظر: اللباب في علل البناء واإلعراب 4(
  .2/50 –) المقتضب 5(
 .1/435 –ابن الوراق  –) انظر: علل النحو 6(
  .1/53 –ابن هشام  –) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب 7(



 

 37 

 الفصل التمهیدي

 أنها تعتبر أم باب حروف الجزاء، كما بینا ذلك فیما سبق.  -1
ك في وقوعها، فال یجوز أن تقول: "إن أنَّ (إن) ال تعمل إال في المعاني المحتملة المشكو  -2

 .)1(طلعت الشمس جئتك"؛ ألن وقوعها محقق، ولكن نقول: "إذا طلعت الشمس جئتك"
قد تقترن إْن بالم االبتداء، فتصبح لئن، وتسمى الم الشرط، أو الالم الموطئة لجواب القسم،  -3

 ].12الحشر: ﴾ [ لَئِْن ُأْخِرُجوا َال َخيُْرُجوَن َمَعُهمْ نحو قوله تعالى: ﴿

أن األسماء التي استعملت في باب الجزاء، إنما تجزم ما بعدها بتقدیر (إن)، ولكن لفظ إن   -4
حذف اختصاًرا، واستدالًال بالمعنى؛ ألنها حرف، واألصل أن تعمل األفعال، والحروف، 

 .)2(ولیست األسماء، لذلك وجب تقدیرها
ُه اهللاُّ إِالَّ : ﴿یكثر اقترانها بال النافیة، كقوله تعالى  -5 وُه َفَقْد َنَرصَ  ]40﴾ [التوبة:  َتنُرصُ

  یقوم مقام الفاء بعد إن الشرطیة خاصة إذا الفجائیة، بشروط معینة، وذلك مثل قوله  -6
ُطونَ  ﴿ :تعالى َمْت َأْيِدهيِْم إَِذا ُهْم َيْقنَ   .)3(]36[الروم:  ﴾ َوإِن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة بَِام َقدَّ

 إذما  - 2
، وهي من الحروف على )4(إذ) ضم إلیها (ما) بعدما سلبت معناها األصليقیل بأن أصلها( 

األرجح، كما یرى سیبویه ومن معه، بخالف رأي المبرد وغیره الذین یعتبرونها من األسماء، فهي 
عندهم ظرف زمان بمعنى متى، فإذا قلنا: "إذما تستمع إلى القرآن تهدأ نفسك"، كان المعنى على 

  .)5(ستمع للقرآن تهدأ نفسك، وعلى الرأي اآلخر متى تستمع للقرآن تهدأ نفسكالرأي األرجح إن ت
وال یكون الجزاء في (إذ) وال (حیث) بغیر(ما)؛ ألنهما ظرفان یضافان إلى « قال المبرد:

  .)6( »األفعال، وٕاذا زدت على كل واحد منهما (ما) منعتا اإلضافة، فعملتا
(ما) كافة «، و)7(ع (ما) تصبح بمنزلة حرف واحدوكذلك قال سیبویه، حیث بین أن (إذ) م

، وقد بین ابن الوراق سبب دخولها في باب الجزاء حیث )8(»لها عن اإلضافة، مهیئة للشرط والجزم
وٕاذ استعملت في الجزاء بانضمام (ما) إلیها، وخرجت من حكم الظرف، وٕانما حكمنا علیها «قال: 

                                                           
  .1/440 –الزمخشري  –، المفصل في صنعة اإلعراب 1/474 –الهرمي  –لنحو ) انظر: المحرر في ا1(
  .1/438 –ابن الوراق  –) انظر: علل النحو 2(
  .3/85 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 3(
  .3/67 – انظر: المرجع السابق) 4(
  .427/ 4 - عباس حسن –، النحو الوافي 46/ 2 –المبرد  -، المقتضب57/ 3 –سیبویه  -  كتابالانظر:  )5(
  .47ص  –) المقتضب 6(
  .3/57 –سیبویه  - كتاب ال) انظر: 7(
  .109ص  –عبد المنعم مسعد  –) الحجة في النحو 8(
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ستعمال إن، أال ترى أنها تستعمل في المجازاة للمستقبل بالحروف؛ ألن معناها قد زال، فاستعملت ا
  كقولك: إذ ما تقل أقل، أي كما تقول أقول، فلما زال عن حكم الوقت أجریت مجرى (إن)، فهذه 

  .)1(»فائدة دخولها؛ لیكثر باب الجزاء بها 
 َمنْ  - 3

َمن وَ  ، ومنه قوله تعالى: ﴿)3(، ثم ضمنت معنى الشرط)2(وضعت للداللة على من یعقل
]، أما من حیث داللتها على الزمن، فالراجح عند جمهور 2﴾ [الطالق: َيتَِّق اهللاََّ َجيَْعل لَُّه َخمَْرجاً 

مع الشرط الزمن  - أحیانا-النحاة أنها ال تدل بذاتها على زمن معین، وقال فریق آخر: إنها قد تفید 
نا: "من یلمس ناًرا تحرقه"، أي: المؤقت المعین، وهذا بشرط وجود قرینة تدل على الزمن، مثل قول

. وهي مبهمة، لفظها مفرد مذكر، لكنها تؤدي معنى المفرد والمثنى )4(مدة لمسه النار تحرقه
َيا نَِساء النَّبِيِّ َمن َيْأِت (، والضمیر العائد هو الذي یحدد المعنى، فمثًال قوله تعالى: )5(والجمع

َبيِّنٍَة ُيَضاعَ  ا اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ ِمنُكنَّ بَِفاِحَشٍة مُّ ]، فمن هنا تحمل معنى المفرد 30[األحزاب:  )ْف َهلَ
  المؤنث، ودل على ذلك الضمیر العائد(لها).

وأما من فجاز « أما عن سبب استعمالها في باب الجزاء فقد بینه ابن الوراق عندما قال: 
استعملت إن وحدها وغرضك استعمالها في باب الجزاء؛ ألن من فیها معنى العموم لمن یعقل، فلو 

العموم، لم یمكنك أن تقدر جمیع األسماء التي لألشخاص، أال ترى أنك إذا قلت: من یأتني أكرمه، 
أن هذا اللفظ انتظم الجمیع، أعني جمیع من یعقل، وٕاذا قلت: إن یأتني زید أكرمه، وعددت 

تخدام من یقتضي العموم ، إذن اس)6(»أشخاًصا كثیرة على التفصیل، لم یستغرق جمیع من یعقل 
  من غیر تكریر.

ن َيُقوُل (وقد تستخدم (من) لغیر الشرط، فقد تأتي موصولة، نحو قوله تعالى:  ِوِمنُْهم مَّ
ْنَيا َحَسنًَة َوِيف اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  نَا آتِنَا ِيف الدُّ   ]، وقد تأتي استفهامیة، 201[البقرة:  )َربَّ

                                                           
  .1/438 –) علل النحو 1(
) قیل بأنه قد تستخدم لغیر العاقل مجاًزا، ومن المجاز تغلیبه على غیر العاقل عند اختالطه معه، وذلك نحو 2(

واهللا خلق كل دابة من ماء"، القترانه بالعاقل المندرج تحت قوله "كل دابة".(انظر: النحو الوافي  قوله تعالى: "
  ).4/428 –عباس حسن  –

  .430ص  –عبد صالح  –، النحو العربي 334ص  –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب 3(
 .4/429 -عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 4(
  .4/428 – قانظر: المرجع الساب) 5(
 .1/436 –) علل النحو 6(
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ْرَقِدَنا(تعالى:  نحو قوله    .]52[یس:  )َقاُلوا َيا َوْيَلنَا َمن َبَعَثنَا ِمن مَّ

  .)1(وقد تأتي نكرة موصوفة، نحو قولنا: " مررت بمن خیر منك"
  وقد فرق العلماء بین (من) الشرطیة، والموصولة من ناحیتین:

من فعل الشرط،  : من حیث اللفظ، أي الناحیة اإلعرابیة، فمن الشرطیة تجزم ما بعدهااألولى
  وجواب الشرط، أما من الموصولة فال تجزم ما بعدها.

: من ناحیة المعنى، أي الزمن الدال علیه الفعل، فإذا كان الفعل ماضي اللفظ والمعنى، الثانیة
كانت من الموصولة، وال یصح أن تكون من الشرطیة، أما إذا كان الفعل ماضي اللفظ لكنه 

اُه َما (حینئٍذ شرطیة، فمثًال في قوله تعالى:  یفید االستقبال، فمن تعتبر َوَلَقْد َعلُِموْا ملََِن اْشَرتَ
]، ف(من) هنا موصولة؛ ألنها دخلت على فعل 102[البقرة: ) َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق 

  ، فال یمكن اعتبارها شرطیة، وٕانما هي موصولة.)2(ماضي اللفظ والمعنى فاالشتراء قد وقع
لى (من) حروف الجر وال تغیر معناها، نحو قولك: "بَمن تمْر أمْر"، أما إذا وقد تدخل ع

رفعت ألن الفعل إنما أوصلته « قلت: "بمن تمُر به أمُر"، رفعت الفعل، والسبب بینه سیبویه بقوله:
إلى الهاء بالباء الثانیة، والباء األولى للفعل اآلخر، فتغیر عن حال الجزاء كما تغیر عن حال 

  .)3(»فهام، فصارت بمنزلة الذياالست
 ما - 4

  ، ثم ضمنت معنى )4(اسم شرط جازم، وضعت للداللة على غیر العاقل غالًبا
ا َوَما ُيْمِسْك َفَال  (:، وذلك نحو قوله تعالى)5(الشرط ٍة َفَال ُممِْسَك َهلَ ْمحَ َما َيْفَتِح اهللاَُّ لِلنَّاِس ِمن رَّ

كِيمُ ُمْرِسَل َلُه ِمن َبْعِدِه َوُهَو اْلعَ    ].2[فاطر: ) ِزيُز اْحلَ

                                                           
  .432ص –ابن هشام  –) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب 1(
  .1/535 –أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 2(
  .3/80 –كتاب ال) 3(
  ) تستخدم (ما) للعاقل في بعض المواضع:4(
ُح َلُه َما ِيف (عالى: إذا اختلط العاقل بغیره، وقصد تغلیب غیر العاقل لكثرته: نحو قوله ت - مالُيَسبِّ  اِت وَ ـٰسَّ

  ].24[الحشر:  )َواْألَْرضِ 
راً (المبهم أمره، ومنه قوله تعالى:  -   ].35[آل عمران:  ) إِْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ إِينِّ َنَذْرُت َلَك َما ِيف َبْطنِي ُحمَرَّ
ت من المجاهدین واألحرار. فكأنك تقول: أكرم من عند الحدیث عن ذات و صفات اآلدمیین، نحو أكرْم ما شئ -

الرجال من كانت ذاته موصوفة بالجهاد، أو بالحّریة،  فأنت تقصد أمرین مجتمعین: الذات، ووصًفا آخر معها، 
 ).1/351 –عباس حسن  –، النحو الوافي 2/52 –المبرد  –وال ترید أحدهما وحده. (انظر: المقتضب 

  .430ص  –عبد صالح  –، النحو العربي 334ص  - ابن هشام – ) انظر: شرح شذور الذهب5(
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وقد تستخدم (ما) استفهامیة، نحو قولك: "ما معك من المال" وقد تستخدم موصولة، نحو 
]، وقد تستخدم نكرة موصوفة نحو 96[النحل:  )َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اّهللاِ َباٍق (قوله تعالى:

  .)1(قولك: "ربَّ ما كرهته تحقق فیه نفعك"

سبة لداللة (ما) الشرطیة على الزمان، فقد اختلف النحاة في داللتها على الزمان، أما بالن
وأكثر النحاة على أنها غیر زمانیة، فال تدل على زمن معین، معروف البدایة والمقدار، یربط 

]، وذهب 197: [البقرة ) َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ َيْعَلْمُه اهللاُّ  (:الجواب بالشرط، وذلك نحو قوله تعالى
البعض اآلخر: أنها زمانیة، وذلك بشرط وجود قرینة تدل على الزمان، وهو ظاهر في قوله 

مْ  (:تعالى ، فالسیاق هو )2(]، أي مدة استقامتهم لكم7[التوبة:  ) َفَام اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َهلُ
  الذي یحدد داللتها على الزمان وعدمه. 

  

 مهما - 5

واختلف فیها هل هي  ،)3(ط جازم، وذهب بعض النحاة إلى القول بأنها حرفمهما اسم شر 
مركبة أم ال، فذهب بعض النحاة أنها كلمة غیر مركبة، على وزن (َفعلى)، فحقها على هذا أن 
تكتب باأللف المقصورة، ولو سمى بها لم تنصرف؛ لكون األلف زائدة، ولو قیل: إنها للتأنیث لم 

  .      )4(تنصرف مع تنكیرها

  وذهب فریق آخر من النحاة  أنها مركبة، وفي أصلها وجهان:
: أن یكون أصلها (ما)، فزیدت علیها (ما)، كما تزاد على إن، وأین، ومتى، وغیرها من الوجه األول

أدوات الشرط، فأصبح لفظها(ماما)، فأبدلوا من األلف األولى هاء؛ ألنها من مخرجها؛ 
  فظها(مهما).كراهة تكرار اللفظ، فأصبح ل

: أن یكون أصلها (مه)، مثل (صه)، بمعنى اسكت ، أو أكفف، ثم دخلت علیها (ما) الوجه الثاني
  .)5(الشرطیة، فأصبح لفظها (مهما)

                                                           
  .1/352 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 1(
 –ابن هشام  –، مغني اللبیب عن كتب األعاریب 2/636 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 2(

 .4/429 –حسن  –عباس  –، النحو الوافي 1/398
  .4/430 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 3(
  .4/88 –) انظر: شرح الرضي على الكافیة 4(
  .2/369 –الزجاج  –) انظر: معاني القرآن وٕاعرابه 5(
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سألت الخلیل عن مهما فقال: هي ما أدخلت معها ما لغًوا، بمنزلتها مع « قال سیبویه: 
إذا قلت: إن ما تأتني آتك، وبمنزلتها مع أین، متى، إذا قلت: متى ما تأتني آتك، وبمنزلتها مع إن 

، وبمنزلتها مع أّي إذا قلت: "أیَّا ما تدعوا )1(كما قال سبحانه وتعالى: " أینما تكونوا یدرككم الموت "
، ولكنهم استكرهوا أن یكرروا لفًظا واحًدا فیقولوا: ماما، فأبدلوا الهاء من )2(فله األسماء الحسنى"

  .)3(»لى، وقد یجوز أن یكون مه كإذ ضم إلیها مااأللف التي في األو 

ومهما وضعت في أصلها للداللة على شيء ال یعقل، فإذا تضمن معه معنى الشرط، 
  . )4(صار أداة شرطیة جازمة لغیر العاقل

 أيّ  - 6

ُقِل اْدُعوْا اهللاَّ َأِو اْدُعوْا  (، ومثالها قوله تعالى: )5(وهي اسم شرط جازم باتفاق النحاة
ْمحَ  ْسنَىالرَّ ا َتْدُعوْا َفَلُه األَْسَامء اْحلُ ]، وهي بحسب ما تضاف إلیه، فتكون 110[اإلسراء:  )ـَن َأّيًا مَّ

لمن یعقل، نحو قولك: "أیُّهم یقْم أقْم معه"، وقد تضاف لما ال یعقل نحو قولك: " أيُّ الدواب تركْب 
أما إضافتها للمكان فذلك نحو قولك:" أركْب "، وقد تضاف للزمان نحو قولك: "أيُّ یوم تصْم أصْم"، 

  .)6(أيُّ مكان تجلْس أجلْس"

فتكون بحسب ما تضاف إلیه، فإن أضیفت إلى الظرف فهي « وأكد ذلك ابن هشام فقال: 
  .)7(»ظرف، وٕان أضیفت إلى غیر ذلك فهي بمنزلة ما أضیفت إلیه 

  فإن قیل لماذا استعملت (أّي) في باب الجزاء، وهي ال تختص بشيء؟

إنها استعملت في باب « أجاب على هذا السؤال العالم ابن الوراق في كتابه فقال: 
االختصار، وذلك أنك إذا قلت: أّي یأتي أكرمه، ناب(أّي) عن قولك: إن یأتني بعض القوم أكرمه، 

  .)8(»فلما كانت اختصار من (إن) تضمنها معنى االضافة 

                                                           
  .78) النساء: 1(
  .110) اإلسراء:2(
  .3/59 –كتاب ال) 3(
  .4/428 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 4(
ابن  –، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 2/49 –المبرد  -، المقتضب56/ 3 - سیبویه-كتاب ال) انظر: 5(

  .3/66 –ابن مالك  –، شرح التسهیل 205ص  –هشام 
  .2/599 –الجوجري  –) انظر: شرح شذور الذهب 6(
  .3/73 –) شرح التسهیل 7(
  .1/437 –) علل النحو 8(
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ا َتْدُعوْا َفَلُه األَْسَامء...( وقد تضاف (ما) إلى (أّي) كما في قوله تعالى: ْسنَى َأّيًا مَّ   )اْحلُ
  . )1(] وتكون جازمة110[اإلسراء: 

) لها عدة استخدامات، فقد تأتي استفهاًما، تقول: "أي الرجلین عندك؟"، وقد تأتي  و(أيُّ
 للترجیح بین أمرین تقول: "أیا ما فعلت فلي كذا"، أي إن فعلت هذا وٕان فعلت هذا، وقد تأتي

  .)2(للتعجب نحو قولك: "أي رجل زید! "

ویجوز دخول حرف الجر على (أي)، كما بینا جواز دخوله على (من) كقولك: "على أيِّ 
  )3(دابٍة ُأحمْل أركْبُه"

 متى - 7
  (متى) لها خمسة معاني ذكرها ابن هشام، وهي:

[البقرة:  )َنْرصَ اهللاِّ َقِريٌب  َمَتى َنْرصُ اّهللاِ َأال إِنَّ  (متى قد تأتي اسم استفهام، نحو قوله تعالى:   -1
214.[ 

 اسم مرادف للوسط، نحو قولك:" أخرجها متى كمه" أي من وسط كمه.  -2
 حرف بمعنى (من) أو(في)، في لغة هذیل. -3
، وهي عندما تستخدم في الجزاء، تجزم )4(اسم شرط، نحو قولك:" متى أضع العمامة تعرفني" -4

، ویجوز اتصال (ما) الزائدة بها، وال )5(لعمومفعل الشرط، وجواب الشرط، وهي ظرف زمان ل
 ، فتجزم بها وبدونها فعل الشرط وجوابه.)6(أثر ل(ما) الزائدة في المجازاة بها

فقد استعملت في الجزاء؛ الختصاصها بالزمان، وفیها معنى العموم « قال ابن الوراق:
  قلت: "متى تقم أقم"،  لجمیع األوقات، فجرى مجرى(من) في جمیع من یعقل، أال ترى أنك إذا

جمع هذا اللفظ جمیع األوقات، ولن تحتاج أن تخص وقتًا بعینه، وال یمكنك أن تقدر جمیع 
  .)7(»األوقات

  
                                                           

  .218ص  –مود درویش مح –خل إلى علم النحو وقواعد العربیة، مد4/427 –عباس حسن –) انظر: النحو الوافي1(
  .100ص  –أبو الحسین الرازي  –) انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها 2(
  .38 –) سبق توضیح دخول حرف الجر على (من) ص 3(
  .1/440 –) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب 4(
  .2/546 –وطي السی –) انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 5(
  .110ص  –عبد المنعم مسعد  –) انظر: الحجة في النحو 6(
  .1/437 –) علل النحو 7(
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اهمال متى: اختلف النحاة في اهمال متى، فقال بعضهم: یمكن اهمال(متى)، بحیث ال 
   tعائشة  مستشهدین بقول، )1(تجزم ما بعدها حمًال على(إذا)، ویرتفع الفعل بعدها، وهو غریب

، فهنا دخلت (متى) على فعل الشرط )2()َرقَ  َمَقاَمكَ  َیُقومُ  َمَتىإِنَّه وَ  َأِسیفٌ  َرُجلٌ  َبْكرٍ  َأَبا ِإنَّ (
وال تهمل متى حمًال على إذا خالًفا « (یقوم)، ولم تجزمه، ورد أبو حیان كالم ابن مالك فقال: 

  . )3(»لزاعمي ذلك
 أّنى - 8

 بعض، وذهب )4(»ع للزمان والمكان؛ ألن معناها معنى (متى) و(أین)اسم شرط تق«وهي 
  . )5(أنها للمكان ثم ضمنت معنى الشرط النحاة

وقد تفید (أنَّى) معان غیر الشرط، فقد تأتى لالستفهام؛ فتقع بمعنى متى، نحو قوله تعالى: 
وتقع بمعنى (من أین)، نحو  )6(]،223﴾ [البقرة: ...نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتمْ ﴿

]، وتقع بمعنى كیف، نحو قوله تعالى: 37...﴾ [آل عمران: َقاَل َیا َمْرَیُم َأنَّى َلكِ قوله تعالى: ﴿...
ا﴿... يِـي َهـَِذِه اّهللاُ َبْعَد َمْوِهتَ   .)7(] 259...﴾ [البقرة: َقاَل َأنََّى ُحيْ

ل بمعنى كیف، وفیها معنى الحال، وهي تقتضي العموم، أنَّى تستعم« قال ابن الوراق: 
ویدخلها مع ذلك معنى التعجب كقوله في االستفهام(أّنى یكون لي غالم)، وفیها معنى التعجب، 
فلما كانت قد تستعمل في االستفهام كما ذكرناه، وكان االستفهام یضارع الجزاء، استعملت فیه 

  .)9(التي ال یصح زیادة(ما) علیهاو(أنَّى) من أدوات الشرط  . )8(»أیًضا

                                                           
، همع الهوامع شرح 3/1591 –ابن مالك  –، شرح الكافیة الشافیة 3/82 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 1(

  .2/549 –السیوطي  –جمع الجوامع 
 - 4/49 -باب قول اهللا تعالى: "لقد كان في یوسف وٕاخواته آیات" - كتاب أحادیث األنبیاء - صحیح البخاري) 2(

  . 3384حدیث
  .4/1864 –) ارتشاف الضرب 3(
  .110ص  –عبد المنعم مسعد  –) الحجة في النحو 4(
  .336ص  –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب 5(
مقام الظروف المكانیة، والجواب محذوف" ) " واختار أبو حیان في اآلیة األولى أنها شرطیة أقیمت فیها األحوال 6(

  )2/547 –السیوطي  –(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 
  .2/547 –) انظر: المرجع السابق 7(
  .1/137 –) علل النحو 8(
 .4/430 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 9(
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 أین - 9

، وقد تدخل علیها (ما) الزائدة )2(»ثم ضمن معنى الشرط«، )1(وهي ظرف لعموم المكان
﴾ [البقرة: َفَأْينََام ُتَولُّوْا َفثَمَّ َوْجُه اهللاِّ إِنَّ اهللاَّ َواِسٌع َعلِيمٌ فتصبح(أینما)، كما في قوله تعالى: ﴿...

  ، فهي تجزم فعل الشرط، وجواب الشرط.)3(لزائدة في المجازاة بها]، وال تؤثر (ما) ا115
َقاُلوْا َأْیَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ، كما في قوله تعالى: ﴿...)4(وقد تأتي (أین) لالستفهام

 ]، فهي هنا غیر جازمة؛ ألنها استفهامیة.37...﴾ [األعراف: الّلِه َقاُلوْا َضلُّوْا َعنَّا

  أیَّان-10

، وتكون شرطیة )6(، وهي ظرف زمان)5(أیَّان بفتح الهمزة، وفي لغة سلیم (إیَّان) بكسرها
، وقد )7(فتجزم فعل الشرط، وجوابه، كما في قولك: "أیان تقْم أقْم"  ویصح اتصالها ب(ما) الزائدة

تعالى: فال تجزم وقتها، نحو قوله  - وال یكون االستفهام بها إال في المستقبل- تأتي لالستفهام، 
اَن ُمْرَساَها﴿ اَعِة َأيَّ   .)8(]187...﴾ [األعراف: َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّ

  حیثما-11

وضعت (حیثما) للداللة على المكان، ثم ضمنت معنى الشرط، فأصبحت من أدوات الشرط 
َراِم َوَحْيُث َما َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْْسِجِد احلَْ ، نحو قوله تعالى: ﴿)9(الجازمة

]، وهي ال تعمل في باب الجزاء إال بعد اتصالها 150.﴾ [البقرة: ..ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

                                                           
 –، الحجة في النحو 336ص –ابن هشام  –، شرح شذور الذهب 3/72 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 1(

  .110ص –عبد المنعم مسعد 
  336ص –ابن هشام  –) شرح شذور الذهب 2(
  .110ص  –عبد المنعم مسعد  -) انظر: الحجة في النحو 3(
 .2/546-السیوطي  –، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 3/72 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 4(
  .3/71 - لكابن ما –) انظر: شرح التسهیل 5(
  .2/546 –السیوطي  –، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 3/71 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 6(
  .4/427 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 7(
 –) وقد أنكر بعض العلماء أن تكون أیان شرطیة جازمة؛ لقلتها، ولكثرة ورودها استفهاًما (انظر: شرح التسهیل 8(

  .2/546 –السیوطي  –، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 3/71 – ابن مالك
  .110ص –عبد المنعم مسعد  –،الحجة في النحو 4/430 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 9(
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ما فیها كافة لحیث عن اإلضافة، ال زائدة كما في (متى ما)، و(إمَّا)، وذلك أن  «، و)1(ب(ما)
مضاف إلیه، فكفتها(ما) عن طلب (حیث) كانت الزمة لإلضافة، فكانت مخصَّصه بسبب ال

  .)2(»اإلضافة لتصیر مبهمة كسائر كلمات الشرط

وأما حیثما فال تكون إال شرًطا، وكانت قبل دخول ما اسم مكان خالًیا من « قال ابن مالك: 
معنى الشرط، مالزًما بالتخصیص باإلضافة إلى جملة، وال یعمل في األفعال، ثم أخرجوها إلى 

عنى إن، وجعلوها اسم شرط، فلزمهم إتمامها، وحذف ما یضاف إلیها، وألزموها الجزاء فضمنوها م
  )3(»ما تنبیًها على إبطال مذهبها األول، وجزموا بها الفعل

  

  إعراب أدوات الشرط الجازمة 
غالبیة أدوات الشرط مبنیة؛ وذلك لتضمنها معنى حروف الشرط، فالذي یتضمن معنى 

  النحو اآلتي: ، و تفصیلها على)4(الحرف ُیبنى

 إذما) –(إن  -1

  فال محل لهما من اإلعراب. -على الراجح- هما حرفان      

 مهما) –ما  –(من  -2

ه عند الحدیث عن كل واحدة منها تى ذات، باختالٍف بینها، سبق وبینهذه أسماء، وهي تدل عل
  على حدة، فهي مبنیة على السكون، وٕاعرابها:

ناقًصا، نحو قولك: "من یكن عجوًال یكثر خطؤه" في محل رفع مبتدأ: إذا كان فعل الشرط  - 
أو الزًما، نحو قولك: "من یكثر كالمه یكثر مالمه" أو متعدًیا أخذ مفعوله، نحو قوله 

َز بِهِ تعالى: ﴿... ]، ویكون خبرها جملة فعل الشرط، 123.. ﴾ [النساء: َمن َيْعَمْل ُسوءًا ُجيْ
 أو جواب الشرط، أوهما مًعا.

ل به: إذا كان فعل الشرط متعدًیا لم یستوف مفعوله، نحو قوله في محل نصب مفعو  - 
 ].178...﴾ [األعراف: َمن َهيِْد اهللاُّ َفُهَو اْملُْهَتِديتعالى: ﴿

 حیثما) وهي للمكان. –أینما  –أیَّان) وهما للزمان، (أنَّى  -(متى -3

                                                           
  .4/427 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 1(
  .4/90 –) شرح الّرضّي على الكافیة 2(
  .3/72 –) شرح التسهیل 3(
  3/476 –الهرمي  –، المحرر في النحو 3/66 –ابن مالك  –رح التسهیل ) انظر: ش4(
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، )1(المكانیةفما دل على الزمان، أو المكان فهو في محل نصب على الظرفیة الزمانیة، أو 
أین) مبنیة على الفتح؛ وذلك للتخفیف، أما  –أنَّى) مبنیة على السكون، و(أیَّان  –و(متى 

  .)3(ن فیها أكثر من لغة، الضم والكسر، والفتحإ، وقیل: )2((حیثما) فهي مبنیة على الضم

  .)4(إذن هي ظروف في محل نصب مفعول فیه، وهي متعلقة بفعل الشرط، وقیل متعلقة بالجواب
(أّي)، والتي تصلح لجمیع المعاني، فهي معربة، حیث تعرب على حسب موضعها في  -4

الجملة، فهي إما مرفوعة، كما في قولك: " أيٌّ یْخدم أمََّتُه تكرْمُه"، أو منصوبة، كما في قوله 
ْسنَىتعالى: ﴿... ا َتْدُعوْا َفَلُه األَْسَامء اْحلُ رة كما في ]، أو مجرو 110...﴾ [اإلسراء: َأّيًا مَّ

  . )5(قولك: " بأيِّ قلم تكتْب أكتْب"

  ثانًیا: األدوات غیر الجازمة
 لو - 1

لو ترد على ضربین: مصدریة، وشرطیة، والفرق بینهما أن المصدریة هي التي یصلح في 
َودَّ َكثٌِري موضعها "أن" المصدریة، وأكثر ما تقع بعد "ودَّ" أو ما في معناها، كما في قوله تعالى: ﴿

ْن  اراً مِّ ن َبْعِد إِيَامنُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ]، وكما في قوله تعالى: 109..﴾ [البقرة: .َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّ
ُر َأْلَف َسنَةٍ ﴿...   .)6(]96...﴾ [البقرة : َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

ِذيَن َلْو َتَرُكوْا ِمْن َوْلَيْخَش الَّ أما (لو) الشرطیة فهي مرادفة لـ"إن" كالتي في قوله تعالى: ﴿
ًة ِضَعافًا َخاُفوْا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اهللاَّ َوْلَيُقوُلوْا َقْوالً َسِديدا يَّ   .)7(]9﴾ [النساء: َخْلِفِهْم ُذرِّ

  . )8(»كان سیقع لوقوع غیره ماوأما لو ف« قال سیبویه: 
                                                           

، النحو 1/74 –عبده الراجحي  –، التطبیق النحوي 696ص –ابن الناظم  –) انظر: شرح ألفیة ابن مالك 1(
 .2/220 –علي أمین  –الواضح في قواعد اللغة العربیة 

ت الظروف بكونها مضافة إلى جملة، ومن شأن الظروف أن ) قال الهرمي: " وٕانما بنیت على الضم؛ ألنها خالف2(
  ).3/476 –تضاف إلى المفردات". (المحرر في النحو 

  .477ص  –) انظر: المرجع السابق 3(
  .153ص  –أحمد الكراعین، محمد إسبر  –) انظر: أسس وتطبیقات نحویة 4(
ص -عبد صالح  –، النحو العربي 153ص  –أحمد الكراعین، محمد إسبر  –) انظر: أسس وتطبیقات نحویة 5(

  .1/74 –عبده الراجحي  –، التطبیق النحوي 432
  .3/1629 -ابن مالك –، شرح الكافیة الشافیة 709ص  –) انظر: شرح ألفیة ابن مالك 6(
 .3/1629 - ابن مالك –) انظر: شرح الكافیة الشافیة 7(
 .4/224 –) الكتاب 8(
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ى التمني كقولك: لو وقد تجيء لو بمعن« وقد تأتي (لو) للتمني كما قال الزمخشري: 
تأتیني فتحدثني، كما تقول: لیتك تأتیني فتحدثني، ویجوز في فتحدثني النصب والرفع وقال اهللا 

، وهي قراءة شاذة مخالفة )1(»تعالى: " ودوا لو تدهن فیدهنون "، وفي بعض المصاحف فیدهنوا
  للمصاحف التي أرسلت لألمصار اإلسالمیة.

  مور، كما بین ذلك ابن هشام، وهي: ، تفید ثالثة أ)2(ولو الشرطیة

  : الشرطیة، أي عقد السببیة والمسببیة بین الجملتین بعدها.األول

، وهي بذلك اختلفت عن (إن) الشرطیة التي للمستقبل؛ )3(: تقیید الشرطیة بالزمن الماضيالثاني
  لذلك قالوا الشرط بإن سابق على الشرط بلو.

 .)4(المتناع الشرط واختلف النحاة في افادتها له : االمتناع، أي امتناع الجوابالثالث

والحاصل: أن لو تدل على امتناع شرطها، وعلى كونه مستلزما لجوابها، وال یتعرض «
 . )5(»المتناع الجواب في نفس األمر وال لثبوته

؛ وتستقبل بالالم جواًبا لها، وربما أضمرت الالم« ، قال الزجاجي:)6(و(لو) تلیها األفعال غالًبا
ألنه قد عرف موقعها، وٕاذا وقع بعد لو اسم، فإنما یقع على إضمار فعل رافع له أو ناصب؛ ألنها 
بالفعل أولى، إذ كانت موضوعة له، وذلك قولك:" لو زیًدا لقیته ألكرمته" تنصبه بفعل مضمر، هذا 

قال اهللا  تفسیره والرفع فیه ضعیف، وكذلك تقول: "لو زید قدم ألكرمته" ترفعه بفعل مضمر، كما
ِة َريبِّ إًِذا َألَْمَسْكُتمْ (تعالى ذكره:  ؛ ترفع أنتم ]100[اإلسراء:  )ُقْل َلْو َأْنُتْم َمتْلُِكوَن َخَزائَِن َرْمحَ

  .)7(»بفعل مضمر یفسره الظاهر، وقد یجوز في غیر مذهب سیبویه رفعه باالبتداء 
  

                                                           
 .1/443 –) المفصل في صنعة اإلعراب 1(
) ذهب بعض النحاة، منهم ابن الشجري، إلى جواز الجزم ب(لو) اضطراًرا في الشعر، حمًال على (إن).(انظر: 2(

  ).3/1277 –بدر الدین المرادي  –توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك 
  ما قال ابن مالك:          ) وذهب بعض النحویین إلى أن لو كما تكون للماضي، فهي للمستقبل أیًضا، لكنه قلیل، ك3(

   لو حرف شرط في مضي، ویقل              إیالؤها مستقبًال، لكن قبل                
یًَّة ِضَعافًا َخاُفوْا َعَلْیِهم...ْ﴾ [النسا       ]، ورد 9ء: مستشهدین بقوله تعالى:﴿ َوْلَیْخَش الَِّذیَن َلْو َتَرُكوْا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ

  ).710ص  –ابن الناظم  –اظم هذا القول؛ لصحة حمله على الماضي.(انظر: شرح ألفیة ابن مالك ابن الن
  .709ص  –ابن الناظم  –، شرح ألفیة ابن مالك 1/337 –) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب 4(
  .3/1297 –بدر الدین المرادي  –) توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك 5(
  .1/127- الزجاجي  –، الالمات 711ص  –ابن الناظم  –ظر: شرح ألفیة ابن مالك ) ان6(
  .1/127 –) الالمات 7(
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  وفعل الشرط في (لو) یأتي على عدة صور:

ط فیها فعًال ماضًیا في اللفظ والمعنى، وهو الغالب، كما في قوله تعالى: أن یكون فعل الشر  -1
ْريِ ﴿...  ].188...﴾ [األعراف: َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن اْخلَ

ِذيَن َلْو َتَرُكواْ أن یكون فعل الشرط ماضًیا لفًظا، ومستقبًال معًنا، نحو قوله تعالى: ﴿ -2  َولَْيْخَش الَّ
ًة ِضَعافًا َخاُفوْا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اهللاَّ َوْلَيُقوُلوْا َقْوالً َسِديداً  يَّ  ].9﴾ [النساء: ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ

 .أن یكون فعل الشرط مضارًعا، لكن معناه مستقبًال  -3

ُمْ أن تأتي بعدها جملة "أن واسمها وخبرها" وهذا كثیر، ومنه قوله تعالى: ﴿ -4 آَمنُوْا  َوَلْو َأهنَّ
ْن ِعنِد اهللاَّ َخْريٌ لَّْو َكاُنوْا َيْعَلُمونَ  َقْوا ملََُثوَبٌة مِّ  ].103﴾ [البقرة: واتَّ

  أما صور جواب الشرط:
أن یكون فعال ماضًیا مثبتًا، مثل قولك: "لو قدر اللئیم على الكریم ألهانه، ولو قدر علیه  -1

  الكریم لعفا عنه".
  رف "ما" مثل قولك: "لو أهمل العلم في األمة، ما بقیت لها حضارةأن یكون فعال ماضًیا منفًیا بالح -2
 .)1(أن یأتي الجواب فعًال مضارًعا منفًیا بالحرف "لم" مثل قولك: "لو حكمت لم أظلم"  -3
 لوال - 2

  ولها استعماالن: 
، وذلك نحو قوله تعالى: )2(: وهي حرف امتناع لوجود، أي أن جوابها امتنع لوجود الشرطاألول

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر َولَ ...﴿ دِّ ْوَال َدْفُع اهللاَِّ النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض هلَُّ
  ].40..﴾ [الحج: .فِيَها اْسُم اهللاَِّ َكثِرياً 

اعلم أن لوال نقیضة لو، وذلك أن الشيء ممتنع بها لوجود غیره، وتلزمها « قال الزجاجي: 
ر، وتقع بعدها األسماء، وال تقع بعدها األفعال، ضًدا لما كان في باب لو، الالم في الخب

  .)3(»فالمرتفع بعدها یرتفع باالبتداء، والخبر مضمر، والالم داخلة على الجواب

                                                           
  .391ص  -محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 1(
  .717ص  –ابن الناظم  –، شرح ألفیة ابن مالك 393ص  -) انظر: المرجع السابق 2(
  .1/129 –) الالمات 3(
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  وتكون الجملة بعدها على النحو اآلتي:

الجواب:  جملة الشرط: تكون اسمیة، یذكر فیها المبتدأ، بعد لوال، ویحذف الخبر وجوًبا، أما
فیكون جملة فعلیة، كما في (لو)، وٕان كان الجواب ماضًیا مثبًتا قرن بالالم غالًبا، وٕان كان 

  .)1(منفًیا تجرد منها
: التحضیض، وهي بمعنى (هّال)، وتكون للتحضیض في حال عدم وجود جواب لها، كما في الثاني

﴾ َلْو َأنَزْلنَا َمَلكًا لَُّقِيضَ األْمُر ُثمَّ الَ ُينَظُرونَ َوَقاُلوْا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك وَ قوله تعالى: ﴿

َق .﴿..]، ونحو قوله تعالى: 8[األنعام:  دَّ ْرَتنِي إَِىل َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ َفَيُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّ
نيَ  اِحلِ َن الصَّ   .)2(]، أما إذا كان لها جواًبا فهي شرطیة10﴾ [المنافقون: َوَأُكن مِّ

 الوم - 3

، )3(تستخدم (لوما) في نفس استخدامات (لوال)، فهي إما شرطیة، أو قد تأتي للتحضیض
اِدِقنيَ ومن أمثلة التحضیض، قوله تعالى: ﴿   ].7﴾ [الحجر: لَّْو َما َتْأتِينَا بِاملَْالئَِكِة إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

 كلما - 4

رط، ومن الواضح أن ، ومعناه استمرار تكرار الجواب كلما تكرر الشرفید االستمرات يوه
، )4(هذا االرتباط ال یتوقف على الماضي أو الحاضر أو المستقبل، إذ یمكن أن یتحقق فیها جمیعا

ا اْملِْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها وذلك نحو قوله تعالى: ﴿... َام َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ ا ُكلَّ َلَها َزَكِريَّ َوَكفَّ
  ].37..﴾ [آل عمران: .ِرْزقاً 

 أمَّا - 5

أما حرف بسیط فیه معنى الشرط، یؤول بمعنى: مهما یك من شيء؛ ألنه قائم مقام أداة «
الشرط وفعل الشرط، وال بد بعده من جملة هي جواب له، فاألصل في قولك: "أما زید فمنطلق" 
مهما یكن من شيء فزید منطلق، فحذف فعل الشرط وأداته، وأقیمت أما مقامهما، وكان األصل أن 

                                                           
ص  –ابن هشام  -، مغني اللبیب عن كتب األعاریب 717ص  –ابن الناظم  –لك ) انظر: شرح ألفیة ابن ما1(

  .1/393 - محمد عید –، النحو المصفى 757
 .5ص  –الزجاجي  –) انظر: حروف المعاني 2(
  .717ص  –ابن الناظم  –) انظر: شرح ألفیة ابن مالك 3(
  .394ص –محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 4(



 

 50 

 الفصل التمهیدي

ید منطلق، فتجعل الفاء في صدر الجواب، وٕانما أخرت لضرب من إصالح یقال: أما ز 
  .وهناك عدة أمور البد من مراعاتها عند استخدام (أمَّا)، منها: )1(»اللفظ

  أنه ال یجوز أن یتقدم الفاء أكثر من اسم واحد، فلو قلت: "أما زید طعامه فال تأكل" لم یجز. - 

إال إن كان دعاء، بشرط أن یتقدم الجملة فاصل نحو: ال یفصل بین "أما" والفاء بجملة تامة،  - 
  "أما الیوم رحمك اهللا فاألمر كذا".

  .)2(یفصلون بین أما والفاء بجزء من الجواب - 
  (لمَّا) الحینیة - 6

هكذا یصفها المعربون فیقال: "لما: حینیة، أداة شرط"، ومفهوم هذا الوصف أنها بمعنى «
شرط، تقول: "لما التقى الجمعان، ثبت الشجاع وفر "حین"، فتفید أیضا تعلیق الجواب على ال

َأُأنِزَل وقد تستخدم (لما)  ِبَمْعنى لم ِفي نفي الفْعل الُمْسَتْقبل، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ .)3(»الجبان"
ن ِذْكِري َبْل ملََّا َيُذوُقوا َعَذاِب  ْكُر ِمن َبْينِنَا َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ مِّ َتكون ِبَمْعنى ]، و 8: ص﴾ [َعَلْيِه الذِّ

، كما في قوله تعالى: ﴿ ]، َأي ِإالَّ علْیها، أما إذا كان 4﴾ [الطارق: إِن ُكلُّ َنْفٍس ملََّّا َعَلْيَها َحافِظٌ ِإالَّ
لها جواًبا َفهي شرطیة، تدل على أمر َیقع ِبُوُقوع َغیره، فهي ِبَمْعنى ِحین، كما في قوله َتَعاَلى: 

َفَام ]، أي ِحین آسفونا، وكما في قوله تعالى: ﴿...55...﴾ [الزخرف: نَا ِمنُْهمْ َفَلامَّ آَسُفوَنا انَتَقمْ ﴿
ٍء ملَِّّا َجاء َأْمُر َربَِّك  ُتُهُم الَّتِي َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاِّ ِمن َيشْ   . )4(]101...﴾ [هود: َأْغنَْت َعنُْهْم آِهلَ

 إذا - 7

، أما حرف )5(مفاجأة و(إذا) في الكالم تقع على ضربین: ظرف لالستقبال، وحرف
، وهي غیر عاملة، أما الظرفیة االستقبالیة فهي مختصة )6(المفاجأة، فتختص بالجمل االسمیة

بالجمل الفعلیة، وتأتي على وجهین: األول: أن تكون خالیة من معنى الشرط، كما في قوله تعالى: 

                                                           
  .3/1305–بدر الدین المرادي  –والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك ) توضیح المقاصد 1(
  .المرجع السابق) انظر: 2(
  .395ص  –محمد عید  –) النحو المصفى 3(
  .11ص  –الزجاجي  –) انظر: حروف المعاني والصفات 4(
  .2/57 –المبرد  –) انظر: المقتضب 5(
سماء في الظاهر، وعندها یجب تقدیر فعل، وذلك نحو ) ذكر النحاة أن (إذا) الشرطیة مثل (إن) تدخل على األ6(

ْت قوله تعالى: ﴿ َامء انَشقَّ ]، والتقدیر: إذا انشقت السماء انشقت (انظر: النحو الوافي 1﴾ [االنشقاق: إَِذا السَّ

  ).4/442 –عباس حسن  –
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ْيِل إَِذا َيْغَشى﴿ عنى الشرط، واألمثلة علیها كثیر، منها ]، والثاني: وهي المتضمنة لم1﴾ [اللیل: َواللَّ

َام َنْحُن ُمْصلُِحونَ قوله تعالى: ﴿ ْم الَ ُتْفِسُدوْا ِيف األَْرِض َقاُلوْا إِنَّ   .)1(]11﴾ [البقرة: َوإَِذا ِقيَل َهلُ

وسألته عن إذا، ما منعهم أن یجازوا « ویرى بعض النحاة، أنه الیجازى بها، قال سیبویه:
إذا بمنزلته في إذ، إذا قلت: أتذكر إذ تقول، فإذا فیما تستقبل بمنزلة إذ فیما بها؟ فقال: الفعل في 

كان  )2(رسْ مضى، ویبین هذا أن إذا تجئ وقتا معلوما؛ أال ترى أنك لو قلت: أتیك إذا احمر البُ 
حسنا، ولو قلت: آتیك إن احمر البسر، كان قبیحا، فإن أبدا مبهمة، وكذلك حروف الجزاء، وٕاذا 

  .)3(»لفعل، فالفعل في إذا بمنزلته في حین كأنك قلت: الحین الذي تأتیني فیه آتیك فیهتوصل با

الزائدة بعد  )ما(ویكثر وقوع: «، )4(ثم بین أنه یجوز أن یجازى بها في الشعر اضطراًرا
، خافضة لشرطها، منصوبة )6(قال عنها النحاة: أنها ظرف لما یستقبل من الزمان .)5(»(إذا)

  عنى هذه العبارة:بجوابها، وم

 أن (إذا) مع إفادتها الشرط، فإنها اسم بمعنى حین، وهي منصوبة على الظرفیة. - 

 أن الشرط والجواب، یكون معناهما في المستقبل، سواء أجاء لفظهما ماضًیا، أو مضارًعا. - 

 أن جملة فعل الشرط، تكون في محل جر باإلضافة إلى (إذا). - 

 .)7(عامل الظرف أن الذي ینصب (إذا) هو الجواب فهو - 

  .)8(فالمشهور، والذي علیه جمهور النحاة أن (إذا) ال یجزم بها إال في الشعر  

   
                                                           

 .96ص – الوقاد –، موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب 81ص  –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 1(
  )1/356 –الفارابي  – العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاحوهو البلح إذا احمر. (انظر:  )2(
  .3/60 –كتاب ال) 3(
  .2/56 –المبرد  –، المقتضب 3/61 –) انظر: المرجع السابق 4(
  .4/442 –عباس حسن  –) النحو الوافي 5(
ن "، على التعبیر الشائع وهو "ظرف لما یستقبل من ) یفضل بعض النحاة التعبیر عن إذا  "ظرف مستقبل للزما6(

الزمان"؛ لما یوهمه التعبیر الشائع من أن "إذا" ظرف زمان، ومظروفه هو ما یستقبل من الزمان، فالظرف 
والمظروف شيء واحد، وهذا ال یكون، ثم قالوا: إن التعبیر الشائع قد یقبل إما على اعتبار الالم زائدة وٕاما 

مع مجرورها متعلقین بمحذوف، والتقدیر: ظرف موضوع لما یستقبل من الزمان، أما التعبیر على اعتبارها 
، مختصر مغني اللبیب عن 4/440 –عباس حسن  –األول فال حذف فیه وال تقدیر (انظر: النحو الوافي 

  ).153ص  –محمد العثیمین  –كتاب األعاریب 
 .75ص  –عبده الراجحي  –طبیق النحوي ، الت394ص  –محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 7(
  .3/1276 -بدر الدین المرادي - ) انظر: توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك 8(
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 كیف - 8

وهي اسم لتعمیم األحوال، وتسمى ظرًفا؛ لتأولها بعلى أي حال، والدلیل على اسمیتها «
هیئة، وأصل معناها السؤال عن الحالة وال )1(»جواز االكتفاء بها، مع صحة دخولها على األفعال

، وقد )2(أي عن الكیفیة، وذلك نحو قولك: كیف أنت؟ كیف غرسك؟ فهي أكثر ما تكون استفهاًما
تأتي شرطیة، حیث أنها تعلق بین جملتین في المعنى، وال تجزم فعل الشرط وال جوابه، حمًال على 

ُرُكْم ِيف األَْرَحاِم َكيْ ، ومنه قوله تعالى: ﴿)3(االستفهام ِذي ُيَصوِّ َف َيَشاُء الَ إَِلـَه إِالَّ ُهَو اْلَعِزيُز ُهَو الَّ
كِيمُ    ]. والتقدیر: على أي حال یشاء تصویركم یصوركم.6﴾ [آل عمران: اْحلَ

وسألت الخلیل عن قوله: كیف تصنع أصنع. فقال: هي مستكرهة « أما سیبویه فقال:
  . )4(»أكنولیست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء، ألن معناها على أي حال تكن 

إذن أكثر النحاة أنها من أدوات الشرط غیر الجازمة، فیجازى بها معنى، ال عمًال، ویجب 
أن یكون فعل الشرط وجوابه متفقین في اللفظ، والمعنى، تقول: كیف تصنْع أصنْع، وال یجوز أن 

  .)5(تقول: كیف تجلْس أصنعْ 

ازمة، وال یجازى بها عندهم إال وذهب الكوفیون إلى أنه یجازى بها كباقي أدوات الشرط الج
  . )6(مع (ما)، وأبى البصریون ذلك، وكٌل له أدلته في ذلك

  

 

  

  

  

  

                                                           
  .3/70 –ابن مالك  –) شرح التسهیل 1(
  .4/442-عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 2(
  .3/70 –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 3(
  .3/60 –كتاب ال) 4(
  .4/442 –عباس حسن –، النحو الوافي2/550 –السیوطي  –) انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 5(
، شرح الكافیة 2/643 -األنباري –) انظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین 6(

  . 3/1583 –ابن مالك  –الشافیة 
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  املطلب الثالث
  أركان مجلة الشرط

  .رطأداة الشرط، فعل الشرط، جواب الش: ة وهيشرطیة من ثالثة أركان رئیستتكون الجملة ال

الجازمة وغیر الجازمة ومعنى هذه قد تم الحدیث عن أدوات الشرط و وهو األداة  الركن األول
  األدوات واستخداماتها.

، نه عالمة على وجود الفعل الثانيهو جملة فعل الشرط، وسمى بفعل الشرط ألو  والركن الثاني
اُطَهاوالعالمة تسمى شرًطا، حیث قال تعالى: ﴿...  ]، 18...﴾ [محمد: َفَقْد َجاء َأْرشَ

  .)1(أي عالمتها
الشرط، وسمي جواًبا أو جزاًء؛ تشبیًها له بجواب السؤال وبجزاء األعمال؛ هو جواب و  الركن الثالث

لوقوعه بعد الشرط كما یقع الجواب بعد السؤال، ولوقوع الجزاء بعد الفعل المجازى 
  . )2(علیه

وجملة فعل الشرط یجب أن تكون فعلیة، أما جملة جواب الشرط فاألصل أن تكون فعلیة، 
  . )3(ویجوز فیها االسمیة

  قال ابن مالك في ألفیته: 
  اًبا ُوِسماوَ جَ وَ  اءُ زَ الجَ  ولُ تْ ا           یَ مَ دِّ قُ  طٌ رْ شَ  نَ یْ ضِ تَ قْ یَ  ینِ لَ عْ فِ 
  )4(نِ یْ فَ الِ خَ تَ ما  أو  مُ یهِ فِ لْ تُ            ینِ یْ عَ ارِ ضَ مُ  وْ أَ   ینِ یْ اضِ مَ وَ 

لشرط تقتضي أن أدوات ا –بعد ذكره ألدوات الشرط  –فقد بین الناظم في البیت األول 
  . )5(فعلین بعدها یسمى األول شرًطا، والثاني جواًبا أو وجزاءً 

فهم من قوله: یتلو الجزاء أن جواب الشرط ال یتقدم، وٕان تقدم على أداة الشرط شبیه 
بالجواب فهو دلیل علیه، ولیس إیاه، هذا مذهب جمهور البصریین، وذهب الكوفیون والمبرد، 

  ).6(سهوغیرهما إلى أنه الجواب نف
                                                           

 .338ص  –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب 1(
  .340ص  –) انظر: المرجع السابق 2(
  .697ص  –ابن الناظم  –) انظر: شرح ألفیة ابن مالك 3(
  .58ص  –) ألفیة ابن مالك 4(
، حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن 697ص  –ابن الناظم  –) انظر: شرح ألفیة ابن مالك 5(

 .2/747 –مالك 
 .3/1277 –بدر الدین المرادي  –الك في شرح ألفیة ابن مالك ) انظر: توضیح المقاصد والمس6(
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  صور وهي:  الشرط والجزاء، فیكونان على أربعثم بین في البیت الثاني صور فعل 
: أن یكون الفعالن ماضیین وضًعا، أو بمصاحبة لم أحدهما أو كالهما،  نحو قوله األولى الصورة

  ].7...﴾ [اإلسراء: إِْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنُفِسُكمْ تعالى: ﴿

.َوإِن ُتْبُدوْا َما ِيف كونا مضارعین، وهو األصل، واألكثر، نحو قوله تعالى: ﴿..: أن یالصورة الثانیة
اِسْبُكم بِِه اهللاُّ ُفوُه ُحيَ   ].284...﴾ [البقرة: َأنُفِسُكْم َأْو ُختْ

َياَة : أن یكون األول ماضًیا، والثاني مضارًعا نحو قوله تعالى: ﴿الصورة الثالثة َمن َكاَن ُيِريُد اْحلَ
نْ  ْم فِيَها َوُهْم فِيَها الَ ُيْبَخُسونَ الدُّ   ]. 15﴾ [هود: َيا َوِزينََتَها ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعَامَهلُ

من یقم لیلة ( :r: أن یكون األول مضارًعا والثاني ماضًیا، وهو قلیل، ومنه قوله  والصورة الرابعة
  میة كما بینا.، وقد یأتي جواب الشرط جملة اس)2())1(القدر غفر له ما تقدم من ذنبه

فإذا كان فعل الشرط وجواب الشرط ماضیین، فهما مجزومان تقدیًرا، وٕان كان الشرط 
والجزاء مضارعین، وجب الجزم فیهما، ورفع الجزاء ضعیف، ومنه قراءة طلحة بن سلیمان في قوله 

ُم املَْْوُت تعالى: ﴿... ، وهي قراءة ُكُكم بالرفع]، فقرأ یدر 78...﴾ [النساء: َأْينََام َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ
  .)3(شاذة

 آخرون ذهبإلى أنه مرفوع باضمار الفاء، و النحاة بعض واختلف في تخریج الرفع، فذهب 
أما إذا كان الشرط ماضًیا والجزاء مضارًعا جاز جزم الجزاء ورفعه   . )4(على التقدیم والتأخیرأنه 

  ، وٕان قیل: أي الوجهین أحسن؟)5(وكالهما حسن

أن الرفع أحسن من الجزم، لكن ابن مالك بین أن العكس  إلى عض المتأخرینذهب بقلت: 
  .)6(هو الصواب فالجزم مختار، والرفع جائز كثیر

  
                                                           

  35حدیث رقم  -1/16 –باب قیام لیلة القدر من اإلیمان  –كتاب اإلیمان  –) صحیح البخاري 1(
، حاشیة 3/1584 –ابن مالك  –، شرح الكافیة الشافیة 697ص  –ابن الناظم  –) انظر: شرح ألفیة ابن مالك 2(

 .3/90 –ابن مالك  –، شرح التسهیل 2/748 –ن عقیل على ألفیة ابن مالك الخضري على شرح اب
  .1/193 –الموصلي  – عنها واإلیضاح القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسبانظر:  )3(
  .3/1281 –بدر الدین المرادي  –المقاصد والمسالك في شرح ألفیة ابن مالك  توضیح) انظر: 4(
، شرح 3/1588 –ابن مالك  –، شرح الكافیة الشافیة 698ص  –ابن الناظم  –لك ) انظر: شرح ألفیة ابن ما5(

  .4/36 –ابن عقیل  –ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 
  .3/1279 –بدر الدین المرادي  –) انظر: توضیح المقاصد والمسالك في شرح ألفیة ابن مالك 6(



 

 55 

 الفصل التمهیدي

  قال ابن مالك:  
  )1(نهِ ٍع وَ ارِ ضَ مُ  دَ عْ بَ  هُ عُ فْ رَ ن           وَ سَ ا حَ زَ الجَ  كَ عُ فْ اٍض رَ مَ  دَ عْ وبَ 

  الشرط سأقوم بذكر أهمها بإذن اهللا تعالى.وهناك أحكام تتعلق بكل من جملة الشرط، وجواب 

  أوًال: جملة فعل الشرط 
  إذا وقعت جملة فعل الشرط بعد أداة الشرط فإن لها عدة أحكام منها: 

َوإِْن َأَحٌد ، فال یجوز أن تكون جملة الشرط اسمیة، أما قوله تعالى ﴿)2(أن تكون جملة فعلیة -1
كَِني اْسَتَجاَرَك َفَأِجرْ  ْرشِ َن املُْ ]، فإن (أحد) فاعل لفعٍل 6...﴾ [التوبة: ُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم اهللاِّمِّ

 مضمر دل علیه الفعل بعده، والتقدیر: " وٕان استجارك أحُد فأجره"

 ها، بحیث ال یتقدم فعل الشرط على األداة .ئوجوب الترتیب بین أجزا -2

 یُد أمس أقْم معه" أال یكون فعل الشرط ماضي المعنى، فال یجوز أن نقول:" إن قام ز  -3

 أال یكون فعل الشرط طلًبا، فال یصح أن نقول:" إن قْم "، أو " إن لیقْم" . -4

 أال یكون فعل الشرط جامًدا ، فال یجوز أن نقول:" إن لیس الهواء هادًئا نرغب فیه". -5

أال یكون فعل الشرط مقروًنا بحرف تنفیس، فال یجوز أن نقول:" إن سوف یقْم أقْم"، كما  -6
 .)3(اقترانه بقسم أو شيء له حق الصدارة، كأدوات االستفهام ویمتنع

أال یكون مقروًنا بحرف نفي مثل (ما، لن)، فال یجوز أن نقول:" إن لن یقْم أقْم"، ویستثنى من  -7
ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ذلك (لم، ال)، فیجوز اقترانه بهما، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأهيُّ

ْغَت ِرَساَلَتهمِ  ْ َتْفَعْل َفَام َبلَّ بَِّك َوإِن ملَّ  ]67...﴾ [المائدة: ن رَّ

وال تكون جملة الشرط إال مصدرة بفعل متصرف مجزوم باألداة لفًظا أو « قال ابن مالك: 
تقدیًرا، وهو إما ماض مجرد من حرف النفي، ومن حرف (قد) لفًظا، أو تقدیًرا، وٕاما مضارع 

أو لم، وأكثر ما یكون ظاهًرا، ویجوز أن یضمر إذا دل علیه دلیل كما في  مجرد أو منفي بال

                                                           
  .58ص  –) ألفیة ابن مالك 1(
بأن أدوات الشرط ال تدخل على  -نا عن األمور التي تتفق فیها أدوات الشرطعند حدیث-) وقد سبق وقلنا 2(

  .34األسماء، فإن وقع بعدها اسم وجب تقدیر فعل تكون داخلة علیه. انظر: ص 
 –ابن هشام  –، شرح شذور الذهب 3/207 –ابن هشام  –) انظر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 3(

 .4/444 –سن عباس ح –، النحو الوافي 339ص
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"إن خیًرا فخیر وٕان شًرا فشر"، تقدیره: "إن كان عمله خیًرا فجزاؤه خیر، وٕان كان عمله شًرا 
 .)1(»فجزاؤه شر 

فإذا توفرت هذه الشروط في فعل الشرط ، وجب جزمه لفًظا إن كان مضارًعا ، ومحًال إن كان 
  ضًیا.ما

  والجملة الشرطیة كاملًة ال محل لها من اإلعراب إال في حالتین:

: أن تكون أداة الشرط هي إذا على اعتبارها جازمة أو غیر جازمة، فهي حین إذن ظرف األولى
َوإَِذا َرَأْوُهْم مضاف، والجملة الشرطیة في محل جر باإلضافة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿

  ].32﴾ [المطففین: َضالُّونَ َقاُلوا إِنَّ َهُؤَالء لَ 

: أن تكون أداة الشرط مبتدأ، فتكون الجملة الشرطیة بعدها خبًرا لها، واختلف في الخبر، هل الثانیة
  . )2(هو جملة فعل الشرط، أم الفعل والجواب مًعا

  

  ثانًیا: جواب الشرط 
لو وضعناه ، ومعنى ذلك أننا )3(»أصل جواب الشرط أن یكون فًعال صالًحا لجعله شرطا«

مكان فعل الشرط لما أخل بالمعنى، وهو بذلك ال یحتاج إلى رابط یربطه بفعل الشرط، وینطبق 
علیه الشروط التي ذكرناها في فعل الشرط، فإذا جاء فعل الشرط واحًدا من األمور التي ال تكون 

  .)4(شرًطا، فیجب حینئٍذ أن یقترن الجواب بالفاء

م یحتج إلى فاء یقترن بها، وذلك إذا كان ماضًیا متصرًفا إذا جاء على األصل ل«فالجواب 
  .)5(»مجرًدا من قد وغیرها، أو مضارًعا مجرًدا أو منفًیا بال ولم

فإذا كان جواب الشرط جملة اسمیة، فیجب أن یقترن بالفاء، أو إذا الفجائیة، ومن ذلك قوله 
ٍء َوإِن َيْمَسْسَك اّهللاُ بُِرضٍّ َفَال َكاِشَف لَ تعالى: ﴿ ُه إِالَّ ُهَو َوإِن َيْمَسْسَك بَِخْريٍ َفُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ

                                                           
 .3/74 –) شرح التسهیل 1(
  .4/446 –عباس حسن  –) انظر: النحو الوافي 2(
بدر  –، توضیح المقاصد والمسالك في شرح ألفیة ابن مالك 3/1594 - ابن مالك  –) شرح الكافیة الشافیة 3(

 .3/1281 –الدین المرادي 
  .341ص  –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب 4(
  .3/1281 –بدر الدین المرادي  –مقاصد والمسالك في شرح ألفیة ابن مالك ) توضیح ال5(
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ُطونَ ]، وقوله تعالى: ﴿...17﴾ [األنعام: َقُديرٌ  َمْت َأْيِدهيِْم إَِذا ُهْم َيْقنَ ﴾ َوإِن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة بَِام َقدَّ
  .)1(]36[الروم: 

َفَمن وذلك نحو قوله تعالى: ﴿... ویجوز اقتران جواب الشرط بالفاء، فإن كان مضارًعا رفع، 
ِه َفَال َخيَاُف َبْخسًا َوَال َرَهقاً    .)2(]13[الجن: ﴾ ُيْؤِمن بَِربِّ

   قال ابن مالك:

  )3(ا ِإلْن أو غیرها لم َیْنَجِعلْ طً رْ شَ      ابا لو ُجِعْل وَ واْقُرْن بفا َحْتًما جَ 

فیه؛ لیعلم ارتباطه وباختصار كل جواب یمتنع جعله شرًطا فإن الفاء یجب أن تقترن 
إِن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت بالشرط، مثل كونه ماضي المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿...

  .]26: [یوسف﴾ َوُهَو ِمَن الَكاِذبِنيَ 

بُِعوِين وكذلك لو كان جملة طلبیة، نحو قوله تعالى: ﴿ ﴾ مُ ُحيْبِْبكُ  ُقْل إِن ُكنُتْم ُحتِبُّوَن اهللاَّ َفاتَّ

إِن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَك َماالً ، أو جملة فعلیة متصدرة بفعل جامد، نحو قوله تعالى: ﴿]31[آل عمران: 
َامء َن السَّ ن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَبانًا مِّ   ].39 -40[الكهف: ﴾ َوَوَلدًا َفَعَسى َريبِّ َأن ُيْؤتَِنيِ َخْريًا مِّ

َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم اّهللاُ س، أو قد، نحو قوله تعالى: ﴿...كذلك لو قرن بالتنفی
َق َأٌخ لَُّه ِمن َقْبُل ، وقوله تعالى: ﴿]28التوبة: ...﴾  [ِمن َفْضلِِه إِن َشاء ْق َفَقْد َرسَ ...﴾ َقالُوْا إِن َيْرسِ

  ].77[یوسف: 

ْ َتْفَعْل بالفاء، نحو قوله تعالى: ﴿... ولو قرن بناف غیر (ال، لم)، یجب أیًضا اقترانه َوإِن ملَّ
ْغَت ِرَساَلَتهُ  َوَما َيْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ َفَلن ُيْكَفُرْوُه َواهللاُّ َعلِيٌم ]، وقوله تعالى: ﴿67...﴾ [المائدة: َفَام َبلَّ

  .)4( ]115[آل عمران: ﴾ بِاملُْتَِّقني

  
                                                           

  .341ص  –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب 1(
  .3/1281 –بدر الدین المرادي  –) انظر: توضیح المقاصد والمسالك في شرح ألفیة ابن مالك 2(
  .58ص  –) ألفیة ابن مالك 3(
، أوضح المسالك إلى 341ص  –ابن هشام  –، شرح شذور الذهب 3/75 – ابن مالك –) انظر: شرح التسهیل 4(

  .3/209 –ابن هشام  –ألفیة ابن مالك 
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  املطلب الرابع
  أحكام مجلة الشرط

  لشرط أحكاًما مختلفة، سأتناول أهم هذه األحكام بشيء من التفصیل في المسائل اآلتیة:إن لجملة ا

  المسألة األولى: الربط في أسلوب الشرط
عرفنا أن الجملة الشرطیة مكونة من فعل الشرط، وجواب الشرط، فإذا جاء جواب الشرط 

وابه، وٕان ربط فعلى خالف فعًال صالًحا لجعله شرًطا، فال یحتاج إلى رابط یربط فعل الشرط بج
  ، والربط في جملة الشرط یكون إما بالفاء، أو إذا الفجائیة.)1(األصل

  أوًال: الربط بالفاء

، فإن كان الجواب ال یصلح أن یكون )2(»جواب الشرط على ضربین، الفعل، والفاء«
ود، وٕانما خصت ، فإن الفاء تجب فیه؛ لتربطه بفعل الشرط؛ ألن الجزم الحاصل به الربط مفقاشرطً 

الفاء بذلك؛ لما فیها من معنى السببیة، ولمناسبتها للجزاء معنى، من حیث إن معناه التعقیب بال 
  .)3(فصل، ولتعقب الجزاء على فعله كذلك

وال تكون المجازاة إال بفعل ألن الجزاء إنما یقع بالفعل أو بالفاء « وفي ذلك قال المبرد: 
  . )4(»ألن معنى الفعل فیها

وسألت الخلیل عن قوله جل وعز: ﴿َوإِن ُتِصْبُهْم َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِهْم «ل سیبویه:  وقا
، فقال: هذا كالم معلق بالكالم األول، كما كانت الفاء معلقة بالكالم األول، وهذا )5(ِإَذا ُهْم َیْقَنُطوَن﴾

  .)6(»علها هنا في موضع قنطوا، كما كان الجواب بالفاء في موضع الف

والحاصل أن « والمواضع التي تدخل الفاء فیها على الجواب لخصها ابن الوقاد بقوله: 
الفاء تدخل المتناع الجملة من أن تقع شرًطا، إما لذاتها، أو لما اقترن بها من نفي أو إثبات، 

ثاني ثالثة أنواع فاألول ثالثة أنواع: الجملة االسمیة، والجملة الطلبیة، والجملة التي فعلها جامد، وال
.  )7(»أیًضا: ما، ولن، وٕان النافیات، والثالث ثالثة أنواع أیًضا: قد لفًظا أو تقدیًرا، والسین، وسوف

                                                           
 .3/1596 –ابن مالك  –) انظر: شرح الكافیة الشافیة 1(
  .134ص  –ابن جني  –) اللمع في العربیة 2(
  .  2/405- ابن الوقاد - ) انظر: شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو3(
    .2/49 –) المقتضب 4(
  .36) الروم: 5(
 .3/63 –كتاب ال) 6(
 .2/406 - ) شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو7(
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بها احِ صَ  اءَ جَ  نْ إِ فَ ألبي بن كعب لما سأله عن اللقطة: ( rوقد تحذف الفاء في الندرة كما في قوله 
  . )1()اهَ بِ  عَ تَ مْ تَ  اسْ الَّ إِ وَ 

  إذا ثانًیا: الربط بِ 

إذا الفجائیة، ولكنه أقل من الربط بالفاء، فیجوز  قد یقع الربط بین فعل الشرط، وجوابه ب
أن تغني إذا الفجائیة عن الفاء في الربط؛ ألنها أشبهت الفاء في كونها ال یبتدأ بها، ویصح اقتران 

  إذا الفجائیة بدًال من الفاء بشروط أربعة وهي: جواب الشرط ب

  تكون أداة الشرط هي إن، أو إذا الشرطیة غیر الجازمة. : أنالشرط األول

: أن تكون جملة الجواب اسمیة موجبة، فإذا كانت اسمیة منفیة، فال یجوز أن تقترن الشرط الثاني
  إذا، فال نقول: "، یقم زید إذا ما عمرو بقائم"، وٕانما تقترن بالفاء. ب

سواء كانت دعائیة، نحو -فإن كانت طلبیة، : أن تكون الجملة االسمیة غیر طلبیة، الشرط الثالث
فال  -قولك: "ویل للمقصر في أداء واجبه" أو استفهامیة، نحو قولك:" من ینصرك"

  إذا، وٕانما تقترن بالفاء. یجوز اقترانها ب

: أال تقترن هذه الجملة االسمیة الموجبة غیر الطلبیة بإن المؤكدة، وٕاال وجب اقترانها الشرط الرابع
  .)2(ذلك نحو قولك: " إن كنت تقطع رحمك، فإن محمًدا یصل رحمه"بالفاء، و 

إلى جواز الجمع بین النحاة بعض ع الفاء مع إذا الفجائیة، فذهب واختلف في جواز اجتما
ِذيَن الفاء وٕاذا الفجائیة تأكیًدا، ومنه قوله تعالى: قال اهللا تعالى: ﴿... َفإَِذا ِهَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَّ

  .)3(]97..﴾[األنبیاء: .َكَفُروا

وزعم الخلیل أن إدخال الفاء على إذا قبیح، ولو كان إدخال الفاء على « أما سیبویه فقال: 
إذا حسنا لكان الكالم بغیر الفاء قبیحا؛ فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غیرها، 

  . )4(»فصارت إذا هاهنا جوابا كما صارت الفاء جوابا
    

                                                           
 –باب هل یأخذ اللقطة وال یدعها تضیع حتى ال یأخذها من ال یستحق  –كتاب في اللقطة  –) صحیح البخاري 1(

  .2437ث رقمحدی – 3/126
، شرح التصریح على التوضیح أو التصریح 3/212 –ابن هشام  –انظر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  )2(

  2/407-ابن الوقاد -بمضمون التوضیح في النحو
 2/407- ابن الوقاد - ) انظر: شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو3(
  .3/64 –كتاب ال) 4(
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  الثانیة: الحذف في أسلوب الشرط المسألة 
ة، وهي شرطیة مكونة من ثالثة أركان رئیسفعود على بدء، وبعد أن تبین لنا أن الجملة ال

قد ینال األداة، أو فعل الشرط أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط، فإن الحذف في أسلوب 
فعل الشرط والجواب مًعا، وٕالیك الشرط وحده، أو فعل الشرط مع األداة، أو جواب الشرط وحده، أو 

  تفصیل الحدیث في ذلك على النحو اآلتي: 
  أوًال: حذف أداة الشرط 

لم یشتهر حذف األداة عند النحاة، فال یجوز حذف أداة الشرط على رأي الجمهور من 
ال یجوز حذف أداة الشرط (ولو) كانت (إن في األصح) كما ال یجوز « النحاة، قال السیوطي: 

ها من الجوازم، وال حذف حرف الجر، وجوَّز بعضهم حذف (إن) فیرتفع الفعل وتدخل حذف غیر 
َالِة َفُيْقِسَامِن بِاهللاِّ الفاء إشعاًرا بذلك، وخرج علیه قوله تعالى: ﴿... بُِسوَهنَُام ِمن َبْعِد الصَّ ...﴾ َحتْ

  .)1(]»106[المائدة: 

  ثانًیا: حذف فعل الشرط وحده 

  ، وذلك بشرطین: قد یحذف فعل الشرط وحده

 داللة الدلیل علیه، قال ابن مالك: -1
 )2(والشرُط ُیْغني عن جواٍب قد ُعلم          والعكُس قد یأتي إْن المعنى ُفهم

أن یكون فعل الشرط واقًعا بعد إال، وذلك نحو قولك:" تكلم بالحق وٕاال فاسكت"، أي: وٕان ال  -2
یدرس  المتلوة بال النافیة نحو قولك :" من تتكلم بالحق فاسكت، وقد یحذف فعل الشرط بعد َمنْ 

  .)3(ینجح، ومن ال فال نجاح له"
  ثالثًا: حذف أداة الشرط وفعل الشرط 

تحذف األداة والفعل وذلك إذا أقیمت أمور مقامهما، تدل علیهما، وهي األمر، والنهي، 
  واالستفهام، والتمني، والدعاء، والعرض.

بِْبُكُم اهللاُّ ُقْل إِنفمثال األمر قوله تعالى: ﴿ بُِعوِين ُحيْ ...﴾ [آل عمران: ُكنُتْم ُحتِبُّوَن اهللاَّ َفاتَّ
  ]، أي فإن تتبعوني یحببكم اهللا .31

                                                           
  .2/563 –) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 1(
  .59ص –) ألفیة ابن مالك 2(
ص  –ابن هشام  –، مغني اللبیب عن كتب األعاریب 343ص  –ابن هشام  –) انظر: شرح شذور الذهب 3(

  .435ص  –عبد صالح  –، النحو العربي 848
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  ومثال النهي نحو قولك: "ال تفعل الشر تنُج "، أي ال تفعل الشر، فإنك إن ال تفعل تنج  

عندنا یحدثنا"، ومثال الدعاء  ومثال االستفهام نحو قولك: " أین بیتك أزرك"، ومثال التمني" لیته
  . )1(نحو قولك " اللهم ارزقني ماًال أتصدق به"، والعرض نحو قولك: "أال تنزل تصب خیًرا"

  

  رابًعا: حذف جواب الشرط

حذف جواب الشرط یقع كثیًرا، فهو أكثر أجزاء الجملة تعرًضا للحذف، وله مواضع عدیدة، 
  ا، فمن المواضع التي یحذف فیها الجواب وجوًبا:یحذف فیها وجوًبا، ومواضع یحذف فیها جوازً 

یحذف جواب الشرط وجوًبا إذا تقدم علیه أو اكتنفه ما یدل علیه، أي إذا تقدم على األداة  •
ْ والفعل ما یشبه الجواب، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ ْفَسَك َعَىل آَثاِرِهْم إِن ملَّ َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّ

دِ  َذا اْحلَ  .)2(] 6﴾ [الكهف: يِث َأَسفاً ُيْؤِمنُوا ِهبَ

وال یجوز الحذف حتى یكون المحذوف معلوًما بما یدل علیه من تقدم خبر أو « قال المبرد: 
 .)3(»مشاهدة حال

ذكر بعض العلماء، أن المواضع التي یتحتم فیها تقدیر الجواب محذوًفا، وقد أغنى عنه ما 
  تقدم من كالم ثالثة مواضع:

كون المتقدم جملة اسمیة، نحو قولك: "أنت ظالم إن آذیتني"، ونقدره "أنت : أي یالموضع األول  
ظالم إن آذیتني فأنت ظالم"؛ ألن الجواب إذا كان جملة اسمیة، وجب اقترانه بالفاء، 

  أو إذا الفجائیة.

: أن یكون الكالم السابق جملة فعلیة، فعلها مضارع منفي بلم، واقترنت بالفاء، الموضع الثاني  
قولك: "فلم تقم بواجبك إن فعلت هذا"، وال یمكن اعتباره هو الجواب ؛ القترانه نحو 

  بالفاء، والجواب المنفي بلم ال یقترن بالفاء.

: أن یكون الكالم السابق جملة فعلیة فعلها مضارع مرفوع، نحو قولك: " أقوم الموضع الثالث  
  . )4(إن قمت"، وال یمكن اعتباره جواًبا؛ ألنه مرفوع

                                                           
، مغني اللبیب 2/162 –ابن السراج  –و ، األصول في النح135ص  –ابن جني  –) انظر: اللمع في العربیة 1(

  . 847ص  –ابن هشام  - عن كتب األعاریب  
    .849ص  –ابن هشام  -) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب  2(
  .2/81 –) المقتضب 3(
 .3/217- ابن هشام  –) انظر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 4(
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ُقل لَّئِِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس ا یحذف وجوًبا إذا دل علیه جواب القسم، نحو قوله تعالى: ﴿كم •
نُّ َعَىل َأن َيْأُتوْا بِِمْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن الَ َيْأُتوَن بِِمْثلِهِ    .)1(]88...﴾ [اإلسراء: َواْجلِ

  أما المواضع التي یحذف فیها الجواب جوازًا فمنها:

اًبا لسؤال، نحو قولك: "أتضرب زیًدا؟ فتجیب: إن أساء، أي إن أساء إذا كان الشرط جو  •
  .)2(أضربه

َفإِِن إذا لم یكن في الكالم ما یصلح جواًبا، ودل فعل الشرط على الجواب، كقوله تعالى: ﴿... •
َامء َفَتْأتَِيُهم بِآَيةٍ  ًام ِيف السَّ َمَعُهْم  اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغَي َنَفقًا ِيف األَْرِض َأْو ُسلَّ َوَلْو َشاء اهللاُّ َجلَ

اِهلِنيَ  َدى َفَال َتُكوَننَّ ِمَن اْجلَ   .)3(]، أي فافعل35﴾ [األنعام: َعَىل اْهلُ

إذا كان فعل الشرط ماضًیا لفًظا، أو مضارًعا مسبوًقا بلم، نحو قولك: "أنت ناجح إن  •
  .)4(درست"، "أنت راسب إن لم تجتهد"

  دفع الذهن إلى تصور عظمة أمر ما.وهو  وقد یحذف الجواب ؛ لغرض بالغي،

  خامًسا: حذف فعل الشرط والجواب مًعا

قد یحذف فعل الشرط والجواب مًعا، وتبقى األداة وحدها، إذا كان في الكالم ما یدل 
علیهما، وذلك نحو قولك: "الناس مجزیُّون بأعمالهم إن خیًرا فخیٌر، وٕان شًرا فشٌر"، فالتقدیر: إن 

، ویكون الحذف لفعل الشرط، والجواب إذا )5(زاؤهم خیٌر، وٕان فعلوا شًرا فجزاؤهم شرٌ فعلوا خیًرا فج
  كانت أداة الشرط (إن) دون غیرها من أدوات الشرط.

سائر األدوات، واختصت  نفان أي الشرط والجواب (مع إن) دو ویحذ« قال السیوطي: 
  .)6(»بذلك ألنها أم الباب، وألنه لم یرد في غیرها 

  الشاعر: ومنه قول

  وٕانْ  ًما قالتْ دَ فقیرًا معْ  بناُت العمِّ یا َسْلمى وٕاْن          كانَ  قالتْ 

                                                           
 .436ص –عبد صالح  –) انظر: النحو العربي 1(
  .436ص – المرجع السابق) انظر: 2(
  .849ص  –ابن هشام  -) انظر: مغني اللبیب عن كتب األعاریب  3(
 436ص –عبد صالح  –) انظر: النحو العربي 4(
 نفس الصفحة. –) انظر: المرجع السابق 5(
 .2/562 –) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 6(
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والمعنى: أترضین به زوًجا، وٕان كان فقیًرا معدًما؟ قالت: وٕان كان فقیًرا معدًما أرض به، فالشرط، 
  .)1(والجواب محذوفان، واألداة باقیة

  المسألة الثالثة: التوسع في جملة الشرط
ض أجزائها، ففي عفي المسألة السابقة، أن الجملة الشرطیة قد تتعرض لحذف ب تحدثنا

المقابل قد تتعرض الجملة الشرطیة إلى التوسع فیها، وأوجه التوسع في الجملة الشرطیة عدیدة، 
  وسأقتصر على ذكر أهمها بإذن اهللا تعالى.

  أوًال: التوسع بالحال أو البدل

  )2(»باب ما یرتفع بین الجزمین وینجزم بینهما«ان طرح سیبویه هذه القضیة، تحت عنو 

فقد یقع بعد فعل الشرط فعل آخر، فإذا كان مرفوًعا، كان حاًال، وذلك نحو قولك: "متى 
تأتنا تطلُب نصحَنا نصِغ إلیك"، تطلب نصحنا الجملة هنا في محل نصب حال، والتقدیر: طالًبا 

  . )3(نصحنا

ما فقولك: إن تأتني تسألني أعطك، وٕان تأتني تمش أمش فأما ما یرتفع بینه« قال سیبویه: 
  .)4(»معك، وذلك ألنك أردت أن تقول إن تأتني سائًال یكن ذلك، وٕان تأتني ماشیا فعلت

  أما لوكان الفعل بعد فعل الشرط مجزوًما، فهو بدل، كما بین ذلك سیبویه عندما قال:

  وسألت الخلیل عن قوله:«

  اجَ جَّ أَ ارًا تَ نَ ًال وَ زْ ًبا جَ طَ جْد حَ تَ      نا ارِ یَ ي دِ نا فِ ْم بِ لمِ ا تُ نَ تِ أْ ى تَ تَ مَ 

قال: تلمْم بدل من الفعل األول، ونظیره في األسماء: مررت برجل عبد اهللا، فأراد أن یفسر 
  . )5(»اإلتیان باإللمام كما فسر االسم األول باالسم اآلخر

  ثانًیا: التوسع بالعطف

لعطف، وذلك بزیادة بعض الكلمات، أو الجمل وعطفها یكون التوسع في الجملة الشرطیة با
على بعض أجزاء الجملة الشرطیة، فالعطف قد یكون على فعل الشرط، أو الجواب، وبیان ذلك 

  فیما یلي:
                                                           

  .3/217 –ابن هشام  – ) انظر: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك1(
  .2/85 –) الكتاب 2(
  .221ص  –محمود الدراویش  –) انظر: مدخل إلى علم النحو وقواعد العربیة 3(
  .2/85 –) الكتاب 4(
 نفس الصفحة. –) المرجع السابق 5(



 

 64 

 الفصل التمهیدي

  العطف على فعل الشرط .1

إذا جاء بعد فعل الشرط فعل مضارع، غیر مقرون بحرف عطف، یعرب بدًال إن كان  
  .)1(مرفوًعامجزوًما، أو حاًال، إن كان 

أما إذا عطف على فعل الشرط بحرف عطف، سواء كان الواو، أو الفاء، جاز فیه الجزم 
  .)2(عطًفا على فعل الشرط، أو النصب على إضمار إن

ُكْم َكْيُدُهمْ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿... وْا َوَتتَُّقوْا الَ َيُرضُّ ...﴾ [آل عمران: َشْيئاً  َوإِن َتْصِربُ
  وز فیها الجزم عطًفا على فعل الشرط، أو النصب على إضمار إن.]، فتتقوا، یج120

  العطف على جواب الشرط .2

یأتي العطف على جواب الشرط إما بدون حرف عطف، أو بحرف عطف، فإذا عطف على 
جواب الشرط، دون حرف عطف جاز فیه ما جاز في الفعل الواقع بعد الشرط، أي إما الجزم على 

  .)3(حالالبدلیة، أو الرفع على ال

إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم مضارع، مقرون بالفاء أو الواو جاز جزمه عطًفا «أما 
   .)4(»على الجواب، ورفعه على االستئناف، ونصبه على إضمار إن

فإذا انقضى الكالم ثم جئت بثم، فإن « الفاء)، قال سیبویه:  -وهناك فرق بین (ثم)، و(الواو
 ثُمَّ  اَألُدَبارَ  ُیَولُّوُكمُ  ُیَقاِتُلوُكمْ  َوإِنذلك الواو والفاء، قال اهللا تعالى: " شئت جزمت وٕان شئت رفعت، وك

إال  )6(" َأْمثَاَلُكمْ  َیُكوُنوا َال  ُثمَّ  َغْیَرُكمْ  َقْوماً  َیْسَتْبِدلْ  تََتَولَّْوا َوإِنوقال تبارك وتعالى: "  )5(" ُینَصُرونَ  الَ 
  .)7(»أنه قد یجوز النصب بالفاء والواو 

اِسْبُكم بِِه اهللاُّ ومن األمثلة على ذلك، قوله تعالى: ﴿... ُفوُه ُحيَ َوإِن ُتْبُدوْا َما ِيف َأنُفِسُكْم َأْو ُختْ
ُب َمن َيَشاءُ  ]، فیجوز في (یغفر) الرفع على االستئناف، 284...﴾ [البقرة: َفَيْغِفُر ملَِن َيَشاُء َوُيَعذِّ

  تبار الفاء عاطفة.علجزم على اوالنصب على اعتبار الفاء سببیة، وا
  

                                                           
  .2/85 –سیبویه - كتاب ال) انظر: 1(
  .2/88 – المرجع السابق) انظر: 2(
  .2/87 –) انظر: المرجع السابق 3(
  .702ص –ابن الناظم  –) شرح ألفیة ابن مالك 4(
  .111-آل عمران  )5(
  .38 –محمد  )6(
  .2/89 –كتاب ال) 7(
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  عطف عبارة شرطیة على عبارة شرطیة أخرى .3

قد ترد عبارتان شرطیتان معطوفتان على بعضهما البعض، إما بحرف عطف، أو بدون 
" وقوله:  َوُحقَّتْ  ِلَربَِّها َوَأِذَنتْ  انَشقَّتْ  السََّماء ِإَذاوأما قوله: "« حرف عطف، وفي ذلك قال الفراء: 

لَّْت َوإِذَ ﴿ ْت َوَأْلَقْت َما فِيَها َوَختَ فإنه كالم واحد جوابه فیما بعده،  ]4- 3: االنشقاق[ ﴾ا اْألَْرُض ُمدَّ
   )1(»كأنه یقول: فیومئذ یالقى حسابه 

وفي حال عطف الجملتین دون حرف عطف، والجواب واحد ففي هذه الحالة اختلف النحاة 
. قال السیوطي: )2(للعبارة الثانیة، أو لالثنین مًعا في الجواب ألیهما، فذهب البعض إلى أن الجواب

وٕان توالى شرطان فصاعدا من غیر عطف، فاألصح أن الجواب للسابق، ویحذف جواب ما بعده « 
لداللة األول وجوابه علیه، ومنهم من جعل الجواب لألخیر، وجواب األول الشرط الثاني وجوابه، 

  .)3(»ذا على إضمار الفاءوجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه، وهك

َوالَ َينَفُعُكْم ُنْصِحي إِْن َأَردتُّ َأْن َأنَصَح َلُكْم إِن وقال العكبري عند تفسیره لقوله تعالى: ﴿
ُكْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  قوله تعالى: (إن أردت أن « ]، 34﴾ [هود: َكاَن اّهللاُ ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُّ

اهللا)، حكم الشرط إذا دخل على الشرط، أن یكون الشرط الثاني والجواب جواًبا أنصح لكم إن كان 
للشرط األول، كقولك: إن أتیتني إن كلمتني أكرمتك، فقولك إن كلمتني أكرمتك، جواب إن أتیتني، 
وٕاذا كان كذلك صار الشرط األول في الذكر مؤخًرا في المعنى، حتى لو أتاه ثم كلمه لم یجب 

  .)4(»ن إن كلمه ثم أتاه، وجب إكرامهاإلكرام، ولك
  ثالثًا: التوسع بدخول القسم على الشرط

قد یجتمع الشرط والقسم في سیاق واحد، فیتطلب كل واحد منهما لجواب، فإذا اجتمع 
  .)5(الّشرُط والقَسُم فإنه یكتفى بجواب أحدهما عن جواب اآلخر

  قال ابن مالك:
ْرَت فَ ْم        َجَواَب مَ َقسَ رٍط وَ ماِع شَ تِ ى اجْ دَ ِذْف لَ واحْ    )6(هو ُمْلَتَزمْ ا أخَّ

                                                           
  .238ص  –) معاني القرآن 1(
  .222ص  –محمود الدراویش  –) انظر: مدخل إلى علم النحو وقواعد العربیة 2(
  .2/563 –) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 3(
  .2/696 –راب القرآن ) التبیان في إع4(
  .888/ 2 –ابن الصائغ  –) انظر: اللمحة في شرح الملحة 5(
 .59ص  –) ألفیة ابن مالك 6(
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فإذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما استغناء بجواب المتقدم، مثال تقدم «
الشرط: إن قام زید واهللا أكرمه، ومثال تقدم القسم: واهللا إن قام زید ألكرمنه، هذا إذا لم یتقدم علیهما 

، وقال ابن )1(»اب للشرط مطلقا وحذف جواب القسم تقدم أو تأخرذو خبر، فإن تقدم جعل الجو 
  مالك:

  )2(ذرال حَ ا بِ قً لَ طَ ح مُ جْ رَ  ر             فالشرطُ بَ و خَ ل ذُ بْ ا وقَ یَ الَ وَ تَ  وٕانْ 

ففي هذا البیت یتحدث ابن مالك بأن الشرط والقسم إذا اجتمعا فالجواب للسابق منهما 
تقدم علیهما ذو خبر فإن تقدم علیهما ذو خبر، رجح الشرط ویحذف جواب المتأخر، هذا إذا لم ی

مطلًقا أي سواء كان متقدًما أو متأخًرا، فیجاب الشرط ویحذف جواب القسم، وذلك نحو قولك: "زید 
  .)3(إن قام واهللا أكرمه، وزید واهللا إن قام أكرمه"

ط في كلمة (أكرْمه)، ففي الجملة األولى تقدم زید المرفوع على االبتداء، فكان الجواب للشر 
  وفي الجملة الثانیة تقدم زید أیًضا فكان الجواب للشرط أیًضا رغم تقدم القسم على الشرط.

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .3/1289 –بدر الدین المرادي  –) توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك 1(
  .59ص  –) ألفیة ابن مالك 2(
 –، مدخل إلى علم النحو وقواعد العربیة 4/44 –ل ابن عقی –) انظر: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 3(

 .327ص  -عبده الراجحي  –، التطبیق النحوي 222ص  –محمود الدراویش 
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  املبحث الثالث
  تعريف عام بسورة البقرة 

  

  :وفیھ ثالثة مطالب
  

  المطلب األول:  أسماء سورة البقرة وترتیبھا وعدد آیاتھا.     
  

  .المطلب الثاني:  فضل سورة البقرة     
  

  المطلب الثالث: المحور الرئیس لسورة البقرة.    
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  املطلب األول 
  أمساء سورة البقرة وترتيبها وعدد آياا

  أوًال: تسمیتها: 
  عدة أسماء منها:ذكر أهل التفسیر وعلوم القرآن لسورة البقرة 

 البقرة:  .1

وهذا هو االسم المشهور لهذه السورة، وقد ورد هذا االسم في عدة أحادیث مرفوعة منها:  قوله 
r) : ْ1()َكَفتَاهُ  اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ  آِخرِ  ِمنْ  ِباْآلَیَتْینِ  َقرَأَ  َمن(.  

ل بذبحها بعد أن ُقتل ووجه التسمیة بذلك؛ ألنها انفردت بذكر قصة البقرة التي ُأمر بنو اسرائی
  .)2(فیهم قتیل لم ُیعرف قاتله، وتبدأ القصة باآلیة السابعة والستین من السورة

  الزهراء: .2

 آلَ  َوسورة اْلَبَقَرَة،: الزَّْهرَاَوْینِ  اْقَرُءواهذا االسم عندما قال: ( rوقد أطلق علیها النبي 
وسمیتا بذلك؛ لنوریهما، یقال لكل «یره: ، ووجه التسمیة بذلك كما قال الخازن في تفس)3()ِعْمرَانَ 

   .)5(»الزهراوین أي المنیرتین في اإلعجاز، ووفرة األحكام«، وقیل: )4(»مستنیر زاهر

 سنام القرآن: .3

، ووجه )6()اْلَبَقَرِة، ُسوَرةُ  اْلُقْرآنِ  َسَنامَ  َوإِنَّ  َسَناًما، َشْيءٍ  ِلُكلِّ  ِإنَّ ( rوقد جاء هذ االسم في قوله 
ذلك: أن سنام كل شيء أعاله، ولسورة البقرة المنزلة العالیة الرفیعة، وكما قال ابن التسمیة ب

وانما كانت سنام القرآن أي ذروته؛ ألنها اشتملت على جملة ما فیه من «عجیبة في تفسیره: 
  .)7(»أحوال اإلیمان وفروع اإلسالم

                                                           
  .5009، ح 6/188 –باب فضل سورة البقرة   -كتاب فضائل القرآن  –) صحیح البخاري  1(
 –الزحیلي  –والشریعة والمنهج  ، التفسیر المنیر في العقیدة1/27 –الطنطاوي  –) انظر: التفسیر الوسیط 2(

  .1/201 –ابن عاشور  –، التحریر والتنویر 1/71
  .252ح -1/553 – البقرة وسورة القرآن قراءة فضل باب – وقصرها المسافرین صالة كتاب – مسلم صحیح )3(
  .1/22 –) لباب التأویل في معاني التنزیل 4(
 .1/241 –القاسمي  –) محاسن التأویل 5(
 الداراني أسد سلیم حسینمحقق: ، حكم علیه ال3420ح -4/2126 –باب في فضل سورة البقرة– دارميل) سنن ا6(

  .حسنفي نفس المرجع بقوله: 
  .1/71 –) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 7(
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 الكرسي: .4

  .)1(آیة الكرسيوسمیت بذلك بسبب اشتمالها على أعظم آیة في القرآن، وهي 
 فسطاط القرآن: .5

القرآن، ووجه التسمیة بذلك: یقال لسورة البقرة  )2(وقد سمى بعض العلماء هذه السورة بفسطاط
فسطاط القرآن؛ لعظمها وبهائها وشرفها وفضلها، وإلحاطتها بأحكام كثیرة، فكما الفسطاط یحیط 

ت على ألف أمر وألف نهي، وألف بالمكان، فسورة البقرة تحیط بأحكام كثیرة، وكما ذكر اشتمل
  .)3(خبر، وفیها خمسة عشر مثًال 

  

  ثانًیا: ترتیب السورة وعدد آیاتها
سورة البقرة هي السورة الثانیة في ترتیب المصحف الشریف بعد سورة الفاتحة، وهي أطول 

، وست سور القرآن، عدد آیاتها مائتان وخمس وثمانون آیة عند أهل العدد بالمدینة، ومكة، والشام
، وٕانما اختلف علماء العد )4(وثمانون عند أهل العدد بالكوفة، وسبع وثمانون عند أهل العدد بالبصرة
عدها الكوفي  )1(آیة:  {الم}«وكان اختالفهم في إحدى عشرة آیة، ذكرها أبو عمرو الداني، وهي:

 )11(آیة: {مصلحون} عدها الشامي ولم یعدها الباقون،) 10(آیة:{عذاب ألیم} ولم یعدها الباقون، 
عدها البصري ولم یعدها الباقون {یا أولي ) 114(آیة:لم یعدها الشامي وعدها الباقون {إال خائفین} 

الثاني ) 102(آیة:لم یعدها المدني األول والمكي وعدها الباقون {من خالق} ) 179(آیة: األلباب} 
الثاني عدها المدني األول والمكي ) 219:(آیةلم یعدها المدني األخیر وعدها الباقون {ماذا ینفقون} 

األول عدها المدني األخیر والكوفي والشامي ولم ) 219(آیة:ولم یعدها الباقون {لعلكم تتفكرون} 
) 255(آیة:عدها البصري ولم یعدها الباقون {الحي القیوم} ) 235(آیة:یعدها الباقون {قوال معروفا} 

 )5(ون وأجمعوا على عدها في آل عمرانیعدها الباق عدها المدني األخیر والمكي والبصري ولم

                                                           
  .134/ 1 –الفیروزآبادي  –) انظر: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز 1(
األبنیة، أو هو ما یحیط بالمكان، ویقال للجماعة من الناس فسطاط، والجمع فساطیط.  ) الفسطاط: ضرب من2(

  ).2/688 –مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  –، المعجم الوسیط 7/371 –ابن منظور  –(انظر: لسان العرب 
، 1/101 –سي األلو  –، روح المعاني 1/81 –ابن عطیة  –) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 3(

 –الزحیلي  –، التفسیر المنیر 1/201 –ابن عاشور  –، التحریر والتنویر 1/40 –السمعاني  –تفسیر القرآن 
1/71.  

  .1/202 –ابن عاشور  –التحریر والتنویر  1/140 –أبو عمرو الداني  –) انظر: البیان في عد آي القرآن 4(
  .2آیة:  ﴾ اْلَقیُّومُ  اْلَحيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  ال الّلهُ ﴿ )5(
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عدها المدني األول ولم یعدها ) 257(آیة: {من الظلمات إلى النور}  )1(وعلى إسقاطها في طه
  )2(»الباقون

عدد حروفها خمسة وعشرون ألًفا وخمسمائة حرف، وعدد كلماتها ستة آالف ومائة وعشرون 
  .)4(وعشرین كلمة ، وقیل: ستة آالف ومائة وواحد)3(كلمة

وسورة البقرة مدنیة باالتفاق، فهي أول سورة نزلت بالمدینة، وفیها أطول آیة في القرآن وهي 
َواتَُّقوْا َيْومًا ُتْرَجُعوَن فِيِه إَِىل اهللاِّ ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلُّ (آیة الدین)، فهي مدنیة إال آیة وهي قوله تعالى: ﴿

ا َكَسَبْت َوُهْم الَ يُ  ، لكن )5(]، حیث نزلت بمنى، في حجة الوداع، 281﴾ [البقرة: ظَْلُمونَ َنْفٍس مَّ
آلیة كان ولو كان نزوله بمكة، ونزول هذه االراجح في تعریف المدني، هو ما نزل بعد الهجرة، 

  أثناء حجة الوداع في مكة، لكنه بعد الهجرة، إذن هذه السورة بكاملها مدنیة، واهللا تعالى أعلم. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .111:  آیة ﴾ُظْلماً  َحَملَ  َمنْ  َخابَ  َوَقدْ  اْلَقیُّومِ  ِلْلَحيِّ  اْلُوُجوهُ  َوَعَنتِ ﴿ )1(
  .1/140 –) البیان في عد آي القرآن 2(
  .1/128 –النیسابوري  –، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/149 –ابن كثیر  –) انظر: تفسیر القرآن العظیم 3(
، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز 1/128 –النیسابوري  –غرائب القرآن ورغائب الفرقان ظر: ان) 4(

  .1/133 –الفیروزآبادي  –
  .1/12 –الحجازي  –،التفسیر الواضح 1/32 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 5(
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  طلب الثاينامل
  فضل سورة البقرة

سورة البقرة فضلها عظیم وثوابها جسیم، وقد ورد في فضائلها أحادیث كثیرة، وآثار عن 
الصحابة واسعة، فان قیل: ما الحكمة من أن سورة البقرة أعظم السور ما عدا سورة الفاتحة؟ وذلك 

تشتمل سورة على ما اشتملت ألنها فصلت فیها األحكام، وضربت األمثال، وأقیمت الحجج، إذ لم 
، ومن فضائلها ما هو خاص بها، ومنها ما هو )1(علیه سورة البقرة؛ ولذلك سمیت بفسطاط القرآن

خاص بخواتیمها، ومنها ما هو خاص بآیة الكرسي التي وردت فیها، ومنها ما ورد في فضلها مع 
  سورة آل عمران.

 َتْجَعُلوا َال قال: ( rأن رسول اهللا  t: ما روي عن أبي هریرة منفردةومما جاء في فضلها  - 
  .)2()الشَّْیَطانُ  َیْدُخُلهُ  َال  ،اْلَبَقَرةُ  ِفیهِ  ُیْقرَأُ  الَِّذي اْلَبْیتَ  َوإِنَّ  َمَقاِبَر، ُبُیوَتُكمْ 

 ِباْآلَیَتْینِ  َقرَأَ  َمنْ : (rقال: قال النبي  tومما جاء في فضل آخرها: ما روي عن ابن مسعود  - 
  .)3()َكَفتَاهُ  اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ آِخِر  ِمنْ 

قال: وكلني رسول اهللا صلى اهللا  tفي فضل آیة الكرسي: ما جاء عن أبي هریرة ورد ومما  - 
علیه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل یحثو من الطعام فأخذته، فقلت: ألرفعنك 

رسي، لن یزال معك ، فقص الحدیث، فقال: إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكrإلى رسول اهللا 
 اكَ ، ذَ وبٌ ذُ كَ  وَ هُ وَ  كَ قَ دَ صَ : (rمن اهللا حافظ، وال یقربك شیطان حتى تصبح، وقال النبي 

  .)4()انطَ یْ شَ 
 َیْأِتي َیْومَ  َفِإنَّهُ  اْلُقْرآَن؛ اْقَرُءواقال: ( rومما جاء في فضلها مع سورة آل عمران: ما روي أن النبي  -

 اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیْأِتَیانِ  َفِإنَُّهَما ِعْمَراَن؛ َوسورة آلَ  اْلَبَقَرَة،: الزَّْهَراَوْینِ  اْقَرُءوا ِه،ِألَْصَحابِ  َشِفیًعا اْلِقَیاَمةِ 
انِ  َصَوافَّ  َطْیرٍ  ِمنْ  ِفْرَقانِ  َكَأنَُّهَما َأوْ  َغَیاَیَتاِن، َكَأنَُّهَما َأوْ  َغَماَمَتاِن، َكَأنَُّهَما  ثُمَّ  َأْصَحاِبِهَما َعنْ  ُتَحاجَّ

  .)6())5( اْلَبَطَلةُ  َیْسَتِطیُعَها َوَال  َحْسَرةٌ  َوَتْرَكَها َبَرَكةٌ  َأْخَذَها َفِإنَّ  ُسوَرَة اْلَبَقَرَة؛ اْقَرُءوا: " َقالَ 

                                                           
  .1/27 –أبو الفداء الخلوتي  –) انظر: روح البیان 1(
   -5/157 –باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآیة الكرسي  –أبواب فضائل القرآن  – ) سنن الترمذي2(

  قال األلباني: صحیح. -2877ح 
  .5009 ح ،6/188 – البقرة سورة فضل باب  - القرآن فضائل كتاب – البخاري صحیح )3(
 .5010، ح 6/188 –باب فضل سورة البقرة   -كتاب فضائل القرآن  –المرجع السابق) 4(
  ).11/56 –) البطلة بفتح الباء والطاء: السحرة (انظر: لسان العرب ابن منظور 5(
  .252ح -1/553 –باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة  –كتاب صالة المسافرین وقصرها  –) صحیح مسلم 6(
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  املطلب الثالث
  احملور الرئيس لسورة البقرة

ضم بالتشریع؛ لتنظیم شئون الحیاة، لذلك فهي ت عتنيقرة كغیرها من السور المدنیة تسورة الب
عدة موضوعات، ولكن المحور الذي یجمعها مزدوج، فهي من ناحیة تدور حول موقف بني اسرائیل 

وللمؤمنین، ومن ناحیة أخرى تدور حول موقف  r من الدعوة االسالمیة، ومواجهتهم للرسول
الجماعة المسلمة في بدایة نشأتها وٕاعدادها لحمل األمانة، فكل موضوعات السورة تدور حول هذا 

ك بدأ بالحدیث ، لذلة یقتضي تأصیل العقیدة اإلسالمیة، وٕان تنظیم شئون الحیا)1(حور المزدوجالم
المنافقین  آیتین، ثم صفاتفي خمس آیات، ومن ثم صفات الكافرین أول في عن صفات المؤمنین 

 Uثالث عشرة آیة؛ للمقارنة بین أهل النجاة وأهل الدمار، كما یقتضي التحدث عن قدرة اهللا في 
منذ بدء الخلیقة، وما حدث مع آدم وزوجه، وهبوطه إلى األرض، ثم تناولت بإسهاب الحدیث عن 

نهم لم یقدروا نجاتهم من فرعون، إلثها عن جرائم بني اسرائیل، حیث أهل الكتاب بما یزید عن ث
 وعبدوا العجل، واستكبروا في األرض بغیر الحق، ونقضوا العهود والمواثیق، فاستحقوا غضب اهللا

  ولعنته.

سهاب؛ تنبیًها وتحذیًرا للمسلمین من خبثهم، ومكرهم، وغدرهم، اإل وٕانما كان الحدیث عنهم بهذا 
  .)2(ونقضهم للعهود والمواثیق

لَّْيَس اْلِربَّ َأن ُتَولُّوْا  جمالها في قوله تعالى: ﴿إبدأ بتفصیل تشریعات اإلسالم بعد ثم 
ِق َواملَْ  ْرشِ آلئَِكِة َواْلكَِتاِب ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املَْ ْغِرِب َوَلـكِنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاّهللاِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَْ

والحج،  ، فذكر حكم القصاص، والوصیة، والصیام، واالعتكاف،]177: [البقرة...﴾ َوالنَّبِيِّنيَ 
ع، والربا، وأحكام ، والصدقات، والمواریث، والبیو Uنفاق في سبیل اهللا والمعامالت المالیة، واإل

، ثم تحدثت السورة عن الدیون والرهون، فصاغت للمؤمنین )3(النساء، والطالق، والنفقات، والرضاع
دستوًرا، هو من أدق الدساتیر في حفظ الحقوق، وضبطها، ثم ختمت السورة حدیثها الجامع عن 

ا الَ يُ ﴿ العقائد، والشرائع، واآلداب، والمعامالت بالدعاء بقوله تعالى: َكلُِّف اهللاُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها َهلَ
ِمْل َعلَ  نَا َوالَ َحتْ ِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ نَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ ْينَا إِْرصًا َكَام َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ

                                                           
  .1/28 –سید قطب  –) انظر: في ظالل القرآن 1(
  .1/68 –الزحیلي  –) انظر: التفسیر المنیر 2(
  .1/205 –ابن عاشور  –) انظر: التحریر والتنویر 3(
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مِّ  نَا َوالَ ُحتَ ِذيَن ِمن َقْبلِنَا َربَّ ْلَتُه َعَىل الَّ نَا َأنَت َمحَ ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَمحْ
َنا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ    . )1(]286[البقرة:  ﴾َمْوالََنا َفانُرصْ

ید قطب، وحدیثه عن المحور الرئیس للسورة، أرى أنه وبعد هذا العرض السریع لرأي س
رة الرئیس في عبارة محدودة، وهي (خالفة اهللا في األرض)، وأن هذه یجاز محور السو إباإلمكان 

، بخالف بني rالخالفة، إنما استحقها من طبق شرع اهللا في األرض، وهم أمة الحبیب محمد 
إسرائیل الذین عثوا في األرض فساًدا، وخرجوا عن حكم اهللا في األرض، ولم یطبقوا األحكام التي 

  تناولتها سورة البقرة. 
  

  

  

                                                           
  .1/35 –الطنطاوي  –) انظر: التفسیر الوسیط 1(



  أثرها على المعنى التفسیريبیان تحلیل جملة الشرط  في الجزء األول من سورة البقرة و  
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  اجلانب التطبيقي 

  الفصل األول
حتليل مجلة الشرط يف اجلزء األول من سورة 
  البقرة و بيان أثرها على املعىن التفسريي

  :ویشتمل على مبحثین

المبحث األول: تحلیل جملة الشرط في الحزب 
  أثرھا.بیان  األول من سورة البقرة و

  

المبحث الثاني: تحلیل جملة الشرط في الحزب 
 أثرھا.بیان  من سورة البقرة والثاني 



  أثرها على المعنى التفسیريبیان تحلیل جملة الشرط  في الجزء األول من سورة البقرة و  
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  بحث األولامل
حتليل مجلة الشرط يف احلزب األول من 

  سورة البقرة و بيان أثرها

  

  ة مطالب:وفیھ أربع

  .تحلیل جملة الشرط في الربع األولالمطلب األول: 

  .الثاني الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثاني: 

  .الثالث الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثالث: 

  .الرابع الربع في الشرط جملة تحلیل: الرابع المطلب

  



  أثرها على المعنى التفسیريبیان تحلیل جملة الشرط  في الجزء األول من سورة البقرة و  
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  املطلب األول 
  ي الربع األولـحتليل مجلة الشرط ف

بعد استقراء المواضع التي اشتملت على جمل شرطیة، ارتأت الباحثة تناول هذه المواضع، 
والحدیث عنها، وتحلیلها، على شكل مسائل، وقد اشتمل الربع األول على ثمان مسائل وهي كما 

  یلي: 

َام َنْحُن ُمْصلُِحونَ ﴿ ىقوله تعال: المسألة األولى ْم الَ ُتْفِسُدوْا ِيف األَْرِض َقاُلوْا إِنَّ ﴾ َوإَِذا ِقيَل َهلُ
  ]11[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

، )1(اسم الشرط: (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه .1
  -كما قلنا بأنه منصوب بجوابه –ذا) ، والعامل في (إ)2(وهو ال یضاف إال إلى الجمل الفعلیة

جوابه عند الجمهور، وهو قوله تعالى: "َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن"، والتقدیر: قالوا إنما نحن 
 .)3(مصلحون وقت القول لهم ال تفسدوا

ْم الَ ُتْفِسُدوْا ِيف األَْرضِ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2  ﴾ِقيَل َهلُ

بني على الفتح، وهو مبني للمفعول، وأصله ُقِوَل، فاستثقلت الكسرة على قیل: فعل ماض م
الواو، فنقلت إلى القاف، وسكنت الواو بعد كسرة، فقلبت إلى یاء، فأصبحت ِقیَل، وهذه أفصح 

  . )4(اللغات

عراب، و "تفسدوا" فعل ، و "ال" ناهیة ال محل لها من اإللهم: جار ومجرور متعلق بالفعل قیل
جزوم بحذف النون، و "في األرض" جار ومجرور متعلق بالفعل تفسدوا، والجملة من مضارع م

  .)5(قوله "قیل لهم ال تفسدوا" في محل خفض بإضافة الظرف إلیه

                                                           
  .394ص  –محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 1(
  .1/134 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 81ص  –ابن مالك  –) انظر: شرح التسهیل 2(
  .1/137 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 3(
، اللباب في علوم 1/87 –الزجاج  –، معاني القرآن وٕاعرابه 1/135 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 4(

  .1/347 –النعامي  –الكتاب 
  .1/137 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 5(
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َام َنْحُن ُمْصلُِحونَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، قالوا: فعل ماض، مبني على َقاُلوْا إِنَّ
و الجماعة ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع الضم؛ التصاله بواو الجماعة، ووا

، (إنما) كافة )1(فاعل، والجملة الفعلیة ال محل لها من االعراب، ألنها جواب شرط غیر جازم
ومكفوفة، و(نحن) ضمیر مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، و(مصلحون) خبر المبتدأ 

  .)2(مقول القولمرفوع بالواو، وجملة (إنما نحن مصلحون) في محل نصب 

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن صفات المنافقین، الذین إذا قیل لهم ال تفسدوا في األرض بالنفاق، 
، والقرآن، فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في rوالمواالة للكفرة، وتفریق الناس عن اإلیمان بمحمد 

َام َنْحُن م إن قیل لهم ذلك، كان جوابهم ﴿األرض بهالك األبدان وخراب الدیار، فه َقاُلوْا إِنَّ
﴾ فهم بذلك كأنهم یقولون إنه ال یصح مخاطبتنا بذلك، فإن شأننا لیس إال اإلصالح، ُمْصلُِحونَ 

  .)3(وٕان حالنا خالصة عن شوائب الفساد، ألن (إنما) تفید قصر ما دخلت علیه على ما بعده

َذا ِقیَل َلُهْم" عطف على صلة "من"، وهي "یقول"، أي: والجملة الشرطیة وهي قوله: "َوإِ «
ومن النَّاس من یقول، ومن النَّاس من إذا قیل لهم: ال تفسدوا في األرض قالوا، وقیل: یجوز أن 

  .)4(»تكون مستأنفًة، وعلى هذین القولین، فال َمَحّل لها من اإلعراب

  

َفَهاء َوإَِذا ِقيَل هلَُ ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ْم آِمنُوْا َكَام آَمَن النَّاُس َقاُلوْا َأُنْؤِمُن َكَام آَمَن السُّ
َفَهاء َوَلـكِن الَّ َيْعَلُمونَ  ُْم ُهُم السُّ   ]13﴾ [البقرة: َأال إِهنَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 اسم الشرط: (إذا)، وقد سبق الحدیث عنه في المسألة األولى. .1

ْم آِمنُوْا َكَام آَمَن النَّاُس ﴿ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: .2 ﴾، قیل: فعل ماض مبني ِقيَل َهلُ
على الفتح، وهو مبني للمفعول، لهم: جار ومجرور متعلق بالفعل (قیل)، آمنوا: فعل أمر 

نصب مبني على حذف النون، وواو الجماعة في محل رفع فاعل، (كما) الكاف في محل 
                                                           

  .1/35 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/138 –السمین الحلبي  –ن ) انظر: الدر المصو 2(
  .1/46 –البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 3(
  .1/350 –النعامي  –) اللباب في علوم الكتاب 4(
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آمنوا إیماًنا مثل إیمان الناس، (آمن  صفة لمصدر محذوف، و(ما) مصدریة، والمعنى
الناس) آمن: فعل ماض مبني على الفتح، (الناس) فاعل مرفوع بالضمة، وجملة فعل 

 .)1(الشرط في محل جر بإضافة إذا إلیها

َفَهاءجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، وهي ال محل لها من َقاُلوْا َأُنْؤِمُن َكَام آَمَن السُّ
جواب شرط غیر جازم،(قالوا) سبق تحلیلها في المسألة األولى، (أنؤمن) اإلعراب؛ ألنها 

الهمزة لالستفهام، ونؤمن فعل مضارع مرفوع بالضمة، (كما آمن السفهاء) كما في آمن 
  . )2(الناس، والجملة (أنؤمن ...) في محل نصب مقول القول

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

للمنافقین باتباع طریق الهدى مع بیان حالهم للمؤمنین، فهم إذا في هذه اآلیة توجیه النصح 
قیل لهم آمنوا إیماًنا خالًصا، كإیمان المؤمنین، ما كان جوابهم إال أن سفهوهم، وٕانما سفهوهم؛ ألنهم 
لجهلهم اعتقدوا أن ما هم فیه هو الحق، وأن ما عداه باطل، ومن اتبع الباطل كان سفیًها، والسفه 

ُْم ُهُم السفهاء ولكن الَّ َيْعَلُمونَ ل، وخفة الحلم، ﴿سخافة العق ﴾، وٕانما ذكر هنا ال یعلمون؛ َأال إِهنَّ
ألنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقًا له؛ وألن اإلیمان یحتاج فیه إلى 

  .)3(نظر واستدالل حتى یكتسب الناظر المعرفة

  

ا وَ ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ِذيَن آَمنُوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوْا إَِىل َشَياطِينِِهْم َقاُلوْا إِنَّ إَِذا َلُقوْا الَّ
َام َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ    ]14﴾ [البقرة: َمَعْكْم إِنَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ِذيَن آَمنُوْا َقاُلوْا آَمنَّاوَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×   ﴾إَِذا َلُقوْا الَّ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إذا)، وقد سبق الحدیث عنه في المسألة األولى. .1

                                                           
  .1/30 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 1(
  .1/54 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/51 –النسفي  –رك التنزیل وحقائق التأویل ) انظر: مدا3(
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ِذيَن آَمنُواْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 . )1(﴾، وهي في محل جر مضاف إلیهَلُقوْا الَّ
محذوفة، والواو ضمیر متصل مبني (لقوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر على الیاء ال

في محل رفع فاعل، (الذین) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، 
 .)2((آمنوا) جملة من فعل وفاعل، وال محل لهما من اإلعراب صلة الموصول

﴾، وهي ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب َقاُلوْا آَمنَّاجملة جواب الشرط: قوله: ﴿  .3
، وجملة آمنا المكونة من فعل مبني على الفتح؛ التصاله بنا الفاعلین )3(ر جازمشرط غی

 في محل نصب مقول القول.

َام َنْحُن : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة × ا َمَعْكْم إِنَّ َوإَِذا َخَلْوْا إَِىل َشَياطِينِِهْم َقاُلوْا إِنَّ
  ﴾ ُمْسَتْهِزُئونَ 

  تحلیل الجملة:

 (إذا)، وقد سبق الحدیث عنه في المسألة األولى.اسم الشرط:  .1

﴾، وهي في محل جر باإلضافة، َخَلْوْا إَِىل َشَياطِينِِهمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
(خلوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر على األلف المحذوفة؛ التصاله بواو الجماعة، 

 ار ومجرور متعلق بالفعل خلوا.،(إلى شیاطینهم) ج)4(وواو الجماعة في محل رفع فاعل

َام َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ا َمَعْكْم إِنَّ ﴾، وهي ال محل َقاُلوْا إِنَّ
لها من اإلعراب؛ ألنها جواب شرط غیر جازم، (إنا) إن واسمها، وخبرها محذوف تقدیره: 

بني على الضم في محل رفع مبتدأ، إنا كائنون معكم، وٕانما كافة ومكفوفة، ونحن ضمیر م
و(مستهزئون) خبر مرفوع بالواو، وجملة (إنا معكم إنما نحن مستهزئون)، في محل نصب 

 مقول القول.

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط 

تتحدث هذه اآلیة أیًضا عن المنافقین، الذین إذا لقوا المؤمنین، قالوا آمنا، وٕاذا أنهوا 
ین إلى شیاطینهم، وحّدثوهم بها، قالوا ِإنَّا كائنون َمَعُكْم، إنا مصاحبوكم، وموافقوكم السخریة بالمؤمن

                                                           
  .1/144 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 1(
  .1/9 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 2(
  .1/145 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 3(
  .1/9 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 4(
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في الدین، واالعتقاد، وما قلنا ذلك إال لالستهزاء (ِإنَّما َنحن مستهزئون)، فهو تأكید لما قبله، ألن 
م فقد عظم المستهزئ بالشيء المستخف به ُمِصرٌّ على خالفه، أو بدل منه؛ ألن من حقر اإلسال

الكفر، وهكذا جاءت الجملة الشرطیة الثانیة تفضح حال هؤالء المنافقین، وتبین تلون حالهم، فهم 
  .)1(أمام المؤمنین یظهرون اإلیمان، ومن ورائهم یظهر حقدهم على المؤمنین

  

ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلامَّ ﴿ المسألة الرابعة: قوله تعالى: َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اّهللاُ َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَّ
ونَ    ].17﴾ [البقرة: بِنُوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِيف ُظُلَامٍت الَّ ُيْبِرصُ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط: 

، وقیل: إنها ظرٌف بمعنى حین، وأنَّ العامَل )2(حرف الشرط: (لمَّا)، "ولمَّا حرُف وجوب لوجوب" .1
َفَلامَّ لقول بأنها قد تجاب بما النافیة، وٕاذا الفجائیة، قال تعالى: ﴿فیها جواُبها، وقد ُردَّ على هذا ا

ا َزاَدُهْم إِالَّ ُنُفوراً  اُهْم إَِىل الرب إَِذا ُهْم ]، وقال تعالى: ﴿42﴾ [فاطر: َجآَءُهْم َنِذيٌر مَّ َفَلامَّ َنجَّ
ُكونَ  بعدهما فیما قبلهما فانتفى َأْن ]، وما النافیُة وٕاذا الفجائیة ال َیْعَمُل ما 65﴾ [العنكبوت: ُيْرشِ

 .)3(تكوَن ظرًفا

﴾، و(أضاءت) فعل ماض مبني على َأَضاءْت َما َحْوَلهُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
الفتح، وقد یكوُن الزًما ومتعدًیا، فإن كان متعدًیا ف "ما" اسم موصول في محل نصب مفعوٌل 

ل المقدرة، والمعنى: أضاءت ما هو كائن به، و"حوله" ظرُف مكاٍن متعلق بجملة صلة الموصو 
حوله، ویجوز أن تكون "ما" نكرًة موصوفًة، و "حوَله" صفُتها، وٕان كان الزًما، فالفاعُل ضمیُر 

 . )4(عائد على النار، و "ما" زائدٌة، و"حوله" منصوٌب على الظرفِ 

َذَهَب لى: ﴿جملة جواب الشرط: اختلف فیه على وجهین، أحدهما: أن جواب الشرط قوله تعا .3
﴾، والثاني: أنه محذوف، الستطالة الكالم مع أمن اإللباس، ووجود ما یدل على اهللاُّ بِنُوِرِهمْ 

وكان الحذف أولى من اإلثبات؛ لما فیه من الوجازة، مع «وهو ما تمیل إلیه الباحثة، ، )5(المعنى

                                                           
  .1/47 –البیضاوي  –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1/65 –الزمخشري  –الكشاف ) انظر:1(
  .1/159 –السمین الحلبي  –) الدر المصون 2(
  .1/160 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 3(
  .161، 1/160 -) انظر: المرجع السابق 4(
 –الشوكاني  –، فتح القدیر 1/162 –الحلبي السمین  –، الدر المصون 1/73 –الزمخشري  –) انظر: الكشاف5(

1/55.  
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أداء المعنى، كأنه اإلعراب عن الصفة التي حصل علیها المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ في 
قیل: فلما أضاءت ما حوله خمدت، فبقوا خابطین في ظالم، متحیرین متحسرین على فوت 

َذَهَب اهللاَُّ ، وعلى هذا الرأي یكون قوله ()1(»الضوء، خائبین بعد الكدح في إحیاء النار
ره، اعترض ) كالًما مستأنًفا، كأنهم لما شبهت حالهم بحال المستوقد الذي طفئت نابِنُوِرِهمْ 

سائل فقال: ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ فقیل له: ذهب اللَّه بنورهم، أو یكون 
أحدهما: أنَّ هذا تقدیٌر مع وجود ما «، وقد ُردَّ على هذا الرأي بوجهین، )2(بدال من جملة التمثیل

، والثاني: أنه ال تُْبَدُل الجملُة ُیْغني عنه فال حاجَة إلیه، إذ التقدیراُت إنما تكوُن عند الضرورات
، و(ذهب) فعل ماض مبني على الفتح، ولفظ الجاللة فاعل ، )3(»الفعلیُة من الجملِة االسمیةِ 

  . )4((بنورهم) الباء للتعدیة، والجار والمجرور متعلق بالفعل ذهب
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

زیادة  - نافقین، جاءت هذه اآلیة بضرب المثلبعد ما تحدثت اآلیات السابقة عن صفات الم
فبینت أن مثالهم في نفاقهم، وحالهم فیه كمثل الذي أوقد ناًرا في ظلمة، فلما أنارت  - في الكشف

النار ما حوله فأبصر، واستدفأ، وأمن مما یخافه، ذهب اهللا بنورهم، فبقوا في ظلمة وخوف، وتركهم 
، خائفین، فكذلك المنافقین استضاءوا قلیال باالنتفاع في ظلمات ال یبصرون ما حولهم، متحیرین

بالكلمة التي جرت على ألسنتهم، حیث أمنوا على أنفسهم وما یتبعها، ثم وراء استضاءتهم بنور هذه 
الكلمة ظلمة النفاق، التي ترمي بهم إلى ظلمة سخط اهللا، وعقابه، فهم انتفعوا بهذه الكلمة مدة 

  .)5(موت قلوبهم تعالى بحیاتهم القلیلة، ثم قطعه اهللا
  

َشْوْا فِيِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم : ﴿المسألة الخامسة م مَّ َام َأَضاء َهلُ َطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَّ ُق َخيْ َيَكاُد اْلَربْ
ٍء َقِديرٌ    ]20﴾ [البقرة: َقاُموْا َوَلْو َشاء اهللاُّ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم إِنَّ اهللاَّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

  أوًال: تحلیل جمل الشرط: 

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة:

َشْوْا فِيهِ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × م مَّ َام َأَضاء َهلُ   ﴾ُكلَّ
                                                           

  1/73 –الزمخشري  –) الكشاف1(
  .376/ 1 –النعماني  –، اللباب في علوم الكتاب 73/ 1 –) انظر: المرجع السابق 2(
 .1/162 –السمین الحلبي  –) الدر المصون 3(
  .377/ 1 –النعماني  –) انظر: اللباب في علوم الكتاب 4(
 .256/ 1القاسمي  –اسن التأویل ) انظر: مح5(
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  تحلیل الجملة:

وهي  ،)1(»كلما ظرفیة زمانیة متضمنة معنى الشرط، متعّلقة ب مشوا«الشرط: (كلما)، و اسم .1
تمرار، ومعناه استمرار تكرار الجواب كلما تكرر الشرط، وهذا فهم من عموم الزمان، تفید االس

 .)2(وهي منصوبة على الظرفیة والعامل فیها جوابها

﴾، (أضاء) فعل ماض مبني على الفتح، ُهمـَأَضاء لَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

ه، وأضاء إما أن یكون والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والجملة في محل جر مضاف إلی
متعدًیا، فیكون التقدیر: كلما أضاء لهم البرُق الطریَق، فعلى هذا یمكن أن یكون الضمیر في 
فیه عائًدا على المفعول المحذوف، أو على البرق، أي مشوا في نوره ومطرح لمعانه، أما إذا 

ي نوره، (لهم) جار كان الزًما فیتعین عودة الضمیر على البرق أي: كلما لمع البرق مشوا ف
 .)3(ومجرور متعّلق بالفعل أضاء

َشْواْ جملة جواب الشرط: ﴿ .3 ﴾، (مشوا) فعل ماض مبنّي على الضّم المقّدر على األلف فِيهِ  مَّ

 . )4(المحذوفة، (الواو) في محل رفع فاعل، (فیه) جار ومجرور متعلق بالفعل مشوا

  ﴾.َلَم َعَلْيِهْم َقاُمواْ َوإَِذا َأظْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

    تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إذا)، وقد سبق الحدیث عنه في المسألة األولى. .1

﴾، (أظلم) فعل ماض مبنى على الفتح، َأْظَلَم َعَلْيِهمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

ق والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو یعود على البرق، و(علیهم) جار ومجرور متعل
 .)5(بأظلم، والجملة في محل خفض باإلضافة

                                                           
  .1/68 –محمود صافي  –) الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
، البحر المحیط 1/179 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 394ص  –محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 2(

 .1/37 –العكبري  –، التبیان في إعراب القرآن 1/147 –أبو حیان  –
  .1/68-محمود صافي –، الجدول في إعراب القرآن الكریم 1/147 –أبو حیان  –المحیط ) انظر: البحر 3(
  .1/68- محمود صافي –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 4(
  .1/49-محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 5(
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﴾، (قاُموا) فعل ماض مبني على الضم التصاله َقاُمواْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
بواو الجماعة، وواو الجماعة في محل رفع فاعل، والجملة ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها 

  .  )1(جواب شرط غیر جازم، بل هي التي عملت نصًبا في أداة الشرط

  ﴾َوَلْو َشاء اهللاُّ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهمْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة ×

  تحلیل الجملة:

لو حرٌف ِلما كان سیقع لوقوع غیره، هذه عبارُة سیبویه، وهي َأْولى من «حرف الشرط: (لو)،  .1
لَّْو َكاَن البحر في نحو قوله تعالى: ﴿عبارة غیره: حرُف امتناع المتناع ِلصّحِة العبارة األولى 

]، وفي قوله علیه السالم: "ِنْعَم العبُد ُصَهْیٌب 109﴾ [الكهف: ِمَدادًا لَِّكلَِامِت َريبِّ َلنَِفَد البحر
رًا، ولفساِد نحو قولهم:  لو لم َیَخِف اَهللا لم ُیْعِصه"، وعدم صحِة الثانیة في ذلك كما سیأتي محرِّ

 .)2(»ان حیوانًا، إذ ال یلزم ِمْن امتناِع اِإلنساِن امتناُع الحیوانلو كان إنسانًا لك

﴾، (شاَء اللَُّه) فعل ماض مبني على الفتح، ولفظ َشاء اهللاُّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
الجاللة فاعل، ومفعول المشیئة محذوف؛ للداللة علیه، والتقدیر: ولو شاء اهللا إذهاب سمعهم 

عهم وأبصارهم، وهذا الحذف سائغ في كالم العرب، فهم یكادون ال وأبصارهم لذهب بسم
 .)3(یذكرون مفعول شاء إال في األمر المستغرب

﴾، (لذهب) الالم واقعة في َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
) 4(شرط غیر جازمجواب الشرط، وجملة "لذهب..." ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب 

ذهب فعل ماض مبني على الفتح، (بسمعهم) جارو مجرور متعلق بالفعل ذهب، (وأبصارهم) 
 معطوفة على بسمعهم.

  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

تتحدث هذه اآلیة  عن حال المنافقین، فالبرق هو الذي یسترعي انتباههم، یتعلقون به، ولو 
سالم طریقهم، ولكن قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فال یرون طریق آمنوا ألضاء نور اإلیمان واإل

أن یسلب أبصارهم، ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في  - من شدة لمعانه- النور، فیقارب البرق 

                                                           
  .1/14 –الدعاس  –، إعراب القرآن 1/49 –) انظر: المرجع السابق 1(
  .1/182 –السمین الحلبي  –الدر المصون  )2(
  .1/61 –النسفي  –، مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1/149 –أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 3(
 . 1/14 –الدعاس  –، إعراب القرآن 1/50 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 4(
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ضوئه، وٕاذا ذهب أظلم الطریق علیهم، فیقفون في أماكنهم، ولوال إمهال اهللا لهم لسلب سمعهم 
في كل وقت، إنه على كل شيء قدیر، وهكذا اجتمعت ثالث جمل وأبصارهم، وهو قادر على ذلك 

  .)1(شرطیة تفید الربط، والتعقیب ما بین جواب شرطها وفعلها، فالفعل یترتب علیه نتیجة حتمیة
  

ن﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  ْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َفْأُتوْا بُِسوَرٍة مِّ َّا َنزَّ ْثلِِه  َوإِن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ممِّ مِّ
ن ُدوِن اهللاِّ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ    ] 23البقرة:  [﴾َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  اشتملت هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َفْأُتو: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى َّا َنزَّ ن َوإِن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ممِّ ْا بُِسوَرٍة مِّ
ْثلِهِ    ﴾مِّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

﴾، كان فعل ماض ناقص مبني على السكون، والتاء ُكنُتمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى:﴿ .2
 .)2(مبنیة على الضم في محل رفع اسم كان، والفعل الناقص في محل جزم فعل الشرط

﴾ الفاء هنا واجبة؛ ألن ما بعدها ال یصح أن َفْأُتواْ ملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ج .3
یكون شرطًا بنفسه، فهي رابطة لجواب الشرط، وأتوا فعل أمر مبني على حذف النون؛ ألن 
مضارعه من األفعال الخمسة، والواو ضمیر متصل في محل رفع فاعل، والجملة في محل 

 .)3(جزم جواب الشرط

ن ُدوِن اهللاِّ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ قوله تعالى: ﴿ملة الشرطیة الثانیة: الج   ﴾ َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، وقد سبق الحدیث عنه في الموضع السابق. .1

                                                           
  .1/180- الشعراوي  –) انظر: تفسیر الشعراوي 1(
 .1/37 –النحاس  –، إعراب القرآن 1/58 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
  .1/199 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 3(
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) كان فعل ماض ناقص مبني على ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ( .2

و في محل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل السكون، وه
 ).1(رفع اسم كان، (صادقین) خبر كان منصوب بالیاء، ألنه جمع مذكر سالم

جملة جواب الشرط: محذوف، ویمكن تقدیره من السیاق، أي فافعلوا ذلك، قال السمین  .3
ذا شرط حذف جوابه للداللة علیه، تقدیره: ، ه) ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ إِْن  (قوله تعالى: «الحلبي: 

إن كنتم صادقین فافعلوا، ومتعلق الصدق محذوف، والظاهر تقدیره هكذا: إن كنتم صادقین 
في كونكم في ریب من المنزل على عبدنا أنه من عندنا، وقیل: فیما تقدرون علیه من 

 .)2(»المعارضة

  

  ثانیًا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

الذین یشككون في كون القرآن من عند -عز وجل في هذه اآلیة جمیع الكفار،  یتحدى اهللا
تعینون بهم بسورة من مثله،  هذا وهم الفصحاء البلغاء المجیدون للكالم، سبأن یأتوا هم ومن ی Uاهللا 

وال تنافي بین إن كانوا في ریب فیما مضى وٕان تعلق على «قائال لهم: إن كنتم في ریب حقیقة، 
ي ریب في المستقبل، ألن الماضي من الجائز أن یستدام، بأن یظهر لمعتقد الریب فیما كونهم ف

مضى خالف ذلك فیزول عنه الریب، فقیل: وٕان كنتم، أي: وٕان تكونوا في ریب، باستصحاب الحالة 
، فإن كنتم في شك من ذلك فأتوا rمن الذي نزلنا على عبدنا محمد  -  )3(»الماضیة التي سبقت لكم

  من القرآن، ولم یحدد لهم سورة معینة، وٕانما سهل علیهم بعدم التعیین؛ زیادة في إقامة  بسورة
الحجة علیهم، وادعوا من اتخذتموهم آلهة من دون اهللا، وزعمتم أنهم یشهدون لكم یوم القیامة أنكم 
 على الحق، أو أعوانكم من دون اهللا، فإن كنتم صادقین في دعواكم، والقدرة على المعارضة،

  .)4(فافعلوا
  

                                                           
  1/58 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/202 –) الدر المصون 2(
 .1/167- أبو حیان  –) البحر المحیط 3(
 .1/64 –النسفي  –) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل 4(
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ُقوْا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس : ﴿المسألة السابعة: قوله تعالى ْ َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاتَّ َفإِن ملَّ
ْت لِْلَكافِِرينَ  َجاَرُة ُأِعدَّ   ]24﴾ [البقرة: َواْحلِ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 ألة السادسة.حرف الشرط: (إن)، وقد سبق الحدیث عنه في المس .1

ْ َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلواْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (َلْم) حرف نفي وقلب وجزم، ملَّ
(َتْفَعُلوا) فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه حذف حرف النون، (َوَلْن) الواو اعتراضیة، 

حذف  ولن حرف نفي ونصب واستقبال، (َتْفَعُلوا) فعل مضارع منصوب، وعالمة نصبه
النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، وحذف اختصارا مفعول (لم تفعلوا ولن تفعلوا)، والتقدیر: 
فإن لم تفعلوا اإلتیان بسورة من مثله، ولن تفعلوا اإلتیان بسورة من مثله، والجملة (لن 
تفعلوا) ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها معترضة بین الشرط وجوابه، وٕان الشرطیة داخلة 

 .)1(جملة (لم تفعلوا) فهي في محل جزم بإن الشرطیةعلى 

ُقوْا النَّارَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿  .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (اتقوا) َفاتَّ
والجملة  فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل،

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  ب(النار) مفعول به منصو  في محل جزم جواب الشرط،
  .)2(على آخره

  ثانیًا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

هذه اآلیة دالة على عجزهم، وأنهم لم یأتوا بمثله وال بمثل شيء منه، فاهللا تعالى یقول لهم: 
ل وذلك أن النفس األبیة إذا قرعت بمث - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فیما مضى، ولن تفعلوا فیما بقي، 

هذا التقریع استفرغت الوسع في اإلتیان بمثل القرآن مع حرصهم الشدید إلطفاء نور اهللا، ومع ذلك 
وٕاذا كان  –وبان عجزهم وهم أهل الفصاحة والبالغة  rما استطاعوا، وظهرت المعجزة للنبي 

وله األمر كذلك وجب ترك العناد، لذلك جاء جواب الشرط باألمر باتقاء النار باإلیمان، وهو ق
تعالى: َفاتقوا الناَر، أي فآمنوا، واتقوا باإلیمان النار، التي َوُقودَها، أي حطبها الناس والحجارُة، التي 

  .)3(للكافرین Uأعدها اهللا 
  

                                                           
  .1/58 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/203 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 2(
  .1/31 –الخازن  –) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل 3(
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ِري ِمن ﴿قوله تعالى:  المسألة الثامنة: ْم َجنَّاٍت َجتْ اِت َأنَّ َهلُ اِحلَ ِذين آَمنُوْا َوَعِمُلوْا الصَّ ِ الَّ َوَبرشِّ
ِذي ُرِزْقنَا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا بِهِ َحتْ  ْزقًا َقاُلوْا َهـَذا الَّ َام ُرِزُقوْا ِمنَْها ِمن َثَمَرٍة رِّ ْم تَِها األَْهنَاُر ُكلَّ  ُمَتَشاِهبًا َوَهلُ

َرٌة َوُهْم فِيَها َخالُِدونَ  َطهَّ  ] 25﴾ [البقرة: فِيَها َأْزَواٌج مُّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

(كلما)، وهو ظرف زمان متضمن معنى الشرط، وقد سبق الحدیث عنه في لشرط: اسم ا .1
 المسألة الخامسة.

ْزقاً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (ُرِزُقوا) فعل ماض مبني على ُرِزُقوْا ِمنَْها ِمن َثَمَرٍة رِّ
الضم التصاله بواو الجماعة، وهو مبني للمجهول، والواو ضمیر متصل مبني على السكون 

ي محل رفع نائب فاعل، والجملة الفعلیة ال محل لها من اإلعراب؛ ألن أداة الشرط غیر ف
جازمة، أو في محل جر الصفة، أي كل وقت رزقوا فیه، (ِمْنها)، (ِرْزقًا) مفعول به لرزقوا، 
وجملة (كلما رزقوا) إما أن تكون صفة ثانیة لجنات، أو حالیة، أو مستأنفة ال محل لها من 

 .)1(اإلعراب

ِذي ُرِزْقنَا ِمن َقْبُل جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، (قالوا) فعل ماض مبني َقاُلوْا َهـَذا الَّ
على الضم، وواو الجماعة ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلیة ال محل 

ي محل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب الشرط غیر جازم، (هَذا) اسم إشارة مبني على السكون ف
رفع مبتدأ، (الَّذي) اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، والجملة االسمیة في 
محل نصب مقول القول، (ُرِزْقنا) فعل ماض مبني على السكون؛ التصاله بنا الفاعلین، ونا 
ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، وجملة رزقنا ال محل لها من 

ا صلة الموصول، والعائد محذوف تقدیره: رزقناه، (ِمْن َقْبُل) من حرف جر، اإلعراب؛ ألنه
ل) ظرف مبني على الضم النقطاعه عن اإلضافة في محل جر بمن، والجار والمجرور قب(و

  .)2(متعلقان برزقنا
  ثانیًا: األثر التفسیري لجملة الشرط

ت بالجنان المثمرة، التي فیها عن البشارة للمؤمنین الذین یعملون الصالحا ةتتحدث هذه اآلی
في  Uماال عین رأت وال خطر على قلب بشر، تجري من تحتها األنهار المعروفة، التي ذكرها اهللا 

ْ  :﴿قوله ْ َيَتَغريَّ اء َغْريِ آِسٍن َوَأْهنَاٌر ِمن لََّبٍن ملَّ ن مَّ نَِّة الَّتِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن فِيَها َأْهنَاٌر مِّ ُمُه  َطعْ َمَثُل اْجلَ
                                                           

  .1/64 –ن درویش محیي الدی –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/65 – المرجع السابق) انظر: 2(
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ى َصف  ْن َعَسٍل مُّ اِربَِني َوَأْهنَاٌر مِّ ٍة لِّلشَّ ذَّ ٍر لَّ ْن َمخْ ]، فهم في كل حین رزقوا 15﴾ [محمد: ...َوَأْهنَاٌر مِّ
الذي رزقنا من ثمار الدنیا، للتشابه في الشكل واالسم بینهما، ولقد جعل هذا فیه من ثمارها، قالوا 

لنفس إلیه أول ما تراه، فإن الطباع مائلة إلى المألوف ثمر الجنة من جنس ثمر الدنیا؛ لتمیل ا
، ولهم فیها أزواج مطهرات - U-متنفرة عن غیره، و(أتوا به متشابها) اعتراض یقرر ذلك من اهللا

 .)1(من كل ُمستقذر، وهم دائمون فیها

                                                           
  .1/59 –البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1(
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  املطلب الثاين
  ي الربع الثاينـحتليل مجلة الشرط ف

  سورة البقرة على أربع مسائل، وهي كما یلي:یشتمل الربع الثاني للحزب األول من 

ِذيَن : ﴿المسألة األولى: قوله تعالى ا الَّ ا َبُعوَضًة َفَام َفْوَقَها َفَأمَّ َب َمَثًال مَّ ي َأن َيْرضِ إِنَّ اهللاََّ الَ َيْسَتْحيِ
ِذيَن َكَفُروْا فَ  ا الَّ ِْم َوَأمَّ هبِّ قُّ ِمن رَّ ُه اْحلَ ـَذا َمَثًال ُيِضلُّ بِِه آَمنُوْا َفَيْعَلُموَن َأنَّ َيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ

  ]26﴾ [البقرة: َكثِريًا َوَهيِْدي بِِه َكثِريًا َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ اْلَفاِسِقنيَ 

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ِذيَن آَمنُوْا َفيَ قوله تعالى: ﴿ الجملة الشرطیة األولى: × ا الَّ ِمْ َفَأمَّ هبِّ قُّ ِمن رَّ ُه اْحلَ   ﴾ْعَلُموَن َأنَّ

  تحلیل الجملة:

حرف الشرط: (أما)، أما حرف ضمن معنى الشرط وفعله، یؤول بمعنى: مهما یك من شيء؛  .1
وفائدته في «، قال الزمخشري: )1(ألنه قائم مقام أداة الشرط، والبد بعده من جملة هي جواب له

ذاهب، فإذا قصدت توكید ذاك، وأنه ال محالة  الكالم أن یعطیه فضل توكید، تقول: زید
 .)2(»ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزیمة، قلت: أما زید فذاهب

جملة فعل لشرط: محذوفة، كما قلنا، فأما قامت مقام األداة، والفعل، والتقدیر: مهما یكن من  .2
على الفتح في محل  شيء فالذین آمنوا یعلمون أنه الحق من ربهم، (الذین) اسم موصول مبني

رفع مبتدأ، (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم، واو الجماعة ضمیر متصل مبني في محل 
 .)3(رفع فاعل، والجملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب

ِمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 هبِّ قُّ ِمن رَّ ُه اْحلَ ﴾، الفاء واقعة في جواب أما، َفَيْعَلُموَن َأنَّ
تضمنته من معنى الشرط، (یعملون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل،  لما

والجملة في محل رفع خبر للجملة االسمیة قبلها، (أنه) أن حرف توكید ونصب، والهاء ضمیر 

                                                           
 –، الدر المصون 3/1305 –بدر الدین المرادي  –) انظر: توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك 1(

 . 1/226 –السمین الحلبي 
    .1/117 –) الكشاف 2(
 .1/84 –محمود صافي  -: الجول في إعراب القرآن الكریم) انظر3(
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متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها، (الحق) خبر أن مرفوع بالضمة،(من ربهم) 
 .)1(حال، تقدیره: كائنًا، أو صادرًا من ربهمجارو مجرور متعلقان بمحذوف 

ـَذا َمَثالً قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  × ِذيَن َكَفُروْا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ ا الَّ   ﴾ َوَأمَّ

    تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (أما)، وسبق الحدیث عنه في الجملة الشرطیة السابقة. .1

محذوفة، كما قلنا في الجملة الشرطیة السابقة، والتقدیر: مهما یكن من جملة فعل الشرط:  .2
 شيء فالذین كفروا یقولون ماذا أراد اهللا بهذا مثًال.

ـَذا َمَثالً ﴿ جواب الشرط: قوله تعالى: .3 ﴾، الفاء داخلة في جواب َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ
وله عدة استعماالت منها: أن تكون ما اسم الشرط، یقولون نفس إعراب یفعلون، (ماذا) 

استفهام في محل رفع باالبتداء، وٕاذا اسم إشارة خبره، وقد تكون ما استفهامیة، وذا بمعنى 
الذي، والجملة بعدها صلة الموصول، وعائدها محذوف، أو یكونا بمنزلة اسم واحد، فیكون 

ولفظ الجاللة فاعل، بهذا  في محل نصب بالفعل بعده، (أراد) فعل ماض مبني على الفتح
  .)2(جار ومجرور، ومثًال إما تمییز أو حال، والجملة في محل نصب مقول القول

  ثانیًا: األثر التفسیري لجملتي الشرط:

في هذه اآلیة شبهة ذكرها الكفار، وأجاب عنها وهي: أنه جاء في القرآن ذكر  Uذكر اهللا 
یق ذكرها بكالم الفصحاء، فاشتمال القرآن علیها یقدح النحل والعنكبوت والنمل، وهذه األشیاء ال یل

في فصاحته، وأجاب عنها، بأن أصغر هذه األشیاء ال تقدح في الفصاحة، إذا كان ذكرها مشتمًال 
ال یمتنع عن ذكره هذه األمر، ولو كانت أصغر الكائنات، كالبعوضة  Uعلى حكمة بالغة، فاهللا 

لعجز كل ما یعبد من دون اهللا، فأما المؤمنون فیعلمون حكمة والذباب وغیرها، مما ضربه اهللا مثال 
اهللا في التمثیل بالصغیر والكبیر من خلقه، وأما الكفار فیسخرون ویقولون: ما مراد اهللا من ضرب 
المثل بهذه الحشرات الحقیرة؟ ویجیبهم اهللا بأن المراد هو االختبار، وتمییز المؤمن من الكافر؛ لذلك 

المثل ناًسا كثیرین عن الحق لسخریتهم منه، ویوفق به غیرهم إلى مزید من یصرف اهللا بهذا 
اإلیمان، وال یصرف عن الحق إال الخارجین عن طاعته، ولقد جاءت الجملة الشرطیة األولى؛ 

  لتبین حال المؤمنین، فكان جوابه اقراًرا منهم بأنه الحق من ربهم، أما الكافرین فبین حالهم الجملة 

  
                                                           

 .1/229 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 1(
  .1/13 –الخراط  –، المجتبى من مشكل إعراب القرآن 1/230 –) انظر: المرجع السابق 2(
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 .)1(لثانیة، التي كان جوابها الكفر والسخریة منهم، أال فلعنة اهللا علیهمالشرطیة ا
  

َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَىل املََْالِئَكِة َفَقاَل َأنبُِئوِين ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  َم آَدَم األَْسَامء ُكلَّ َوَعلَّ
  ]31﴾ [البقرة: بَِأْسَامء َهـُؤالء إِن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

  : تحلیل جملة الشرطأوًال 

 حرف الشرط: (إن)، وهو مبني على السكون ال  محل له من اإلعراب. .1

في محل جزم فعل ﴾، كنتم كان فعل ماض ناقص، ُكنُتْم َصاِدِقنيَ جملة فعل الشرط: ﴿ .2
(صادقین) خبر كان  والتاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان،الشرط، 

 .)2(منصوب بالیاء

 ب الشرط: محذوف تقدیره: إن كنتم صادقین فأنبئوني، ودل علیه أنبئوني السابق،جملة جوا .3
أن أنبئوني السابق هو الجواب، لكن الراجح أن الجواب محذوف كما النحاة بعض وزعم 

 .)3(قلنا

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

صول العلوم، وقوانین آدم وألهمه معرفة ذوات األشیاء، وخواصها، وأسمائها، وأ Uعلم اهللا 
الصناعات، وكیفیة آالتها، ثم عرضهم أي المسمیات، على المالئكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤالء، 
تبكیًتا لهم، وتنبیًها على عجزهم عن أمر الخالفة إن كنتم صادقین في زعمكم أنكم أحقاء بالخالفة 

م أنى أستخلف في األرض لعصمتكم، فأنبئوني، وقد یكون المراد إن كنتم صادقین في زعمك
وقیل: َأْنِبُئوِني أمر «، )4(مفسدین سفاكین للدماء، وأن بني آدم یفسدون في األرض فأنبئوني بذلك

  .)5(»مشروط بمعنى: إن أمكنكم أن تخبروا بالصدق فیه فافعلوا

  

  
                                                           

  .1/37 –الصابوني  –) انظر: صفوة التفاسیر 1(
  .1/44 –النحاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .1/236 –أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 3(
 –، الكشاف 1/77 –الشوكاني  –، فتح القدیر 1/69- البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 4(

 .1/126 –الزمخشري 
  .1/81 –النیسابوري  –) إیجاز البیان عن معاني القرآن 5(
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نَبَأُهْم بَِأْسَمآئِِهْم َقاَل َأَملْ َأُقل َقاَل َيا آَدُم َأنبِْئُهم بَِأْسَمآئِِهْم َفَلامَّ أَ ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى: 
مإِينِّ َأْعَلُم َغْيَب  لَُّكمْ    ]33[البقرة:  ﴾َواألَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُمونَ َواِت ـ ٰـالسَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

جملة محذوفة والتقدیر: اسم الشرط: (فلمَّا)، وهي التي تسمى لما الحینیة، الفاء عاطفة على  .1
فأنبأهم بأسمائهم، فلما أنبأهم، ولما ظرفیة بمعنى حین مبنیة على السكون متضمنة معنى 

 .)1(الشرط

﴾، أنبأهم فعل ماض مبني على الفتح، َأنَبَأُهْم بَِأْسَمآئِِهمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
مفعول به، والجملة في  والفاعل ضمیر مستتر، وهم ضمیر مبني على الضم في محل نصب

محل جر بإضافة الظرف إلیها، بأسمائهم الباء حرف جر، أسماء اسم مجرور بالكسرة، 
 .)2(والضمیر مبني على الكسر في محل جر مضاف إلیه

﴾ (قاَل) فعل ماض مبني على الفتح، َقاَل َأَملْ َأُقل لَُّكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
، الجملة ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب شرط Uعلى اهللا  والفاعل ضمیر مستتر یعود

غیر جازم، (َأَلْم) الهمزة لالستفهام، ولم حرف نفي وقلب وجزم (َأُقْل) فعل مضارع مجزوم 
 .)3(بالسكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، (َلُكْم) الجار والمجرور متعلقان بأقل

  طثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشر 

في هذه اآلیة استمرار في بیان عجز المالئكة، وقصورها عن معرفة أسماء المسمیات التي 
آدم أن یعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على المالئكة، فعجزوا واعترفوا  Uعلمها آلدم، فیأمر اهللا 

﴿َقاَل  Uكان جواب لما بقوله  Uفعندما أنبأ آدم المالئكة باألسماء التي علمها له اهللا  بالقصور،
یعلم  Uَوَأْعَلُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن﴾، فاهللا َواَألْرِض السَّمـَٰواِت َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْیَب 
رًدا على من ادعى االطالع على الغیب من المنجمین والكهنة  –غیب السماوات واألرض 

تصرفات، وما كنتم تكنونه في صدوركم من أنكم أحق ، ویعلم ما تظهرون من أقوال و - وغیرهم
  .)4(بالخالفة من آدم

                                                           
  .1/82 –ن درویش محیي الدی –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
 .1/100 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/82 –محیي الدین درویش  –، إعراب القرآن وبیانه 1/100 –) انظر: المرجع السابق 3(
، الجواهر الحسان في 1/77 –الشوكاني  –، فتح القدیر 1/418 –ابن عاشور  –) انظر: التحریر والتنویر 4(

  .1/211 -الثعالبي –سیر القرآن تف
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ي ُهًدى َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفَال ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  نِّ ا َيْأتَِينَُّكم مِّ ُقْلنَا اْهبُِطوْا ِمنَْها َمجِيعًا َفإِمَّ
  ]38﴾ [البقرة: َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزُنونَ 

اآلیة مثال لدخول الشرط على الشرط، وحكم الشرط إذا دخل على الشرط، أن یكون هذه 
وٕان توالى شرطان « ، وهناك رأي آخر، قال السیوطي: )1(الشرط الثاني والجواب جواًبا للشرط األول

فصاعًدا من غیر عطف، فاألصح أن الجواب للسابق، ویحذف جواب ما بعده لداللة األول وجوابه 
م من جعل الجواب لألخیر، وجواب األول الشرط الثاني وجوابه، وجواب الثاني الشرط علیه، ومنه

، لكن الباحثة مع الرأي بأن الشرط إذا دخل على )2(»الثالث وجوابه، وهكذا على إضمار الفاء
  الشرط،  یكون الشرط الثاني وجوابه جواًبا للشرط األول. 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط  

نِّي ُهًدى َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفَال َخْوٌف قوله تعالى:﴿األولى: الجملة الشرطیة  × ا َيْأتَِينَُّكم مِّ َفإِمَّ
َزُنونَ    ﴾َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيْ

  تحلیل الجملة:

الشرط: (فإمَّا) الفاء استئنافیة، (إمَّا)، مؤلفة من إن وهو حرف شرط جازم، وما الزائدة،  حرف .1
 أمُّ حروف الجزاء، كما بینا ذلك. زیدت علیها تأكیًدا، و(إن) 

ي ُهًدىجملة فعل الشرط: ﴿ .2 نِّ ﴾، (َیْأِتَینَُّكْم) فعل مضارع مبني على الفتح؛ التصاله َيْأتَِينَُّكم مِّ
بنون التوكید الثقیلة في محل جزم فعل الشرط، والنون حرف ال محل له من اإلعراب، 

نِّي)  والكاف ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والمیم للجمع، (مِّ
 .)3(جار ومجرور متعلقان بالفعل یأتینكم، (ُهًدى) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف 

﴾، َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزُنونَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
هي  -نة من أداة الشرط، وفعل الشرط، وجوابهالمكو - الجملة الشرطیة الثانیة في هذه اآلیة، 

"فمن تبع" جواب الشرط األول، والفاء في قوله تعالى: « جواب الشرط، قال السمین الحلبي: 

                                                           
  .2/696 –العكبري -) انظر: التبیان في إعراب القرآن  1(
  2/563 –) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 2(
  .1/17 - الخراط –، المجتبى من مشكل إعراب القرآن 22ص - الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
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"فال خوف" جواب الثاني، وقد وقع الشرط الثاني وجوابه جواب األول، ونقل عن الكسائي أن 
   )1(»قوله: "فال خوف" جواب الشرطین مًعا

  ﴾َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزُنونَ : قوله تعالى: ﴿طیة الثانیةالجملة الشر  ×

  تحلیل الجملة: 

 اسم الشرط: (من) اسم شرط جازم، وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. .1

محل  في﴾، (تبع) فعل ماض مبني على الفتح، َتبَِع ُهَدايَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
 .)2(اي) مفعول به منصوب بالفتحةوالفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (هدجزم فعل الشرط، 

﴾، (فال) الفاء واقعة في جواب الشرط َفَال َخْوٌف َعَلْيِهمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الثاني وهو(من تبع هداي)، ال نافیة ال محل لها من اإلعراب، (خوف) مبتدأ مرفوع بالضمة، 

علیهم) جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ تقدیره: خوف واقع علیهم، وجملة (فال خوف (
علیهم) جواب الشرط الثاني في محل جزم، وجملة (تبع هداي فال خوف علیهم) في محل 
رفع خبر، وجملة (فمن تبع هداي فال خوف علیهم) جواب الشرط األول في محل جزم، (وال 

حل لها من اإلعراب، (ال) نافیة ال محل لها من اإلعراب، هم هم یحزنون) الواو عاطفة ال م
ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ، (َیْحَزُنوَن) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الواو مبنیة 
على السكون في محل رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ (هم)، وجملة (وال هم 

، وقیل: إن جواب الشرط األول )3(محل جزم یحزنون) معطوفة على جملة جواب الشرط في
 .)4(محذوف تقدیره: فإما یأتینكم منِّي هدى فاتبعوه

﴾، حیث قال: َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهمْ وهناك رأي آخر ألبي حیان في قوله: ﴿
وال یتعین عندي أن تكون من شرطیة، بل یجوز أن تكون موصولة، بل یترجح ذلك لقوله «
، فأتى به موصوال، ویكون قوله: (فال خوف) جملة في )5(﴾َوالَِّذیَن َكَفروْا َوَكذَُّبواْ ي قسیمه: ﴿ف

موضع الخبر، وأما دخول الفاء في الجملة الواقعة خبًرا، فإن الشروط المسوغة لذلك موجودة 
  . )6(»هنا

                                                           
  .1/103 –) الدر المصون 1(
  .1/108 –محمود صافي  –عراب القرآن الكریم ) انظر: الجدول في إ2(
  .1/22الدعاس  –، إعراب القرآن 1/17 - الخراط –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 3(
  .1/272 –أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 4(
  . 39) البقرة: 5(
  .1/273 –) البحر المحیط 6(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

من الجنة، فهو لما ُأمر أوًال بالهبوط من الجنة، أخذ یبكي األمر آلدم بالهبوط  Uكرر اهللا 
ویتضّرع ویقول: ألم تخلقني بیدك؟ ألم تسجد لي مالئكتك؟ ألم تدخلني جنتك؟ فلما تاب علیه 
ورحمه، طمع آدم حین سمع من ربه قبول توبته في البقاء في الجنة، فقال له الحق جّل جالله: یا 

سبقت كلمتي بهبوطك إلى األرض لتكون خلیفتي بذریتك، فكّرر  آدم ال یجاورني من عصاني، وقد
وعبَّر ب - علیه األمر بالهبوط ثانًیا، فقال: اهبطوا منها جمیًعا أنتما بما اشتملتما علیه من ذریتكما،

(إن) وزیدت علیها (ما) تقویًة للشرط، و جاء ب(إن) الشرطیة التي تفید الشك في وقوع الفعل، 
آتیة ال محالة؛ لبیان أن توحید اهللا تعالى لیس شرًطا فیه إتیان U دایة اهللا على الرغم من أن ه

رسل منه، وال إنزال كتب بذلك، بل لو لم یبعث رسًال، وال أنزل كتًبا، لكان اإلیمان به واجًبا؛ وذلك 
فإما یأتینكم یا بني  -لما ركب فیهم من العقل، ونصب لهم من األدلة، ومكن لهم من االستدالل 

دم ِمنِّي ُهًدى وبیان، برسول أرسله إلیكم، أو كتاب أنزله علیكم، وٕارشاد إلى توحیدي ومعرفتي، آ
َفَمْن تَِبَع ذلك اإلرشاد، واهتدى إلى معرفتي وتوحیدي، وأطاعني بكل ما آمر، َفال خوٌف واقع علیهم 

وأجلب لهم وال  مكروه، والهم یحزنوَن من فوات محبوب؛ ألني َأصرف عنهم جمیع المكاره، 
  )1(المنافع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، البحر 1/129 –الزمخشري  –، الكشاف 1/98 -ابن عجیبة –) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 1(

  .1/272 –أبو حیان  –المحیط 
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   املطلب الثالث
  ي الربع الثالثـحتليل مجلة الشرط ف

على الرغم من كثرة  جملة شرطیة واحدةالباحثة على  عثرتبعد تتبع آیات الربع الثالث، 
اآلیات، وهذه الجملة محذوفة األداة، وفعل الشرط، وربما یرجع ذلك إلى موضوع هذه اآلیات التي 

  .uجدال بني إسرائیل مع نبیهم موسى تتحدث عن 

اِذُكُم ﴿الجملة الشرطیة: في قوله تعالى:  َ ُكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكْم بِاختِّ َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَّ
ُه ُهَو اْلِعْجَل َفُتوُبوْا إَِىل َباِرئُِكْم َفاْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم َذلُِكْم َخْريٌ لَُّكْم ِعنَد َبارِ  ئُِكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم إِنَّ

ِحيمُ  اُب الرَّ   ]54﴾ [البقرة: التَّوَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: محذوف، وتقدیره: (إن)، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة أیًضا، ویمكن تقدیرها: إن قتلتم أنفسكم أو إن فعلتم ما أمرتم .2
 .)1(به

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط مبنیة على َفَتاَب َعَلْيُكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الفتح ال محل لها من اإلعراب، (تاب) فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر 

، (علیكم) جار ومجرور متعلقان بالفعل تاب، والجملة في محل Uتقدیره هو یعود على اهللا 
 . )2(م جواب الشرطجز 

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

قائًال له واذكر یا محمد، وأنت تدعو بني  rفي هذه اآلیة نبیه محمًدا  Uیخاطب اهللا 
لقومه حین أشركوا باهللا، وعبدوا العجل، قال لهم إنكم باتخاذكم  uإسرائیل وقت قول موسى 

مالها من األجر والثواب عند ربكم، (َفُتوُبوا ِإلى باِرِئُكْم  العجل إلًها،  قد أضررتم بأنفسكم، وأنقصتم
َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم) أي فاعزموا على التوبة إلى من خلقكم ومّیز بعضكم من بعض بصور وهیئات 
مختلفة، ولیقتل البريء منكم المجرم، وٕانما جعلهم أنفسهم؛ لإلشارة إلى أن المؤمنین إخوة، (ذِلُكْم 

 ُكْم ِعْنَد باِرِئُكْم) أي ما ذكر من التوبة، والقتل أنفع لكم عند اهللا من العصیان، واإلصرار علىَخْیٌر لَ 
                                                           

، أنوار 1/367 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 1/90 –النسفي  –) انظر:  مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1(
 .1/102 –الشوكاني  –، فتح القدیر 1/81 - البیضاوي –التنزیل وأسرار التأویل 

  .1/104 –محیي الدین درویش  –نظر: إعراب القرآن وبیانه ) ا2(
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ن القتل یطهركم من الرجس، الذي دّنستم به أنفسكم ویجعلكم أهال إالذنوب؛ لما فیه من العذاب، إذ 
 uار الكالم من موسى للثواب.(َفتاَب َعَلْیُكْم) الفاء واقعة في جواب الشرط المحذوف، على اعتب

علیكم وقبل توبتكم،  Uلقومه، أي إنكم إن فعلتم ما أمركم به موسى بقتل أنفسكم، فقد تاب اهللا 
وتجاوز عن سیئاتكم، (ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم) هو الذي یوفق المذنبین للتوبة، ویقبلها منهم، وهو 

  .)1(بإهالككم على ما اجترحتم من عظیم اآلثام الّرحیم بمن ینیب إلیه ویرجع، ولوال ذلك لعجل

ویرى المشرف أن هناك جملة شرطیة مقدرة غیر التي ذكرت الباحثة، وهي في قوله تعالى: 
  ﴾َفُتوُبوْا إَِىل َباِرئُِكْم َفاْقُتُلوْا َأنُفَسُكمْ ﴿

 حرف الشرط: محذوف، وتقدیره: (إن) .1

 بلتم، أو رغبتم في التوبة.جملة فعل الشرط: محذوفة أیًضا، وتقدیرها: فإن ق .2

  ﴾.َفاْقُتُلوْا َأنُفَسُكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، الدر 1/81 -البیضاوي –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1/120 –المراغي  –) انظر: تفسیر المراغي 1(
  .1/367 –السمین الحلبي  –المصون 
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  املطلب الرابع
  ي الربع الرابعـحتليل مجلة الشرط ف

  

  یشتمل الربع الرابع من الحزب األول على مسألتین، وهما كما یلي:

ِذيَن آَمنُ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  ابِِئَني َمْن آَمَن بِاهللاَِّ إِنَّ الَّ ِذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ وْا َوالَّ
ِْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزُنونَ  ﴾ [البقرة: َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِّ

62[  
    أوًال: تحلیل جملة الشرط

 مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.  الشرط: (من)، وهو اسم .1

﴾، (آمن) فعل ماض مبني على آَمَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اآلِخرِ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (باهللا) جار ومجرور في محل جزم فعل الشرط، الفتح، 

على الفتح ال محل لها من اإلعراب،  متعلقان بالفعل آمن، (والیوم اآلخر) الواو عاطفة مبنیة
 .  )1(الیوم معطوفة على لفظ الجاللة مجرور بالكسرة، واآلخر صفة للیوم مجرور بالكسرة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (لهم) جار َفَلُهْم َأْجُرُهمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
بتدأ مؤخر مرفوع، وهم ضمیر ومجرور متعلقان بخبر محذوف تقدیره كائن، (أجرهم) أجر م

الجملة من و والجملة في محل جزم جواب الشرط، تصل مبني في محل جر مضاف إلیه، م
فعل الشرط، وجوابه في محل رفع خبر (من) الشرطیة، والجملة الشرطیة من اسمها، وفعلها، 

آمن  وجوابه في محل رفع خبر (إن) في قوله: إن الذین آمنوا، والعائد محذوف تقدیره: من
 . )2( منهم

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

في جملة تتحدث هذه اآلیة عن المؤمنین من هذه األمة، والیهود والنصارى، والصابئین 
من آمن منهم باهللا والیوم اآلخر، وصدقوا رسلهم، فإن لهم األجر العظیم واألمن، شرطیة مفادها أن 

أراد أن یبین أن حال هذه األمة اإلسالمیة، وحال من  Uوال خوف علیهم وال هم یحزنون، كأنه 

                                                           
  .1/404 –لبي حالسمین ال –، الدر المصون 2/137 –النعماني  –) انظر: اللباب في علوم الكتاب 1(
 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 1/148 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(

1/404.  
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قبلها یرجع إلى أمر واحد، وهو أن من آمن منهم باهللا والیوم اآلخر، وعمل صالًحا، استحق ما ذكره 
  .)1(من األجر، ومن فاته ذلك، فاته الخیر كله، واألجر دقه وجله Uاهللا 

  

َن  ُثمَّ َتَولَّْيُتم﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ُتُه َلُكنُتم مِّ ن َبْعِد َذلَِك َفَلْوالَ َفْضُل اهللاَِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَ مِّ
ينَ  اِرسِ   ]64﴾ [البقرة: اْخلَ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

حرف الشرط: (لوال)، وهي حرف امتناع لوجود، أي أن جوابها امتنع لوجود الشرط، وتكون  .1
 . )2(لزمها الالم في الجوابجملة الشرط بعدها اسمیة، والجواب فعلیة، وت

ُتهُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (فضل) مبتدأ مرفوع بالضمة، َفْضُل اهللاَِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَ

(اهللا) لفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور، ولزم حذف الخبر لقیام العلم به، وطول الكالم بجواب 
ل اهللا ورحمته حاضران علیكم، أو موجودان، لوال، وتقدیره: لوال فضل اهللا تدارككم، أو لوال فض

(علیكم) جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدر، (ورحمته) الواو عاطفة، رحمته معطوفة على 
  )3(فضل مرفوعة

ينَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 اِرسِ َن اْخلَ ﴾، (الالم) واقعة في جواب لوال (كنتم) َلُكنُتم مِّ

سكون، (تم) ضمیر مّتصل مبني على الضم في محل رفع اسم فعل ماض ناقص مبنّي على ال
كان، (من الخاسرین) جار ومجرور متعّلق بمحذوف خبر كنتم تقدیره: محسوبین، وعالمة 
الجّر الیاء وجملة: (كنتم من الخاسرین) ال محّل لها من اإلعراب جواب الشرط (لوال) غیر 

  .)4(الجازم 

  طثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشر 

على بني إسرائیل المیثاق، سواء كان المیثاق الذي أخذه یوم كانوا في  Uبعد أن أخذ اهللا 
األصالب، أو المیثاق بأن یعملوا بما شرعه اهللا لهم في التوراة، ورفع فوقهم الطور، فهم بعد ذلك 

لوال فضل تولوا ورجعوا عن اإلیمان، وعن األخذ بالتوراة، وأعرضوا عن المیثاق المأخوذ علیهم، و 
                                                           

  .1/54 –السعدي  –تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 1/110 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 1(
 .48ص  –) انظر: الفصل التمهیدي 2(
  .1/72 -العكبري  -یان في إعراب القرآن ) انظر: التب3(
  .1/151 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 4(
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اهللا الحاصل علیكم یا بني إسرائیل بأن تدارككم بلطفه، ورحمته حتى أظهرتم التوبة، لخسرتم، 
ویقال: فلوال فضل اهللا علیكم ورحمته بإرسال الرسل إلیكم لكیال تقیموا على الكفر، لكنتم محسوبین 

فضل اهللا ورحمته من الخاسرین بالعقوبة، فامتنعت الخسارة التي كانت ستلحق بهم؛ بسبب وجود 
  )1(الكائنین على بني إسرائیل 

  

                                                           
، فتح 1/74 –أبو الفرج الجوزي  –، زاد المسیر في علم التفسیر 1/60 –السمرقندي  –) انظر: بحر العلوم 1(

 .1/112 –الشوكاني  –القدیر 
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  املبحث الثاني
حتليل مجلة الشرط يف احلزب الثاني من 

  سورة البقرة و بيان أثرها

  

  ة مطالب:وفیھ أربع
  

  .تحلیل جملة الشرط في الربع األولالمطلب األول: 
  

  .الثاني الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثاني: 
  

  .الثالث الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثالث: 
  

  .الرابع الربع في الشرط جملة تحلیل: الرابع المطلب

  

 



  أثرها على المعنى التفسیريبیان تحلیل جملة الشرط  في الجزء األول من سورة البقرة و  

 102 

 الفصل األول

  املطلب األول
  ي الربع األولـحتليل مجلة الشرط ف

  یشتمل الربع األول من الحزب الثاني على خمس مسائل، وهي كما یلي: 

ِذيَن آَمنُوْا َقاُلو﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  ْا آَمنَّا َوإَِذا َخَال َبْعُضُهْم إَِىلَ َبْعٍض َقاُلوْا َوإَِذا َلُقوْا الَّ
ُكْم َأَفَال َتْعِقُلونَ  وُكم بِِه ِعنَد َربِّ ُثوَهنُم بَِام َفَتَح اهللاُّ َعَلْيُكْم لُِيَحآجُّ دِّ   ]76[البقرة:  ﴾َأُحتَ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  تشتمل اآلیة على جملتین شرطیتین:

ِذيَن آَمنُوْا َقاُلوْا آَمنَّا: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×   ﴾َوإَِذا َلُقوْا الَّ

  تحلیل الجملة: 

 .)1(ظرف لما یستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه واسم الشرط: (إذا)، وه .1

ِذيَن آَمنُواْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (َلُقوا) فعل ماض مبني على الضم، َلُقوْا الَّ
ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة في محل جر باإلضافة،  والواو

(الَِّذیَن) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، (آَمُنوا) فعل ماض مبني 
 .)2(على الضم، الواو فاعل، والجملة صلة الموصول، ال محل لها من اإلعراب

﴾، (قاُلوا) فعل ماض مبني على الضم، الواو وْا آَمنَّاَقالُ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ضمیر مبني في محل رفع فاعل، والجملة جواب شرط غیر جازم ال محل لها من اإلعراب، 
(آَمنَّا) فعل ماض مبني على السكون، ونا الفاعلین ضمیر متصل مبني على السكون في 

 .)3(محل رفع فاعل، والجملة  في محل نصب مقول القول

ُثوَهنُم بَِام َفَتَح : قوله تعالى: ﴿لجملة الشرطیة الثانیةا × دِّ َوإَِذا َخَال َبْعُضُهْم إَِىلَ َبْعٍض َقاُلوْا َأُحتَ
  ﴾ اهللاُّ َعَلْيُكمْ 

  

                                                           
  .394ص  –ید محمد ع –) انظر: النحو المصفى 1(
  .1/34- الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
 .1/169 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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  تحلیل الجملة: 

 اسم الشرط: (إذا)، وسبق الحدیث عنه في الجملة األولى. .1

(خال) فعل ماض مبني على  ﴾،َبْعضٍ َخَال َبْعُضُهْم إَِىلَ ﴿ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: .2
مّتصل في محّل جّر  ضمیر )هم، و(أللف، (بعض) فاعل مرفوع بالضمةالفتح المقّدر على ا

لى بعض) جاّر ومجرور متعّلق بالفعل خال، والجملة في محل جر مضاف إمضاف إلیه، (
 .)1(إلیه

ُثوَهنُمجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 دِّ الوا) فعل ماض مبنّي على الضّم، ﴾، (قَقاُلوْا َأُحتَ
الواو ضمیر مبني في محل رفع فاعل، والجملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب، 
(أتحدثونهم) الهمزة لالستفهام، (تحّدثون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، و 

نصب (هم) ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، وجملة (أتحدثونهم) في محل 
  .)2(مقول القول

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن المنافقین من الیهود، الذین إذا لقوا الذین آمنوا، باهللا ورسوله من 
قالوا آمنا، وأنتم على الحق، وأن محمًدا هو الرسول المبشر به، وكأنهم یقولون  rأصحاب النبي 

الخزرج، وٕاذا خال الذین لم ینافقوا بالمنافقین قالوا لهم عاتبین ذلك إرضاء لحلفائهم من األوس و 
، وقد یكون المعنى rأتحدثونهم بما فتح اهللا علیكم، أي بما بین لكم في التوراة من البشارة بالنبي 

بما حكم علیكم من العذاب، وذلك أن أناًسا من الیهود أسلموا ثم نافقوا، فكانوا یحدثون المؤمنین من 
ما عذب به آباؤهم، فیكون ذلك حجة لهم علیكم، فیقولون نحن أكرم على اهللا منكم، وأحق العرب ب

  .)3(بالخیر منكم، أفال تعقلون ما فیه من الضرر علیكم من هذا التحدث الواقع منكم لهم

  

ِرُجوَن َفرِ ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ن ُثمَّ َأنُتْم َهـُؤالء َتْقُتُلوَن َأنُفَسُكْم َوُختْ نُكم مِّ يقًا مِّ
ٌم َعَلْيكُ  ْم ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهم بِاِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِن َيأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرَّ

  ]85 [البقرة: ﴾...إِْخَراُجُهمْ 

                                                           
 .1/169 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم1(
  .1/34 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .1/120 –الشوكاني  –فتح القدیر  ،1/336 –القاسمي  –) انظر: محاسن التأویل 3(
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  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

 محل له من اإلعراب.اسم الشرط: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال  .1

﴾، (َیْأُتوُكْم) فعل الشرط، فعل مضارع َيأُتوُكْم ُأَساَرىجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل،  والكاف 
ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، (ُأسارى) حال منصوبة وعالمة النصب 

 .)1(المقّدرة على األلف  الفتحة

﴾، (تفادوا) مضارع مجزوم؛ ألنه جواب الشرط، ُتَفاُدوُهمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
وعالمة الجزم حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، و(هم) ضمیر 

 .)2(مّتصل مبني في محّل نصب مفعول به، والمیم للجمع

  لجملة الشرطثانًیا: األثر التفسیري 

الیهود، فیقول لهم أنتم هؤالء المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذه اهللا  Uیخاطب اهللا 
علیكم في التوراة، فتقتلون أنفسكم، أي تقتلون أهل الشرك حتى تسفكوا دماءهم، وتخرجون فریقا 

ثم جاءت الجملة منكم من دیارهم من غیر التفات إلى هذا العهد الوثیق،  تتعاونون علیهم باإلثم، 
إن یأتوكم أسارى تفادوهم، فقد روي أن قریظة كانوا حلفاء األوس، والنضیر الشرطیة تبین أنهم 

حلفاء الخزرج، فإذا اقتتال عاون كل فریق حلفاءه في القتل، وتخریب الدیار، وٕاجالء أهلها، وٕاذا 
ف تؤمنون ببعض ما جاء أسر أحد من الفریقین جمعوا له حتى یفدوه، وٕاخراجهم محرم علیكم، فكی

في التوراة وتكفرون ببعضه اآلخر، وهو تحریم للقتل واإلخراج، فجزاء أمثال هؤالء الخزي العظیم، 
والذل والمهانة، بالقتل، واألسر، وضرب الجزیة والجزاء علیهم، ثم مردهم إلى عذاب شدید یوم 

  . )3(القیامة
  

ُسِل َوآَتْينَا ِعيَسى َوَلَقْد آَتْينَ ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ْينَا ِمن َبْعِدِه بِالرُّ ا ُموَسى اْلكَِتاَب َوَقفَّ
َوى َأنُفُسُكُم اْس  َام َجاءُكْم َرُسوٌل بَِام الَ َهتْ ْدَناُه بُِروِح اْلُقُدِس َأَفُكلَّ ُتْم اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت َوَأيَّ َتْكَربْ

ْبُتْم َوَفِريقًا َتْقُتلُ    ]87﴾ [البقرة: ونَفَفِريقًا َكذَّ
                                                           

 –محمود صافي  –، الجدول في اإلعراب 1/139 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
1/184. 

  .1/480 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 2(
  .1/88- ابن جزي  – ، التسهیل لعلوم التنزیل1/92 –البیضاوي   -) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل3(
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    أوًال: تحلیل جملة الشرط

، وهي حرف تفید )1(اسم الشرط: (أفكلما)، و"كلما ظرفیة حینّیة متضّمنة معنى الشرط " .1
االستمرار، ومعناه استمرار تكرار الجواب كلما تكرر الشرط، وهذا فهم من عموم الزمان، وهي 

 .)2(منصوبة على الظرفیة والعامل فیها جوابها

َوى َأنُفُسُكمُ فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿جملة  .2 ﴾، (جاء) فعل ماض َجاءُكْم َرُسوٌل بَِام الَ َهتْ

مبني على الفتح، و (كم) ضمیر مّتصل مبني على الضم في محّل نصب مفعول به، والمیم 
للجمع، (رسول) فاعل مرفوع بالضمة، والجملة في محل جر مضاف إلیه، (الباء) حرف جّر 

ر، (ما) اسم موصول مبني على السكون في محّل جّر، متعّلق ب(جاءكم)، مبنیة على الكس
(ال) نافیة مبنیة على السكون، (تهوى) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على 
األلف، (أنفس) فاعل مرفوع بالضمة، (كم) ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه، 

 .)3(ال محل لها من اإلعراب وجملة (ال تهوى أنفسكم) صلة الموصول

ُتمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 بر) فعل ماض مبنّي على السكون، ﴾، (استكاْسَتْكَربْ

(تم) ضمیر مّتصل مبني على الضم في محّل رفع فاعل، والجملة ال محل لها من اإلعراب و
 .)4(جواب شرط غیر جازم، وهي العاملة في (كلما)

  لجملة الشرط ثانًیا: األثر التفسیري

مؤیًدا بكتاب التوراة إلى بني إسرائیل، وأرسل على أثره رسًال،  uموسى  Uأرسل اهللا 
كتاب  uجعلهم تابعین له، وهم أنبیاء بني إسرائیل المبعوثون من بعده، وكذلك آتى عیسى 

ر تكراوعبر بجملة شرطیة واستخدمت أداة الشرط (كلما) التي تفید ، uاإلنجیل، وقواه بجبریل 
كذبون فریًقا ی، فوا، تكبر هم، وأمزجتهمتهواه أنفسرسوًال بالذي ال  همإلی Uبعث اهللا االستكبار كلما 

  .)5( قتلون آخرینیمنهم، و 

                                                           
 .1/190 –محمود صافي  –) الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .394ص –محمد عید  –) انظر: النحو المصفى 2(
  1/38 –الدعاس  –، إعراب القرآن 1/190 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن 3(
  .1/89 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 4(
  .58ص –السعدي  –انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ) 5(
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ٌق ملَِّا َمَعُهْم َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  ْن ِعنِد اهللاِّ ُمَصدِّ َوملََّا َجاءُهْم كَِتاٌب مِّ
ا َعَرُفوْا َكَفُروْا بِِه َفَلْعنَُة اهللاَّ َعَىل اْلَكافِِرينَ َيْسَتْفتُِح  ِذيَن َكَفُروْا َفَلامَّ َجاءُهم مَّ ﴾ [البقرة: وَن َعَىل الَّ

89[  
  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

نْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × ٌق ملَِّا َوملََّا َجاءُهْم كَِتاٌب مِّ   ﴾ِعنِد اّهللاِ ُمَصدِّ

  تحلیل الجملة:

 . )1(ظرفیة بمعنى حین هحرف الشرط: (لمَّا)، وهو حرف وجوب لوجوب وقیل إنه .1

﴾ (جاَءُهْم) فعل ماض مبني على الفتح، َجاءُهْم كَِتاٌب جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
ٌب) فاعل مرفوع والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، (ِكتا

 .)2(بالضمة، والجملة في محل جر باإلضافة، هذا على اعتبار لما ظرفیة 

ا َعَرُفوْا  جملة جواب الشرط: اختلف في جواب لما فقیل: هو قوله: ﴿ .3 ﴾، وما َفَلامَّ َجاءُهم مَّ
بعده وقیل: محذوف، وتقدیره: كذبوا، أو: أنكروه، وقیل: إن جواب لما األولى، والثانیة هو 
قوله كفروا؛ ألن مقتضاهما واحد، وقیل: الثانیة تكریر فلم تحتج إلى جواب، وحذف جوابها؛ 

 .)3(لداللة األولى علیه

ا َعَرُفوْا َكَفُروْا بِهِ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×   ﴾َفَلامَّ َجاءُهم مَّ

  تحلیل الجملة:

 ولى.اسم الشرط: (فلما)، وقد سبق الحدیث عنه في الجملة األ .1

ا َعَرُفواْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (َجاءُهم) سبق تحلیلها في الجملة َجاءُهم مَّ
األولى، (ما) اسم موصول مبني على السكون في محّل رفع فاعل، (عرفوا) فعل ماض 

 .)4(مبني على الضم، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل

                                                           
  .1/159 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 1(
  .1/144 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
  .1/90 –العكبري  –، التبیان في إعراب القرآن 1/132 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 3(
 .1/194 –محمود صافي  –نظر: الجدول في اإلعراب ) ا4(
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﴾، وعلیه تكون الجملة ال محل لها من َكَفُروْا بِهِ جملة جواب الشرط: قیل: قوله تعالى: ﴿ .3
  .)1(اإلعراب؛ ألنها جواب شرط غیر جازم، وقیل: محذوف؛ لداللة األول علیه

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن الیهود، فهم عندما جاءهم القرآن مصدقًا لما معهم من التوراة، 
الصحة، وقد كانوا قبل ظهوره یستنصرون على أعدائهم بالنبّي فكانوا یقولون: وموافقًا له وشاهدًا له ب

اللهم انصرنا علیهم بالنبّي المبعوث في آخر الزمان، الذي نجد نعته في التوراة، فلما ظهر، وعرفوه 
كفروا به، وكذبوه، وقد استعمل سبحانه الجملة الشرطیة التي یترتب جوابها على فعلها، بمعنى أنه 

ا جاء الیهود ما عرفوا من الحق، وقد أكد أداة الشرط وفعلها بأداة شرطیة ثانیة، وأجاب عن لمّ 
الشرط الثاني بأنهم كفروا بهذا الكتاب المصدق لما معهم، فهذا هو دیدنهم، وهو ناتج عن عنادهم 

  .)2(ومكابرتهم عن قبول الحق، أال فلعنة اهللا علیهم بسبب هذا الكفر المتأصل فیهم

  

ْم آِمنُوْا بَِام َأنَزَل اهللاُّ َقاُلوْا ُنْؤِمُن بَِام ُأنِزَل َعَلْينَا ﴿سألة الخامسة: قوله تعالى: الم َوإَِذا ِقيَل َهلُ
قًا ملَِّا َمَعُهْم ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأنبَِياَء اّهللاِ ِمن َقْبُل إِ  قُّ ُمَصدِّ ن ُكنُتم َوَيْكُفروَن بَِام َوَراءُه َوُهَو اْحلَ

  ]91﴾ [البقرة: ْؤِمنِنيَ مُّ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة وهي كما یلي:

ْم آِمنُوْا بَِام َأنَزَل اهللاُّ َقاُلوْا ُنْؤِمُن بَِام ُأنِزَل : قوله تعالى:﴿الجملة الشرطیة األولى × َوإَِذا ِقيَل َهلُ
  ﴾َعَلْينَا

  تحلیل الجملة: 

ا) وهو ظرف لما یستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، فهو اسم الشرط: (إذ .1
 مبنّي في محّل نصب وهو منصوب بالجواب قالوا.

ْم آِمنُوْا بَِام َأنَزَل اهللاُّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (قیل) فعل ماض مبنّي ِقيَل َهلُ
الفعل قیل، (آمنوا) فعل أمر للمجهول، وهو مبني على الفتح، (لهم) جار ومجرور متعّلقان ب

                                                           
 .1/33 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 1(
  .1/133 –ابن عجیبة  –) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 2(
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مبنّي على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، (بما) 
الباء حرف جّر (ما) اسم موصول مبني على السكون في محّل جّر اسم مجرور، وهما 

وجملة: متعّلقان بآمنوا، (أنزل) فعل ماض مبني على الفتح، (اهللا) لفظ الجاللة فاعل مرفوع، 
  .)1((أنزل اهللا) ال محّل لها صلة الموصول وجملة (قیل) في محّل جّر بإضافة (إذا) إلیها، 

﴾، (قالوا) فعل ماض مبني َقاُلوْا ُنْؤِمُن بَِام ُأنِزَل َعَلْينَاجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ع على الضم، الواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (نؤمن) فعل مضارع مرفو 

بالضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن، (بما) جار ومجرور متعّلقان بالفعل نؤمن ، 
(أنزل) ماض مبنّي للمجهول مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، 
وجملة (ُأنزل) ال محل لها من اإلعراب صلة الموصول،(علینا) جار ومجرور متعّلقان بالفعل 

 . )2(الوا ...)ال محّل لها جواب شرط غیر جازمأنزل ، وجملة: (ق

 

  ﴾َفلَِم َتْقُتُلوَن َأنبَِياَء اهللاِّ: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  تحلیل الجملة:

حرف الشرط: محذوف، وتقدیره: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له  .1
 من اإلعراب.

 .)3(إن كنتم آمنتم بما أنزل علیكمجملة فعل الشرط: محذوفة: وتقدیرها:  .2

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َفلَِم َتْقُتُلوَن َأنبَِياَء اهللاِّجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
وهي الفاء الفصیحة التي تفصح بوجود جملة شرطیة مقدرة األداة والفعل، (لم) الالم حرف 

سم مجرور، والجار والمجرور متعلقان جر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر ا
بالفعل (تَْقُتُلوَن)، وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل 
رفع فاعل، (أنبیاء) مفعول به منصوب بالفتحة، وهي مضاف ولفظ الجاللة مضاف إلیه، 

 .)4(القولوجملة تقتلون جواب الشرط، والشرط المقدر وجوابه في محل نصب مقول 

  

                                                           
  .1/197 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/197 -المرجع السابق ) انظر: 2(
  .1/516 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 3(
 .1/146 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 4(
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ْؤِمنِنيَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة ×   ﴾إِن ُكنُتم مُّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما في الجملة السابقة.  .1

ْؤِمنِنيَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (كنتم) فعل ماض ناقص مبنّي على ُكنُتم مُّ
لى الضم في محل رفع اسم كان، السكون في محل جزم، والتاء ضمیر مّتصل مبني ع

 .)1((مؤمنین) خبر كان منصوب وعالمة نصبه الیاء

جملة جواب الشرط: محذوف، دل علیه ما قبله، وتقدیره: إن كنتم مؤمنین فلم تقتلون أنبیاء  .3
 .)2(اهللا

  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

زل اهللا على رسوله، وهو القرآن تتحدث هذه اآلیة عن الیهود الذین إذا أمروا باإلیمان بما أن
) أي: بما سواه من َقاُلوا ُنْؤِمُن بَِام ُأنزَل َعَلْينَا َوَيْكُفُروَن بَِام َوَراَءهُ استكبروا وعتوا، و كان جوابهم (

الكتب، مع أن الواجب أن یؤمنوا بما أنزل اهللا مطلًقا، سواء أنزل علیهم، أو على غیرهم، وهذا هو 
یمان بما أنزل اهللا على جمیع رسل اهللا، ولهذا رد علیهم تبارك وتعالى هنا ردا اإلیمان النافع، اإل

شافیا، فرد علیهم بكفرهم بالقرآن بأمرین فقال: (َوُهَو اْلَحقُّ) فإذا كان هو الحق في جمیع ما اشتمل 
وكفر علیه من اإلخبارات، واألوامر والنواهي، وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلك كفر باهللا، 

بالحق الذي أنزله، ثم قال: (ُمَصدًِّقا ِلَما َمَعُهْم) أي: موافقا له في كل ما دل علیه من الحق ومهیمًنا 
بذلك، فقل لهم یا محمد: إن كنتم مؤمنین  rعلیه، ثم حاورهم بجملة شرطیة ثانیة موجًها نبیه 

حوار بجملة شرطیة ثالثة تقیم بالتوراة كما تزعمون فألي شيء تقتلون أنبیاء اهللا من قبل، وختم ال
الحجة علیهم، وهي (إْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن)، و جواب الشرط محذوف لداللة ما سبق علیه، والتقدیر: إن 

 .)3(كنتم مؤمنین فلم تقتلونهم وهو تكریر لالعتراض لتأكید اإللزام وتشدید التهدید

    

  

  
                                                           

    .1/40 –الدعاس  –) انظر: انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/146 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
- السعدي  –، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 1/182 –تي أبو الفداء الخلو  –) انظر: روح البیان 3(

1/59.  
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  املطلب الثاين
  ي الربع الثاينـحتليل مجلة الشرط ف

  

  یشتمل الربع الثاني من الحزب الثاني على ثمان مسائل، وهي كما یلي: 

ٍة ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آَتْينَاُكم بُِقوَّ
ُبوْا ِيف ُقلُ  وِهبُِم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم ُقْل بِْئَسَام َيْأُمُرُكْم بِِه إِيَامُنُكْم َواْسَمُعوْا َقاُلوْا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوُأْرشِ

ْؤِمنِنيَ    ]93﴾ [البقرة: إِن ُكنُتْم مُّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

 ﴾ ، وسبق تحلیلها في المسألة السابقة. ْؤِمنِنيَ إِن ُكنُتْم مُّ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

جملة جواب الشرط: محذوف یدل علیه ما قبله، وتقدیره: إن كنتم مؤمنین فبئسما یأمركم به  .3
إیمانكم، وقیل: تقدیره: إن كنتم مؤمنین فال تقتلوا أنبیاء اهللا، وال تكذبوا الرسل، وال تكتموا 

 .)1(الحق

  ة الشرطثانًیا: األثر التفسیري لجمل

بني إسرائیل فیقول وٕاذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم  Uیخاطب اهللا 
بقوة واسمعوا أي قلنا لهم: خذوا ما ُأمرتم به في التوراة بجد واسمعوا وأطیعوا، فكان جوابهم أن  قالوا 

یأمركم به إیمانكم  سمعنا قولك، وعصینا أمرك،  فتداخل حب العجل ورسخ في قلوبهم، قل بئسما
أي بالتوراة إن كنتم مؤمنین، حیث فیه تقریر للقدح في دعواهم اإلیمان بالتوراة، والمعنى: إن كنتم 
مؤمنین بها، فاإلیمان لم یأمركم بهذه القبائح ولم یرخص لكم فیها، أو إن كنتم مؤمنین بها فبئسما 

 ما یقتضیه إیمانه، و اإلیمان ال یأمر یأمركم إیمانكم بها؛ ألن المؤمن ینبغي أن ال یتعاطى إال
  .)2(بهذا، فإًذا لستم بمؤمنین

  

  
                                                           

 .2/7 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 1(
 .1/94 –البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 2(
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ن ُدوِن النَّاِس ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  اُر اآلَِخَرُة ِعنَد اهللاِّ َخالَِصًة مِّ ُقْل إِن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
  ]94﴾ [البقرة: َفَتَمنَُّوْا املَْْوَت إِن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

  حلیل جملة الشرطأوًال: ت

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین

ن ُدوِن : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × اُر اآلَِخَرُة ِعنَد اهللاِّ َخالَِصًة مِّ إِن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
  ﴾النَّاِس َفَتَمنَُّوْا املَْْوَت 

  تحلیل الجملة:

 ن ال محل له من اإلعراب.حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكو  .1

اُر اآلَِخَرةُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (كان) فعل ماض ناقص َكاَنْت َلُكُم الدَّ
مبنّي على الفتح في محّل جزم فعل الشرط، والتاء للتأنیث، (لكم) جار ومجرور متعّلقان 

، (اآلخرة) نعت بمحذوف خبر مقّدم تقدیره: كائنًة لكم، (الدار) اسم كانت مرفوع بالضمة
 .)1( للدار مرفوع مثله

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (تمّنوا) َفَتَمنَُّوْا املَْْوَت جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
فعل أمر مبنّي على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (الموت) 

جزم جواب الشرط، وجملة (إن مفعول به منصوب بالفتحة، وجملة: (تمّنوا...) في محّل 
 .)2(كانت...) في محل نصب مقول القول 

 

  ﴾ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  تحلیل الجملة: 

سبق الحدیث عنها في الجملة السابقة، فهي جملة شرطیة، محذوفة الجواب، وتقدیره: إن 
  لصة لكم فتمنوا الموت.كنتم صادقین في زعمكم أن الدار اآلخرة خا

  

                                                           
 .1/203 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في اإلعراب 1(
  .1/35 –الخراط  –قرآن ) انظر: المجتبى من مشكل إعراب ال2(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

الیهود في هذه اآلیة قائًال لهم: إذا صدقتم في اّدعائكم أن اآلخرة والجنة  Uیخاطب اهللا 
لكم خالصة عند اهللا من دون الناس، وأن النار لن تمّسكم إال أیاما معدودات، وأنكم شعب اهللا 

ي یوصلكم إلى ذلك النعیم الخالص الدائم، الذي ال ینازعكم فیه أحد، إذ المختار، فاطلبوا الموت الذ
ال یرغب اإلنسان عن السعادة ویختار الشقاء، واستخدم سبحانه جملتین شرطیتین؛ لبطالن دعواهم 
الكاذبة، بدلیل أنهم لن یتمنوا الموت، إًذا الدار اآلخرة لیست خالصة لهم، وأیًضا هم كاذبون في 

  .)1(م یتحقق جواب الشرط في الجملتیندعواهم إذ ل
  

ُكوْا َيَودُّ ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ِذيَن َأْرشَ ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَىل َحَياٍة َوِمَن الَّ وَلَتِجَدهنَّ
َر َواهللاُّ ُر َأْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُيَعمَّ ﴾ َبِصٌري بَِام َيْعَمُلونَ  َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

  ]96[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

 ،)2(حرف الشرط: (لو)، وهو حرف امتناع المتناع، أي امتناع الجواب المتناع الشرط .1

أنها مصدریة، وهو الراجح، وعلى اعتبارها  ونخر آى أنها هنا شرطیة، وذهب بعض العلماء إل
   شرطیة یمكن تحلیل الجملة كما یلي:

ُر َأْلَف َسنَةٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (یعمر) فعل مضارع مرفوع بالضمة، ُيَعمَّ
ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (ألف) ظرف زمان منصوب متعّلق ب (یعّمر)، 

 . )3((سنة) مضاف إلیه مجرور بالكسرة

اللة لو یعمر علیه، محذوف لداللة یود علیه، وحذف مفعول یود؛ لد« جملة جواب الشرط:  .3
والتقدیر: یود أحدهم طول العمر، لو یعمر ألف سنة لسر بذلك، فحذف من كل واحد ما 

  .)4(»دل علیه اآلخر، وال محل لها حینئذ من اإلعراب
  

  
                                                           

 .1/42 –الزحیلي  –) انظر: التفسیر الوسیط 1(
 .46ص –) انظر: الفصل التمهیدي 2(
  .1/206 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
  .1/13 –السمین الحلبي  –) الدر المصون 4(
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  األثر التفسیري لجملة الشرط: 

قائًال له: ولتعلمن  أیها الرسول أن الیهود أشد الناس رغبة  rالرسول   Uیخاطب اهللا  
في طول الحیاة أی ا كانت هذه الحیاة من الذلَّة والمهانة، بل تزید رغبتهم في طول الحیاة على 
رغبات المشركین، یتمنى الیهودي طول العمر بحیث لو یعیش ألف سنة لسر بذلك العیش، وال 

ه،  من عذاب اهللا، واهللا تعالى ال یخفى علیه شيء من أعمال - إن حصل- ُیْبعده هذا العمر الطویل 
  .)1(وسیجازیهم علیها بما یستحقون من العذاب

  

قًا ملَِّا ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  َلُه َعَىل َقْلبَِك بِإِْذِن اهللاِّ ُمَصدِّ ُه َنزَّ يَل َفإِنَّ ْربِ ِ ُقْل َمن َكاَن َعُدّوًا جلِّ
ى لِْلُمْؤِمنِنيَ    ]97﴾ [البقرة: َبْنيَ َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْرشَ

  لیل الجملة:أوًال: تح

اسم الشرط: (من)، وضعت للداللة على من یعقل، ثم ضمنت معنى الشرط، وهي من  .1
 .أدوات الشرط الجازمة، وهي مبنیة على السكون في محل رفع مبتدأ

يَل جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ْربِ ِ ﴾، (كان) فعل ماض ناقص مبنّي َكاَن َعُدّوًا جلِّ
ط، واسمه ضمیر مستتر تقدیره هو، (عدًوا) خبر كان على الفتح في محّل جزم فعل الشر 

منصوب بالفتحة، (لجبریل) جاّر ومجرور متعّلقان بعدًوا، وجملة: (كان عدّوا...) في محّل 
 .)2(رفع خبر المبتدأ (من)

جملة جواب الشرط: محذوفة تقدیره: من كان عدًوا لجبریل فال وجه لعداوته، أو فلیمت  .3
جملة (فإنه نزله) جواب الشرط؛ لما تقرر في علم العربیة أن  غیًظا، وال یجوز أن تكون

اسم الشرط ال بد أن یكون في الجواب ضمیر یعود علیه، وقوله: (فإنه نزله على قلبك) 
 .)3(لیس فیه ضمیر یعود على من

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

إن جبریل هو عدونا من  خاطب اهللا نبیه علیه السالم بأن یرد على الیهود حین قالوا:
المالئكة: قل إن من عادى جبریل فال وجه لمعاداته، حیث نزَّل كتابًا مصدقًا للكتب بین یدیه، فلو 

نزاله ما ینفعهم، وقیل المعنى: من كان عدًوا لجبریل فلیمت إصفوا ألحبوه وشكروا له صنیعه في أن
                                                           

 .1/15 –نخبة من أساتذة التفسیر  - ) انظر: التفسیر المیسر1(
  .1/208 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/512 –أبو حیان  –البحر المحیط ، 1/113 –النسفي  -) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل3(
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ا لما سبقه من كتب اهللا، وهادًیا إلى الحق، غیظًا، فإنه نزَّل الوحي على قلبك بأمر من اهللا مصدِّقً 
ومبشًرا للمصدِّقین به بكل خیر في الدنیا واآلخرة، وهكذا كان جواب الشرط محذوًفا؛ لیفید أكثر من 
معنى، فإن قلنا باألول كان صواًبا، وٕان قلنا بالثاني كان صواًبا أیًضا، وهكذا یمكن أن تتوقع أيَّ 

  .)1(لحذف أبلغ من الذكر؛ لتكثیر المعنى واتساعهمعنى یناسب السیاق، فیكون ا

  

يَل َوِميَكاَل َفإِنَّ اهللاَّ ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى:  َمن َكاَن َعُدّوًا هللاِِّّ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْربِ
  ]98﴾ [البقرة: َعُدوٌّ لِّْلَكافِِرينَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 یث عنها في المسألة السابقة، وهي في محل رفع مبتدأ.حرف الشرط: (من)، وسبق الحد .1

يَل جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (كان عدًوا َكاَن َعُدّوًا هللاِِّّ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْربِ
هللا)، وهي مثل قوله (من كان عدًوا لجبریل)، (ومالئكته ورسله وجبریل ومیكال) أسماء 

 .  )2(ف على لفظ الجاللةمجرورة معطوفة بحروف العط

﴾، الفاء واقعة في جواب َفإِنَّ اهللاَّ َعُدوٌّ لِّْلَكافِِرينَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الشرط، (إّن) حرف توكید ونصب (اهللا) لفظ الجاللة اسم اّن منصوب بالفتحة، (عدو) خبر 

والجملة في محل مرفوع بالضمة، (للكافرین) جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف نعت لعدو، 
  .)3(في محل رفع خبر المبتدأ(من) فعل الشرط وجوابهجزم جواب الشرط،، وجملة 
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

یخبر اهللا أنه من عادى اهللا ومالئكته، ورسله من المالئكة أو البشر، خصوًصا جبریل 
، فأعلمهم اهللا أنه من عادى واحًدا ومیكائیل؛ ألن الیهود زعموا أن جبریل عدوهم، ومیكال ولیُّهم

منهما فقد عادى اآلخر، وعادى اهللا أیًضا، وترتب على ذلك نتیجة أن اهللا عدو له ومجازیه على 
  .)4(ذلك؛ ألن عداوتهم كفر وأي كفر!!

    
  

                                                           
  .1/113 –النسفي  -، مدارك التنزیل وحقائق التأویل1/137 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 1(
  .1/210 –محمود صافي  –ي إعراب القرآن الكریم ) انظر: الجدول ف2(
  .1/37 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 3(
  .1/58 –حجازي  –) انظر: التفسیر الواضح 4(
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نُْهم َبْل أَ ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  َبَذُه َفِريٌق مِّ َام َعاَهُدوْا َعْهدًا نَّ ﴾ ْكَثُرُهْم الَ ُيْؤِمنُونَ َأَوُكلَّ
  ]100[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

 اسم الشرط: (كّلما)، وهي ظرفّیة حینّیة شرطّیة مبنیة في محل نصب متعّلقة بالجواب. .1

﴾، (عاهدوا) فعل ماض مبني على الضم، َعاَهُدوْا َعْهداً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

سكون في محل رفع فاعل، (عهًدا) مفعول به ثان، والواو ضمیر متصل مبني على ال
والمفعول األول محذوف تقدیره: عاهدوا اهللا عهًدا، ویجوز إعراب عهًدا مفعول مطلق، 

 .)1(وجملة الشرط في محل جر باإلضافة

نُْهمجملة جواب الشرط:  قوله تعالى: ﴿ .3 َبَذُه َفِريٌق مِّ ﴾، (َنَبَذُه) نبذ فعل ماض مبني على نَّ

والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، (َفِریٌق) فاعل الفتح، 
مرفوع بالضمة، (ِمْنُهْم) الجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة لفریق تقدیرها: كائن، 

 . )2(وجملة (نبذه...) جواب شرط غیر جازم، فال محل لها من اإلعراب

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

اآلیة عن الیهود، فهم كلما عاهدوا عهًدا نبذوه، وكلما تفید التكرار، فكلما وجد تتحدث هذه 
العهد ترتب علیه النقض، ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم ال یؤمنون، فعدم إیمانهم هو الذي 

ن كفر فریق منهم بنقض العهد، وكفر فریق إالعهود، فأكثرهم ال یؤمنون، حیث أوجب لهم نقض 
حد للحق، وقد ذكر اهللا ذلك النقض بجملة شرطیة تفید تكرار وقوع النقض بعدد انعقاد منهم بالج

العهد، فهم ال یثبتون على عهد، وهذا هو واقعهم الیوم على أرض فلسطین، فالیهود هم الیهود، 
]،  87ء: ﴾ [النساَوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّهللاِ َحِديثاً عاشوا على نقض العهود قدیًما وحدیثًا ومستقبًال، ﴿

  . )3(]122﴾ [النساء: َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّهللاِ ِقيالً ﴿

    
                                                           

  .1/156 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
 .1/43 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن الكریم 2(
 .1/60 -السعدي-تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ) انظر: 3(
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َن المسألة السابعة: قوله تعالى: ﴿ ٌق ملَِّا َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق مِّ ْن ِعنِد اهللاِّ ُمَصدِّ َوملََّا َجاءُهْم َرُسوٌل مِّ
ِذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب كَِتاَب اهللاِّ َوَراء ُظُهوِرِهْم كَ  ُْم الَ َيْعَلُمونَ الَّ   ]101﴾ [البقرة: َأهنَّ

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

 .)1(اسم الشرط: (لمَّا)، وهو ظرف بمعنى حین متضّمن معنى الشرط متعّلق بالجواب نبذ .1

جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿َجاءُهْم َرُسوٌل﴾، (جاء) فعل ماض مبني على الفتح،  .2
محل نصب مفعول به، (َرُسوٌل) فاعل مرفوع  والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في

 .)2(بالضمة، والجملة في محل جر باإلضافة

ِذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب كَِتاَب اهللاِّ جملة جواب الشرط:  قوله تعالى: ﴿ .3 َن الَّ ﴾ (َنَبَذ) َنَبَذ َفِريٌق مِّ
جار ومجرور فعل ماض مبني على الفتح، (َفِریٌق) فاعل مرفوع بالضمة، (ِمَن الَِّذیَن) 

متعلقان بفریق أو بصفة له تقدیرها: كائن، (ُأوُتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم، والواو ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، (اْلِكتاَب) 
مفعول به للفعل أوتوا منصوب بالفتحة، وجملة (أوتوا الكتاب) صلة الموصول ال محل لها 

(ِكتاَب) مفعول به للفعل نبذ منصوب (اللَِّه) لفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور من اإلعراب، 
 .)3(بالكسرة، جملة: (نبذ...) ال محّل لها جواب شرط غیر جازم

 
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة طرح فریق منهم كتاب اهللا، وهو  rولما جاءهم محمد 
الكریم، وجعلوه وراء ظهورهم، شأنهم شأن الجهال الذین ال یعلمون حقیقته، وقیمته، وقد رتب القرآن 

رغم أنهم یعتقدون بمبعث نبي، لكنهم عنصریون یودون أن  rاهللا نبذهم للكتاب على مجيء محمد 
اب یكون النبي من بني جلدتهم، فلما ظهر من غیرهم كان منهم النبذ والرفض واإلنكار والجحود لكت

  .)4(اهللا
  

                                                           
  .1/213 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/213 – المرجع السابق) انظر: 2(
  .1/44 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن الكریم 3(
 .1/625 –ابن عاشور  –) انظر: التحریر والتنویر 4(
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َام َنْحُن فِْتنٌَة َفَال َتْكُفْر ...﴿المسألة الثامنة: قوله تعالى:  َامِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوالَ إِنَّ َوَما ُيَعلِّ
يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إِالَّ  ُقوَن بِِه َبْنيَ املَْْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم بَِضآرِّ بِإِْذِن اّهللاِ َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهَام َما ُيَفرِّ
اُه َما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق وَ  ُهْم َوالَ َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموْا ملََِن اْشَرتَ َلبِْئَس َما َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُرضُّ

ْوْا بِِه َأنُفَسُهْم َلْو َكاُنوْا َيْعَلُمونَ    ]102﴾ [البقرة: َرشَ

  أوًال: تحلیل جمل الشرط

  آلیة على ثالث جمل شرطیة، وهما كما یلي:تشتمل هذه ا

َام َنْحُن فِْتنٌَة َفَال َتْكُفرْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×   ﴾إِنَّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: محذوف، وتقدیره: (إن). .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة أیًضا، وتقدیرها: إن كنَّا كذلك. .2

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط المقّدر، وهي ْكُفرْ َفَال تَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الفصیحة، التي تفصح بوجود جملة شرطیة مقدرة األداة والفعل، (ال) ناهیة جازمة (تكفر) 
فعل مضارع مجزوم بالسكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: أنت، والجملة في محل جزم 

  .)1(جواب الشرط

اُه َما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالق﴿: قوله تعالى: الجملة الشرطیة الثانیة ×   ﴾◌ٍ ملََِن اْشَرتَ

وقد اختلف العلماء في كون (من) هنا شرطیة أم موصولة، فرأي سیبویه، وجمهور  
ذلك أن « النحاة أنها موصولة، وهو ما تمیل إلیه الباحثة، والسبب بینه أبو حیان حیث قال: 

االشتراء قد وقع، وجعله شرًطا ال یصح، ألن الفعل الذي یلي ْمن هو ماض لفًظا ومعنى، ألن 
فعل الشرط إذا كان ماضًیا لفًظا، فال بد أن یكون مستقبًال في المعنى، فلما كان كذلك، كان لیس 

، وعلى اعتبارها شرطیة )3(، وذهب بعض العلماء ومنهم الفراء أنها شرطیة)2(»موضع شرط 
  فتحلیلها كما یلي:

                                                           
  .1/215 –محمود صافي  –الجدول في إعراب القرآن الكریم ) انظر: 1(
 .1/535 –) البحر المحیط 2(
 –، إعراب القرآن 1/65 –الفراء  –، معاني القرآن 1/101 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 3(

  .1/72 –النحاس 
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    تحلیل الجملة:

 ْمَن)، وقد سبق الحدیث عنها في المسألة الخامسة، وهي في محل رفع مبتدأ.اسم الشرط: ( .1

اهُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 مبني على الفتح المقدر ﴾، (اشترى) فعل ماض اْشَرتَ
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والهاء ضمیر  في محل جزم فعل الشرط، على األلف

ول به، والجملة (اشتراه..) في محل رفع خبر متصل مبني على الضم في محل نصب مفع
 .)1(المبتدأ

 - في قوله "لقد علموا" أي: واهللا لقد علموا- جملة جواب الشرط: في هذه الجملة اجتمع قسم  .3
وشرط، ولم یتقدمهما ذو خبر، فكان الجواب للسابق، وهو القسم، ویكون جواب الشرط 

﴿َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق﴾، (ما) محذوًفا یدل علیه جواب القسم، وهو قوله تعالى: 
نافیة مهملة (له) الالم حرف جّر، و الهاء ضمیر متصل مبني في محّل جّر، وهما 
متعّلقان بمحذوف خبر مقّدم، تقدیره كائن (في اآلخرة) جاّر ومجرور متعّلقان بمحذوف 

ع محّال مبتدأ حال من خالق، (من خالق) من حرف جر، (خالق) اسم مجرور لفظا مرفو 
  .)2(مؤّخر

  ﴾َلْو َكاُنوْا َيْعَلُمونَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة ×

  تحلیل الجملة:

 أداة الشرط: (لو)، وقد وردت في المسألة الثالثة. .1

﴾، (كاُنوا) فعل ماض ناقص مبني على َكاُنوْا َيْعَلُمونَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
بني في محل رفع اسم كان، (َیْعَلُموَن) فعل مضارع مرفوع الضم، والواو ضمیر متصل م

بثبوت النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل نصب 
 .)3(خبر كانوا

جواب الشرط: محذوف، وتقدیره: لو كانوا یعلمون ذلك لما عملوا السحر، أو لما باعوا به  .3
، یتفكرون فیه، أو یعلمون قبحه على التعیین، أو أنفسهم، وقیل: المعنى لو كانوا یعلمون

 . )4(حقیقة ما یتبعه من العذاب

                                                           
  .1/218 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/535 –أبو حیان  –، البحر المحیط 1/38 –الخراط  –انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن  )2(
  .1/45 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
  .1/98البیضاوي  –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1/38 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 4(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن اتباع الیهود ما تحدُِّث الشیاطین به السحرَة على عهد ملك سلیمان 
كفروا باهللا حین علموا الناس بن داود، وما كفر سلیمان وما تعلم السحر، ولكن الشیاطین هم الذین 

السحر؛ إفساًدا لدینهم، وكذلك اتبع الیهود السحر الذي أنزل على الملكین هاروت وماروت، بأرض 
 وما: قوله على عاطفة والواو نافیة، الملكین على أنزل وما: قوله في )ما( إن وقیلبابل في العراق؛ 

 ولكن الملكین، على أنزل وما سلیمان، كفر ماو : والتقدیر وتأخیر، تقدیم الكالم وفي سلیمان كفر
، وما یعلم الملكان من أحد حتى ینصحاه ویحذراه من تعلم السحر، ویقوال له: ال كفروا الشیاطین

تكفر بتعلم السحر وال تطع الشیاطین، فإن علمت أنا كذلك، فال تكفر، فیتعلم الناس من الملكین ما 
یتفرقا، وال یستطیع السحرة أن یضروا به أحدا إال بإذن اهللا  ُیحدثون به الكراهیة بین الزوجین حتى

وقضائه، وما یتعلم السحرة إال شًرا یضرهم وال ینفعهم، وقد نقلته الشیاطین إلى الیهود، فشاع فیهم 
حتى فضلوه على كتاب اهللا، ولقد علم الیهود أن من اختار السحر وترك الحق لیس له من خالق 

رة من الخیر، ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوًضا عن وال نصیب كائن في اآلخ
اإلیمان ومتابعة الرسول، لو كانوا یعلمون ذلك لما عملوا السحر، أو لما باعوا به أنفسه رخیصة، 
وهكذا اجتمعت ثالث جمل شرطیة تفید الربط والترتیب والتعقیب ما بین جواب شرطها وفعلها، 

  .)1(تیجة، وهذا أوقع في النفس، وآكد في األثرفیكون الفعل مقدمة لن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .1/140 –الشوكاني  –، فتح القدیر 74ص  –لصابوني ا –صفوة التفاسیر )  انظر: 1(
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  املطلب الثالث
  ي الربع الثالثـحتليل مجلة الشرط ف

  یشتمل الربع الثالث من الحزب الثاني على عشرة مسائل، وهي كما یلي:

نَْها﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  َأْو ِمْثلَِها َأَملْ َتْعَلْم َأنَّ اهللاَّ  َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت بَِخْريٍ مِّ
ٍء َقِديرٌ    ]106﴾ [البقرة: َعَىلَ ُكلِّ َيشْ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 اسم الشرط: (ما) وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محّل نصب مفعول به مقدم. .1

) فعل مضارع مجزوم ﴾، (ننسخَننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَهاجملة فعل الشرط: قوله تعالى:﴿ .2
بالسكون؛ ألنه فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن، (من آیة) جاّر ومجرور 
متعّلقان بمحذوف صفة من ما، والمعنى أي شيء ننسخ من اآلیات، (أو) حرف عطف 
مبني على السكون، (ننس) مضارع مجزوم بحذف الیاء معطوف على ننسخ و (ها) 

كون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ضمیر متصل مبني على الس
 .)1(نحن

نَْها َأْو ِمْثلَِهاجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، (نأت) فعل مضارع مجزوم َنْأِت بَِخْريٍ مِّ
بحذف الیاء؛ ألنها جواب الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن، (بخیر) جاّر 

نها) من حرف جّر، و الهاء ضمیر متصل مبني  في ومجرور متعّلقان بالفعل نأت، (م
محّل جّر اسم مجرور، وهما متعّلقان ب (خیر)، أو عاطفة مبني ال محل لها من 

 .)2(اإلعراب، (مثلها) معطوف على خیر

    ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

جملة، نأت ما ننسخ من آیة، برفع حكمها مع بقائها متلوة، أو ننسها برفعها من القرآن 
أنت وأمتك  - أیها النبي- والثواب، ولكل حكمة، ألم تعلم  بأنفع لكم منها، أو نأت بمثلها في التكلیف

أن اهللا قادر ال یعجزه شيء؟، وقد جاء ذلك بجملة شرطیة تفید أنه ما یقع من نسخ إال ویبدله اهللا 
  .)3(بخیر منه أو بمثله؛ لحكمة بلیغة، وذلك على اهللا یسیر

                                                           
 .1/47 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/226 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/241 –طنطاوي  –) انظر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم 3(
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َأْم ُتِريُدوَن َأن َتْسَأُلوْا َرُسوَلُكْم َكَام ُسئَِل ُموَسى ِمن َقْبُل َوَمن ﴿ة الثانیة: قوله تعالى: المسأل
بِيلِ  ِل اْلُكْفَر بِاِإليَامِن َفَقْد َضلَّ َسَواء السَّ   ]108﴾ [البقرة: َيَتَبدَّ

  أوًال: تحلیل الجملة

 في محّل رفع مبتدأ.اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون  .1

ِل اْلُكْفَر بِاِإليَامنِ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (یتبدل) فعل مضارع مجزوم َيَتَبدَّ

بالسكون، وهو فعل الشرط، وحّرك بالكسر اللتقاء الساكنین، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 
بالفعل   هو،(الكفر) مفعول به منصوب بالفتحة، (باإلیمان) جاّر ومجرور متعّلقان

 . )1(یتبّدل

بِيلِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، (الفاء) واقعة في جواب َفَقْد َضلَّ َسَواء السَّ

الشرط، (قد) حرف یفید التحقیق، (ضّل) فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر 
مستتر تقدیره هو، (سواء) مفعول به منصوب بالفتحة، وهي مضاف و (السبیل) مضاف 

مجرور بالكسرة، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وجملة فعل الشرط وجوابه في  إلیه
 . )2(محل رفع خبر المبتدأ

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

أن یسألوا رسولهم، أسئلة التعنت واالعتراض، قائًال لهم: ینهى اهللا المؤمنین، أو الیهود، 
إلیكم، وٕالى كافة الخلق من غیركم  نبیكم الذي أرسلأن تقترحوا على  أتریدون یا معشر الیهود

اآلیات، وتسألوه أن یریكم المعجزات، كما سألتم موسى من قبل فقلتم: أرنا اللَّه جهرًة تعنتًا، 
وأعرضتم عن اإلیمان، واستبدلتموه بالكفر والعصیان، ومن یتبدل الكفر باإلیمان فقد حاد عن طریق 

فهي قضیة حتمیة أن َمْن یختار الكفر بدًال من اإلیمان )، 3(ئس المهادالحق والسداد، ومأواه جهنم وب
  فال ریب أنه قد انحرف  عن الصراط المستقیم الذي أراده اهللا لعباده المؤمنین. 

                                                           
  .1/230 –في محمود صا –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/47 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن الكریم 2(
 –ابن عجیبة  –، البحر المدید 1/62 –السعدي  –) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 3(

1/150.  
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ن َبْعِد إِيَامنُِكْم كُ ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  وَنُكم مِّ ْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّ ارًا َودَّ َكثٌِري مِّ فَّ
قُّ َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى َيْأِيتَ اهللاُّ بَِأمْ  ُم اْحلَ َ َهلُ ن َبْعِد َما َتَبنيَّ ْن ِعنِد َأنُفِسِهم مِّ ِرِه إِنَّ اهللاَّ َحَسدًا مِّ

ٍء َقِديرٌ    ]109﴾ [البقرة: َعَىل ُكلِّ َيشْ

  أوًال: تحلیل الجملة

رطیة أم مصدریة، كما في قوله (لو حرف الشرط: (لو)، واختلف العلماء في كونها ش .1
 .)1(یعمر)، والراجح أنها مصدریة

اراً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ن َبْعِد إِيَامنُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ﴾ (یرّدون) فعل مضارع َيُردُّ
مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل و (كم) ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب 

ومجرور متعّلقان بالفعل (یرّدون)، (إیمان) مضاف الیه مجرور  مفعول به، (من بعد) جارّ 
و(كم) ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إلیه، (كفاًرا) مفعول به ثان 

 . )2(منصوب بالفتحة

 .)3(بذلك –اأو فرحو - لو یردونكم كفاًرا سروا جملة جواب الشرط: جوابها محذوٌف تقدیره:  .3

  

  لجملة الشرط ثانًیا: األثر التفسیري

تمنى كثیر من أهل الكتاب أن یرجعوكم بعد إیمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون  
األصنام؛ بسبب الحقد الذي امتألت به نفوسهم فإن عدتم كفاًرا سروا بذلك، من بعد ما تبین لهم 

اصفحوا فیما جاء به، فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ، و  rصدق نبي اهللا ورسوله محمد 
عن جهلهم، حتى یأتي اهللا بحكمه فیهم بقتالهم، وسیعاقبهم لسوء أفعالهم، إن اهللا على كل شيء 

  .)4(قدیر ال یعجزه شيء

  

                                                           
    .46ص -الفصل التمهیدي ) انظر: 1(
 .1/231 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .2/66 - السمین الحلبي –) انظر: الدر المصون 3(
 .1/66 –الحجازي  –) انظر: التفسیر الواضح 4(
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ْن َخْريٍ ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  ُموْا ألَنُفِسُكم مِّ َكاَة َوَما ُتَقدِّ َالَة َوآُتوْا الزَّ َوَأِقيُموْا الصَّ
  ]110[البقرة:  ﴾إِنَّ اهللاَّ بَِام َتْعَمُلوَن َبِصريٌ  َجتُِدوُه ِعنَد اهللاِّ

  أوًال: تحلیل الجملة

 اسم الشرط: (ما) اسم شرط جازم مبني على السكون في محّل نصب مفعول به مقّدم. .1

ْن َخْريٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ُموْا ألَنُفِسُكم مِّ ﴾، (تقّدموا) فعل مضارع ُتَقدِّ
وهو فعل الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، مجزوم بحذف النون، 

(ألنفسكم) جاّر ومجرور متعّلقان ب(تقّدموا)، و (كم) ضمیر مبني في محل جر مضاف 
 .)1(إلیه، (من خیر) من حرف جر، خیر مجرورة لفًظا منصوبة محًال على المفعولیة

مضارع مجزوم بحذف النون؛  ﴾، (تجدوه) فعلَجتُِدوهُ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ألنه جواب الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمیر متصل 

 .)2(مبني في محل نصب مفعول به
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

كاملة، وأدوا  تامةأیها المسلمون أدوا صالتكم  المسلمین قائًال لهم: أنتم Uیخاطب اهللا 
، وعبر بجملة شرطیة ا وٕان كانا فیهما خیر الدنیا وسعادة المجتمع، فكذلك في اآلخرةزكاتكم، وهم

خفى علیه شيء من إن اهللا ال ی ،ما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوا جزاءه عند اهللا كامًال  تشمل كل
  .)3(كم على كل ما تقدمونهؤ أعمالكم، وسیكاف

  

نََّة إِالَّ َمن َكاَن ُهودًا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َوَقاُلوْا َلن يَ ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى:  ْدُخَل اْجلَ
  ]111﴾ [البقرة: َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: (إن)، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

 في وهو، السكون على مبني ناقص ماض فعل كان﴾، ِدِقنيَ ُكنُتْم َصاجملة فعل الشرط: ﴿ .2
 ، كان اسم رفع محل في الضم على مبني متصل ضمیر والتاء، الشرط فعل جزم محل

                                                           
  .1/41 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 1(
  .1/48 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .1/375 –القاسمي  –) انظر: محاسن التأویل 3(
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 .)1( سالم مذكر جمع ألنه، بالیاء منصوب كان خبر) صادقین(

جملة جواب الشرط: محذوفة، تقدیرها: إن كنتم صادقین فهاتوا برهانكم، وأوضحوا  .3
 .)2(دعواكم

   ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

ادعى أهل الكتاب من الیهود والنصارى أنه لن یدخل الجنة إال من كان على دین الیهود 
كم على اختصاصكم بدخول الجنة، إن كنتم صادقین في دعواكم فأتوا لأو النصارى، قل هاتوا دلی

  .)3( دلیل علیه ُیعد كذًبا وافتراءً بما یثبت هذه الدعوى، وٕاال كنتم كاذبین، فإن كل قول ال

    

ِه َوالَ َخْوٌف ﴿المسألة السادسة قوله تعالى:  َبَىل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللاِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َربِّ
َزُنونَ    ]112[البقرة:  ﴾َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيْ

    أوًال: تحلیل جملة الشرط 

 شرط جازم مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ. اسم الشرط: (من) اسم .1

﴾، (أسلم) فعل ماض مبني على الفتح، َأْسَلَم َوْجَهُه هللاِِّ َوُهَو ُحمِْسنٌ جملة فعل الشرط: ﴿ .2
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (وجه) مفعول به منصوب في محل جزم فعل الشرط، 

جر مضاف إلیه، (هللا) لفظ  بالفتحة، و الهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل
الجاللة جاّر ومجرور متعّلق بالفعل أسلم ، (وهو) الواو حالیة، (هو) ضمیر منفصل مبني 
في محّل رفع مبتدأ (محسن) خبر مرفوع بالضمة، وجملة (وهو محسن) في محل نصب 

 .)4(حال
ومجرور  ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (له) جارَفَلُه َأْجُرهُ جملة جواب الشرط: ﴿ .3

متعلقان بمحذوف خبر مقّدم تقدیره ثابت، (أجر) مبتدأ مؤّخر مرفوع بالضمة، والجملة من 
المبتدأ والخبر المقدر في محل جزم جواب الشرط، وجملة فعل الشرط، وجوابه في محل 

  .)5(رفع خبر المبتدأ (من)
                                                           

 .1/168 –محیي الدین درویش  – إعراب القرآن وبیانه) انظر: 1(
  .1/563 –أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 2(
  .1/101- البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 3(
  .1/42 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 4(
  .1/237 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 5(
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   ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

من دخول غیرهم الجنة، فمن أخلص   - ي أهل الكتابأ–في هذه اآلیة إثبات لما نفوه 
نفسه هللا ال یشرك به غیره، وهو محسن في دینه، ومصدق بالقرآن، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله 
عند ربه في اآلخرة، وهو دخول الجنة، وهم ال یخافون فیما یستقبلونه من أمر اآلخرة، وال هم 

وع الشرط والجزاء رد على أهل الكتاب وٕابطال لتلك یحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنیا، فمجم
  .)1(الدعوى الباطلة

  

ْغِرُب َفَأْينََام ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهللاِّ إِنَّ اهللاَّ َواِسٌع ﴿المسألة السابعة: قوله تعالى:  ُق َواملَْ ْرشِ َوهللاِِّ املَْ
  ]115﴾ [البقرة: َعلِيمٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 (أینما)، أصلها (أین) وهي مبنیة على الفتح، وزیدت علیها (ما).اسم الشرط:  .1

؛ ألنه فعل وا فعل مضارع مجزوم بحذف النون﴾ تولّ ُتَولُّواْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
 .)2(والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعلالشرط، 

عة في جواب الشرط (ثّم) ﴾ الفاء واقَفَثمَّ َوْجُه اهللاِّجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ظرف مكان مبنّي على الفتح في محّل نصب متعّلق بمحذوف خبر مقّدم، (وجه) مبتدأ 
مؤّخر مرفوع (اهللا) لفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور، والجملة في محل جزم جواب 

  .)3(الشرط
  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

هو مالكها ومتولیها، ففي أي مكان ولیتم هللا بالد المشرق والمغرب، واألرض كلها هللا 
وجوهكم فثم وجه اهللا، أي جهته التي أمر بها ورضیها، والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في 
المسجد الحرام أو في بیت المقدس، فقد جعلت لكم األرض مسجًدا فصلوا في أي بقعة شئتم من 

  .)4(، ال یغیب عنه منها شيءبقاعها،  إن اهللا واسع الرحمة بعباده، علیم بأفعالهم
  

                                                           
  .1/121 -النسفي  -: مدارك التنزیل وحقائق التأویل) انظر1(
 .1/43 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 2(
  .1/243 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
  .1/180 –الزمخشري  –) انظر: الكشاف 4(
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مَبِديُع ال﴿المسألة الثامنة: قوله تعالى:  َام َيُقوُل َلُه ُكن وَ ـ ٰـسَّ اِت َواألَْرِض َوإَِذا َقَىض َأْمرًا َفإِنَّ
  ]117﴾ [البقرة: َفَيُكونُ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 جوابه.اسم الشرط: (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب ب .1

﴾ (َقضى) فعل ماض مبني على الفتح منع من َقَىض َأْمراً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
ظهوره التعذر، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (أمًرا) مفعول به منصوب بالفتحة، 

 .)1(والجملة في محل جر باإلضافة

َام َيُقوُل َلُه ُكن َفيَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾ (فإنَّما) الفاء واقعة في ُكونُ َفإِنَّ
جواب الشرط، إنما كافة ومكفوفة ومهیئة، ال محل لها من اإلعراب، (یقول) فعل مضارع 
مرفوع بالضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، (َله) جار ومجرور متعلقان بیقول، 

فاعله والجملة ال محل لها جواب شرط غیر جازم. (كن) فعل أمر مبني على السكون، و 
ضمیر مستتر تقدیره أنت، (فیكون) یكون فعل مضارع بالضمة، وفاعله ضمیر مستتر 
تقدیره: هو، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فهو یكون، وجملة (كن فیكون) 

 .)2(في محل نصب مقول القول

  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

وما فیهن، على غیر مثال سبق، وٕاذا قدر أمًرا،  اهللا تعالى هو الذي أبدع السموات واألرض
  .)3(وتحقق من غیر امتناع یكونإنما یقول له: كن فوأراد كونه ف

  

َتُهْم ُقْل إِنَّ ﴿المسألة التاسعة: قوله تعالى:  َوَلن َتْرَىض َعنَك اْلَيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ
َدى َوَلئِ  ِذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللاِّ ِمن َوِيلٍّ َوالَ ُهَدى اّهللاِ ُهَو اْهلُ َبْعَت َأْهَواءُهم َبْعَد الَّ ِن اتَّ

  ]120﴾ [البقرة: َنِصري

                                                           
 .1/51 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/246 –محمود صافي  –دول في إعراب القرآن الكریم ) انظر: الج2(
  .1/70 –الحجازي  –) انظر: التفسیر الواضح 3(
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  أوًال: تحلیل جملة الشرط

حرف الشرط: (لئن)، الالم هي الموطَِّئة للقسم ال محل لها من اإلعراب، إن حرف شرط  .1
 لها من اإلعراب.جازم، مبني على السكون ال محل 

﴾، (اتّبع) فعل ماض مبنّي على السكون في اتَّبَْعَت َأْهَواءُهمجملة الشرط: اتََّبْعَت ﴿  .2
محّل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، (أهواء) 

 .)1(مفعول به منصوب بالفتحة، و (هم) ضمیر مّتصل مبني في محل جر مضاف الیه

َما َلَك ِمَن اّهللاِ واب الشرط: جواب الشرط محذوف، دّل علیه جواب القسم وهو ﴿جملة ج .3
  . )2(﴾ِمن َوِيلٍّ َوالَ َنِصريٍ 

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

یخبر تعالى رسوله، أنه ال یرضى عنه الیهود وال النصارى، إال باتباعه دینهم، فقل لهم: إن 
وهو ما أنزل به كتابه وبعث به رسوله، ال ما ابتدعه الیهود دین اإلسالم هو الدین الصحیح، 

والنصارى من بدعة الیهودیة والنصرانیة، فو اهللا إن اتبعت أهواء هؤالء بعد الذي جاءك من الوحي 
  . )3(ما لك عند اهللا من ولي ینفعك، وال نصیر ینصرك

  

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكِتَ ﴿المسألة العاشرة: قوله تعالى:  اَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تَِالَوتِِه ُأْوَلـئَِك ُيْؤِمنُوَن بِِه َومن الَّ
ونَ  اِرسُ   ]121﴾ [البقرة: َيْكُفْر بِِه َفُأْوَلـئَِك ُهُم اْخلَ

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

 اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبنّي على السكون في محّل رفع مبتدأ. .1

، وهو فعل الشرط، بالسكون ، (یكفر) فعل مضارع مجزوم﴾َيْكُفْر بِهِ جملة فعل الشرط: ﴿ .2
 .)4(والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (به) جار ومجرور متعّلقان بالفعل یكفر

ونَ جملة جواب الشرط: ﴿ .3 اِرسُ ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (أولئك) َفُأْوَلـئَِك ُهُم اْخلَ
ضمیر منفصل مبني في محل رفع اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، (هم) 

                                                           
  .1/250 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
 .2/94 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 2(
  .1/125 -النسفي  -) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل3(
  .1/252 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 4(



  أثرها على المعنى التفسیريبیان تحلیل جملة الشرط  في الجزء األول من سورة البقرة و  

 128 

 الفصل األول

مبتدأ، (الخاسرون) خبر المبتدأ هم مرفوع بالواو، وجملة (هم الخاسرون) في محل رفع 
خبر المبتدأ، وجملة: (أولئك هم الخاسرون) في محّل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل 

 .)1(الشرط وجوابه في محل رفع خبر (من)
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن المسلمین من أهل الكتاب، فهم یتلون القرآن ویعملون بما فیه من 
أحكام،  فیحلون حالله، ویحرمون حرامه، ویعملون بمحكمه، ویؤمنون بمتشابهه، وهؤالء هم السعداء 

ومن  من أهل الكتاب، الذین عرفوا نعمة اهللا وشكروها، وآمنوا بكل الرسل، ولم یفرقوا بین أحد منهم،
  . )2(ذا الكتاب، فهؤالء جزاؤهم الخسران في الدنیا واآلخرةهیكفر ب

    

  

                                                           
  .1/52 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
 .1/158 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 2(
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  املطلب الرابع
  ي الربع الرابعـحتليل مجلة الشرط ف

  

  ثاني على مسألتین، وهما كما یلي:یشتمل الربع الرابع من الحزب ال

  

ا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  وُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اّهللاَ اْصَطَفى َلُكُم َوَوىصَّ ِهبَ
ْسلُِمونَ  يَن َفَال َمتُوُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّ   ]132[البقرة:  ﴾الدِّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 .، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعرابحرف الشرط: محذوف، وتقدیره: إن .1

 اخترتم اإلسالم.جملة فعل الشرط: محذوفة أیًضا، وتقدیرها: إن  .2

ْسلُِمونَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب َفَال َمتُوُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّ
شرط مقدر، أي: إن كان األمر كذلك أو إن اخترتم اإلسالم فال...، (ال) ناهیة جازمة، 

وكید، والفاعل الواو والفعل مجزوم بحذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والنون هذه للت
المحذوفة اللتقاء الساكنین، (إال) للحصر، (وأنتم مسلمون) الواو حالیة، (أنتم) ضمیر 

(فال تموتن..) منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، (مسلمون) خبر مرفوع بالواو، والجملة 
 . )1(في محل جزم جواب الشرط
   ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

م الخیر لذریته، فأوصاهم بالملة الحنیفیة، وكذلك فعل یعقوب علیهما السالم، لقد أراد إبراهی
دین اإلسالم، الذي ال یتقبل اهللا سواه، فإن اخترتم اإلسالم  -وقاال لهم: إن اهللا اختار لكم هذا الدین

لذي فاثبتوا على اإلسالم هللا، وال تفارقوه، حتى ال تفاجأكم المنیة، وأنتم على غیر الدین الحق ا
بالدین قبل  واإلى اهللا، ویعتصم وا، لیعودیناصطفاه لكم ربكم، وفي هذا فتح باب األمل أمام المنحرف

  .)2(الموت
  

                                                           
 .1/48 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 1(
 .1/318 –وهبة الزحیلي –) انظر: التفسیر المنیر 2(
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َام ُهْم ِيف المسألة الثانیة: قوله تعالى: ﴿ إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ َفإِْن آَمنُوْا بِِمْثِل َما آَمنُتم بِِه َفَقِد اْهَتَدوْا وَّ
ِميُع اْلَعلِيمُ ِشَقاٍق َفَسَيْكِفي   ]137﴾ [البقرة: َكُهُم اهللاُّ َوُهَو السَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

  ﴾َفإِْن آَمنُوْا بِِمْثِل َما آَمنُتم بِِه َفَقِد اْهَتَدواْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×

  تحلیل الجملة:

 ط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شر  .1

، والواو في محل جزم فعل الشرط جملة فعل الشرط: (آَمُنوا) فعل ماض مبني على الضم .2
ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (ِبِمْثِل) جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما، 

ُتْم) فعل ماض مبني (ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر باإلضافة، (آَمنْ 
على السكون، والتاء فاعل، والجملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب (ِبِه) جار 

 .)1(ومجرور متعلقان بآمنتم، والهاء في الجار والمجرور هي ضمیر الصلة العائد

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (قد) َفَقِد اْهَتَدواْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
(اهتدوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر على األلف المحذوفة، والواو  تحقیق،حرف 

 .)2(فاعل، والجملة في محل جزم جواب الشرط

 

  ﴾ِشَقاقٍ  ِفي وَّإِن َتَولَّْوْا َفِإنََّما ُهمْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، سبقت في الجملة األولى. .1

 ﴾، مثل (اهتدوا).َتَولَّْواْ فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ جملة .2

َام ُهْم ِيف ِشَقاٍق جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3  ،﴾، الفاء واقعة في جواب الشرطَفإِنَّ
(إّنما) كاّفة ومكفوفة، (هم) ضمیر منفصل مبنّي في محّل رفع مبتدأ، (في شقاق) جاّر 

                                                           
  .1/58 –الدعاس  –إعراب القرآن  ) انظر:1(
 .1/58 –) انظر: المرجع السابق 2(



  أثرها على المعنى التفسیريبیان تحلیل جملة الشرط  في الجزء األول من سورة البقرة و  

 131 

 الفصل األول

، والجملة في محل جزم جواب : كائنونومجرور متعّلق بمحذوف خبر (هم)، تقدیره
 .)1(الشرط

  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن الكفار من الیهود والنصارى وغیرهم، فهم إن آمنوا بمثل الذي آمنتم 
به، مما جاء به الرسول، فقد اهتدوا إلى الحق وٕالى صراط مستقیم، وهو دین اإلسالم القویم وٕان 

شرهم وینصرك  - أیها الرسول- ا عن دین اإلسالم فإنما هم في خالف شدید، فسیكفیك اهللا أعرضو 
علیهم، وهو السمیع ألقوالكم، العلیم بأحوالكم، وسیحاسب كًال بما یستحق، حیث ال تخفى عنه 

  .)2(خافیة، یعلم خائنة األعین وما تخفي الصدور

  

  

                                                           
  .1/278 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/120 –الجزائري  –) انظر: أیسر التفاسیر 2(
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  الفصل الثاني
حتليل مجلة الشرط يف اجلزء الثاني من 

أثرها على املعىن بيان  سورة البقرة و
  التفسريي

  :ویشتمل على مبحثین

من  لثالثجملة الشرط في الحزب االمبحث األول: تحلیل 
  ا.أثرھبیان  سورة البقرة و

  

من الرابع المبحث الثاني: تحلیل جملة الشرط في الحزب 
  أثرھا.بیان  سورة البقرة و
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  املبحث األول
حتليل مجلة الشرط يف احلزب الثالث من 

  سورة البقرة و بيان أثرها
  

  ة مطالب:وفیھ أربع
  

  .تحلیل جملة الشرط في الربع األولالمطلب األول: 
  

  .الثاني الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثاني: 
  

  .الثالث الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثالث: 
  

  .الرابع الربع في الشرط جملة تحلیل: الرابع المطلب
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  املطلب األول
  ي الربع األولـحتليل مجلة الشرط ف

  

  یشتمل الربع األول من الحزب الثالث على ست مسائل، وهي كما یلي:  

َامء َفَلنَُولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  َب َوْجِهَك ِيف السَّ َقْد َنَرى َتَقلُّ
ِذيَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب َوْجَهَك َش  َراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ الَّ ْطَر املَْْسِجِد اْحلَ

ِْم َوَما اهللاُّ بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلونَ  هبِّ قُّ ِمن رَّ ُه اْحلَ   ]144﴾ [البقرة: َلَيْعَلُموَن َأنَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

ط: (حیث ما)، فهو اسم شرط جازم في محّل نصب ظرف مكان متعلق بخبر اسم الشر  .1
 كنتم .المحذوف

في محل جزم فعل  ﴾ وهو فعل ماض مبني على السكونُكنُتمْ جملة فعل الشرط: ﴿ .2
(تم) التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والمیم للجمع،  ، والشرط

 . )1(وخبر كان محذوف تقدیره: موجودین

﴾، (الفاء) واقعة في جواب الشرط، (ولوا) َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ جملة جواب الشرط: ﴿ .3
فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، 
(وجوهكم) وجوه: مفعول به منصوب بالفتحة، والكاف ضمیر متصل مبني على الضم في 

ظرف مكان مبنّي على الفتح في محّل نصب و (الهاء) محل جر مضاف إلیه، (شطر) 
ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إلیه، والجملة في محل جزم جواب 

 .)2(الشرط
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

في أن یتجه إلى الكعبة بدًال من بیت المقدس، وقد  uرغبة نبیه محمد  Uیوضح اهللا 
كان یتجه ببصره إلى السماء مكان إیتاء الوحي، فبین  rي من أعلى فكأنه اعتاد أن یأتیه الوح

سبحانه أنه قد رأى تقلب وجه رسوله الكریم في السماء، وأجابه لیتجه إلى القبلة التي یرضاها، 
نبیه بأن یتجه بعبادته نحو المسجد الحرام، ثم أكد األمر بجملة  Uویحبها بعاطفته، فأمر اهللا 

                                                           
  .1/61 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن الكریم 1(
  .2/294 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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)، التي كان اسمها (حیثما) َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ وله تعالى: (شرطیة، وهي وق
لیشمل ویعم جمیع األمكنة واألزمنة؛ ألن اآلیة نزلت والمسلمون في مسجد بني سلمة بالمدینة 

ط وفى فتحول المسلمون إلى المسجد الحرام، وحتى ال یعتقد أحد أن التحویل في هذا المسجد فق
)، وكان َوَحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ الوقت الذي نزلت فیه اآلیة فقط قال تعالى: (

، وٕان الذین أعطاهم اهللا علم الكتاب من Uالجواب بفعل أمر ؛ لیدل على وجوب الطاعة ألمر اهللا 
بت في كتبهم، وما اهللا بغافل عما الیهود والنصارى، لیعلمون أن تحویلك إلى الكعبة هو الحق الثا

  .)1(یعمل هؤالء المعترضون المشككون، وسیجازیهم على ذلك
  

ا َتبُِعوْا ِقْبَلَتَك َوَما َأنَت ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ِذيَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب بُِكلِّ آَيٍة مَّ َوَلئِْن َأَتْيَت الَّ
ن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم بَِتابٍِع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهم  َبْعَت َأْهَواءُهم مِّ بَِتابٍِع ِقْبَلَة َبْعٍض َوَلئِِن اتَّ

  ]145﴾ [البقرة: إِنََّك إَِذًا ملََِّن الظَّاملِِنيَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین: 

ا َتبُِعوْا َولَئِْن أَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × ِذيَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب بُِكلِّ آَيٍة مَّ َتْيَت الَّ
  ﴾ِقْبَلَتَك 

  تحلیل الجملة: 

حرف الشرط: (لئن)، الالم الموطئة للقسم مبنیة على الفتح ال محل لها من اإلعراب، وٕان  .1
 حرف الشرط، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

ِذيَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب بُِكلِّ آَيةٍ ﴿جملة فعل الشرط: قوله تعالى:  .2 ﴾، (أتیت) أتى فعل َأَتْيَت الَّ
ماض مبنّي على السكون في محل جزم فعل الشرط، و (التاء) ضمیر متصل مبني في 
محل رفع فاعل (الذین) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به،  (أوتوا) 

تصل مبني على السكون في محل رفع نائب فعل ماض مبني على الضم،  والواو ضمیر م
فاعل، (الكتاب) مفعول به منصوب بالفتحة، (بكّل) جاّر ومجرور متعّلق بالفعل (أتیت) ، 

 .)2((آیة) مضاف إلیه مجرور بالكسرة
                                                           

 .1/631 –محمد الشعراوي  –) انظر: تفسیر الشعراوي 1(
 .2/297 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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ا َتبُِعوْا ِقْبَلتََك جملة جواب الشرط: محذوف دل علیه جواب القسم، وهو قوله تعال:﴿ .3  .)1(﴾مَّ

ن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم قوله تعالى: ﴿لثانیة: الجملة الشرطیة ا × َبْعَت َأْهَواءُهم مِّ َولَئِِن اتَّ
  ﴾إِنََّك إَِذًا ملََِّن الظَّاملِِنيَ 

  تحلیل الجملة: 
 حرف الشرط: (لئن)، وهو كما في الجملة األولى. .1

َبْعَت َأْهَواءُهمجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2  ماض مبني على السكون ﴾(اتََّبْعَت) فعلاتَّ
) َأْهواَءُهمْ ، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (في محل جزم فعل الشرط

مفعول به منصوب بالفتحة، والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر مضاف 
 .)2(إلیه، والمیم للجمع

َك إَِذًا ملََِّن إِنَّ جملة جواب الشرط: محذوف، دل علیه جواب القسم، وهو قوله تعالى: ﴿ .3
  .)3(﴾الظَّاملِِنيَ 

   ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط
في عدم قبول أهل الكتاب اإلیمان، فهم قد انتهوا في العناد  rهذه اآلیة تسلیة للنبي 

وٕاظهار المعاداة إلى رتبة، لو جئتهم فیها بجمیع المعجزات التي كل معجزة منها تقتضي قبول 
 سلكوا طریقك، وٕاذا كانوا ال یتبعونك، مع مجیئك لهم بجمیع المعجزات، فأحرى الحق، ما تبعوك وال

أن ال یتبعوك إذا جئتهم بمعجزة واحدة، وجاء باسم الشرط (إن) والمسبوقة بالالم الموطئة للقسم؛ 
ا هي التي تؤذن بقسم محذوف، تقدیره واهللا لئن جئتهم بكل آیة، ما تبعوا قبلتك عنادً فلزیادة التأكید، 

واستكباًرا، فكان جواب الشرط محذوًفا؛ لداللة جواب القسم علیه، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى، 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ثم ختم اآلیة بجملة شرطیة ثانیة مسبوقة بالقسم أیًضا؛ للتأكید، فواهللا 

ى الحق وهم على لئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغیرها بعد ما جاءك من العلم بأنك عل
الباطل، إنك حینئذ لمن الظالمین ألنفسهم، وهذا خطاب لجمیع المسلمین وهو تهدید ووعید لمن 

  .)4(یتبع أهواء المخالفین لشریعة اإلسالم
  

                                                           
  .1/208 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
 .1/209- المرجع السابق) انظر: 2(
  .2/164 –لحلبي السمین ا –) انظر: الدر المصون 3(
 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 1/72- السعدي  – المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیرانظر:  )4(

2/164.  
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اِت َأْيَن َما َتُكوُنواْ ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ْريَ َيْأِت  َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتبُِقوْا اْخلَ
ٍء َقِديرٌ    ]148﴾ [البقرة: بُِكُم اهللاُّ َمجِيعًا إِنَّ اهللاَّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 اسم الشرط: (أین ما)، اسم شرط جازم وهو مبني على السكون في محّل نصب ظرف مكان. .1

ضمیر  جملة فعل الشرط: (تكونوا) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، والواو .2
 . )1(متصل مبني في محل رفع فاعل

جملة جواب الشرط: (یأت) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه جواب الشرط، وعالمة جزمه حذف  .3
حرف العلة، (بكم) الباء حرف جّر، و الكاف ضمیر متصل مبني في محّل جّر اسم 

  .)2(مجرور متعّلق ب (یأت) ، (اهللا) لفظ الجاللة فاعل مرفوع بالضمة

  ثر التفسیري لجملة الشرطثانًیا: األ 

إن لكل صاحب ملة وجهة، أو لكل منكم یا أمة محمد قبلة، یصلي إلیها من شرق أو 
غرب أو جنوب أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمین، فلكل صاحب ملة قبلة اهللا مولیها إیاه، 

الجملة الشرطیة  فبادروا إلى ما أمركم اهللا من استقبال البیت الحرام، وفعل الخیرات عامة، ثم جاءت
یأت بكم اهللا  نالجهات المختلفة تكونو  التي ال تحدها حدود، ففي أي جهة من Uلتبرز قدرة اهللا 

  .)3(للجزاء یوم القیامة، من أي موضع كنتم فیه، إن اهللا على كل شيء قدیر
  

َراِم َوَحْيُث َما َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْ ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  ْسِجِد اْحلَ
ِذيَن َظَلُموْا ِمنُْهْم َفالَ  ٌة إِالَّ الَّ َشْوُهْم ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ  َختْ

َتُدونَ  ُكْم َهتْ   ]150﴾ [البقرة: َواْخَشْوِين َوألُتِمَّ نِْعَمتِي َعَلْيُكْم َوَلَعلَّ
  

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

  ﴾قوله تعالى: ﴿َوَحْیُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ الجملة الشرطیة األولى:  ×

  
                                                           

 .2/302 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/211-محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
  .1/181- الشوكاني  –یر ) انظر: فتح القد3(
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  تحلیل الجملة:  

اسم الشرط: (حیث ما)، فهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف  .1
 تم).مكان متعلق بـ (كن

 ﴾، وقد سبق تحلیلها في المسألة األولى.ُكنُتمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

﴾، وقد سبق تحلیلها في َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
 المسألة األولى.

َشْوُهمْ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×   ﴾َفَال َختْ

  تحلیل الجملة:

 رط: محذوف، وتقدیره: (إن)، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.حرف الش .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة: وتقدیرها: إن كانوا كذلك فال تخشوهم. .2

َشْوُهمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء الفصیحة، وهي التي تفصح عن َفَال َختْ
(تخشوهم) فعل مضارع مجزوم  شرط مقدر، وهي واقعة في جواب الشرط، وال ناهیة،

بحذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل 
والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة في محل جزم 

  .)1(جواب الشرط
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

للتحویل ثالث علل، تعظیم الرسول صلى اهللا علیه كرر سبحانه هذا الحكم لتعدد علله، ف
وسلم بابتغاء مرضاته، وجري العادة اإللهیة على أن یولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة 

، بأي مكان في األرض - أیها المسلمون- یستقبلها ویتمیز بها، ودفع حجج المخالفین، وحیثما كنتم 
للناس المخالفین لكم احتجاج علیكم بالمخاصمة  فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام؛ لكي ال یكون

والمجادلة، بعد هذا التوجه إلیه، إال أهل الظلم والعناد منهم، فسیظلون على جدالهم، وختم اآلیة 
بجملة شرطیة مقدرة األداة والفعل وتقدیرها: إن كان األمر كذلك فال تخافوهم وخافوني بامتثال 

ي علیكم باختیار أكمل الشرائع لكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق أمري، واجتناب نهیي؛ ولكي أتم نعمت
  .)2(والصواب

                                                           
 .1/64 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
 .1/181 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 2(
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  ]152﴾ [البقرة: َفاْذُكُروِين َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِيل َوالَ َتْكُفُرونِ ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 محل له من اإلعراب. حرف الشرط: محذوف، وتقدیره: (إن)، وهو مبني على السكون ال .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة، وتقدیرها: إن أردتم الصواب أو الخیر. .2

﴾، الفاء هي الفصیحة التي تفصح عن جملة َفاْذُكُروِين جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3

شرطیة مقدرة، اذكروني فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في 
للوقایة، والیاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، محل رفع فاعل، والنون 

 .)1(والجملة جواب شرط في محل جزم
  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

أمر تعالى بذكره، في جواب شرط مقدر والمعنى إن أردتم الخیر فاذكروني، ووعد علیه 
من ذكرني في نفسه ذكرته ( أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله:

، وذكر اهللا تعالى، أفضله، ما تواطأ )2()في نفسي، ومن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خیر منهم
علیه القلب واللسان، وهو الذكر الذي یثمر معرفة اهللا ومحبته، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر 

وا ِلي) أي: على ما أنعمت علیكم بهذه به خصوًصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموًما فقال: (َواْشُكرُ 
  . )3(النعم، ودفعت عنكم صنوف النقم، وال تجحدوا نعمي علیكم

ـا إَِلْيِه َراِجعونَ ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  ا هللاِِّ َوإِنَّ ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ  ﴾الَّ

  ]156[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

سم الشرط: (إذا)، وهو ظرف للمستقبل یتضّمن معنى الشرط خافض لشرطه، منصوب ا .1
 بالجواب.

                                                           
  .1/214 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  ، صحیح.)8650حدیث ( – 14/291 –سند أحمد ) م2(
  .1/74 –السعدي  –) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 3(
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ِصيَبةٌ جملة فعل الشرط: ﴿ .2 ﴾، (أصاب) فعل ماض مبني على الفتح، و التاء َأَصاَبْتُهم مُّ

للتأنیث، و هم ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، والمیم للجمع، (مصیبة) 
 .)1(لة في محل جر مضاف إلیهفعل مرفوع بالضمة، والجم

ـا إَِلْيِه َراِجعونَ جملة جواب الشرط: ﴿ .3 ا ِهللاِّ َوإِنَّ ﴾، (قالوا) فعل ماض مبنّي على َقاُلوْا إِنَّ

الضّم، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (إّن) حرف توكید ونصب و (نا) 
ق بمحذوف خبر ضمیر متصل مبني في محل نصب اسم إّن، (هللا) جاّر ومجرور متعلّ 

إّن، تقدیره خالصین، (الواو) عاطفة (إّنا) مثل األولى (إلى) حرف جّر و (الهاء) ضمیر 
متصل مبني في محّل جّر اسم مجرور متعّلق ب (راجعون) وهو خبر إّن مرفوع وعالمة 
الرفع الواو، وجملة (إنا هللا...) في محل نصب مقول القول، والجملة الشرطیة من فعل 

 .)2(وابه ال محّل لها صلة الموصولالشرط وج

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

تتحدث هذه اآلیة عن الصابرین الذین إذا نزل بهم ما یؤملهم یؤمنون أن الخیر والشر من 
وراجعون إلیه،  - تعالى  - اهللا، وأن األمر كله هللا فیقولون: إنا هللا وٕانا إلیه راجعون، إّنا ِمْلٌك هللا 

من أمرنا شيء، والصبر على جمیع أنواع البالء، سواء كان في النفس، أو الولد، أو  فلیس لنا
: َفَیُقوُلونَ  َعْبِدي، َوَلدَ  َقَبْضُتمْ : ِلَمَالِئَكِتهِ  اللَّهُ  َقالَ  الَعْبدِ  َوَلدُ  َماتَ  ِإَذاقال: ( rالمال، فعن النبي 

 َحِمَدكَ : َفَیُقوُلونَ  َعْبِدي؟ َقالَ  َماَذا: َفَیُقولُ  َنَعْم،: ُقوُلونَ َفیَ  ُفَؤاِدِه، َثَمَرةَ  َقَبْضُتمْ : َفَیُقولُ  َنَعْم،
، فلله الشكر على )3().الَحْمدِ  َبْیتَ  َوَسمُّوهُ  الَجنَِّة، ِفي َبْیتًا ِلَعْبِدي اْبُنوا: اللَّهُ  َفَیُقولُ  َواْسَتْرَجَع،

حظ في هذه اآلیة أن األداة في العطاء، وعلینا الصبر عند البالء، وعنده المثوبة والجزاء، ونال
الجملة الشرطیة هي (إذا) والتي فیها من الداللة على أن َمْن یبتلى هو المؤمن، وأن االبتالء سنة 
اهللا في عباده؛ لیمیز الخبیث من الطیب، جعلنا اهللا من الصابرین على البالء، الشاكرین على 

  . )4(النعماء

                                                           
  .2/313 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
 .1/56 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 2(
)، وحكم علیه األلباني 1021حدیث ( – 3/332 –باب فضل المصیبة إذا احتسب  –) انظر: سنن الترمذي 3(

  في نفس الكتاب بقوله: حسن.
  .1/115 –البیضاوي  –انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )4(
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  املطلب الثاين
  الربع الثاين يـحتليل مجلة الشرط ف

  

  یشتمل الربع الثاني من الحزب الثالث على خمس مسائل، وهي كما یلي:

َفا َواملَْْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اّهللاِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  إِنَّ الصَّ
عَ  َف ِهبَِام َوَمن َتَطوَّ   ]158[البقرة:  ﴾َخْريًا َفإِنَّ اهللاَّ َشاكٌِر َعلِيمٌ  ُجنَاَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

  :تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین

َف قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  × َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجنَاَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ
  ﴾ِهبَِام 

  تحلیل الجملة:

 لشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبنّي على السكون في محّل رفع مبتدأ.اسم ا .1

﴾، (حّج) فعل ماض مبنّي على َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمرَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
الفتح في محّل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (البیت) مفعول به 

بني ال محل له من اإلعراب، (اعتمر) فعل ماض منصوب بالفتحة، (أو) حرف عطف م
مبني على الفتح في محل جزم بالعطف على فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

 .)1(هو

َف ِهبَِام جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب َفَال ُجنَاَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ
ال مبنّي على الفتح في محّل نصب،  (علیه) على الشرط، (ال) نافیة للجنس (جناح) اسم 

حرف جّر، و الهاء ضمیر متصل مبني في محّل جّر اسم مجرور، والجار والمجرور 
(یّطّوف) فعل (أن) حرف مصدرّي ونصب،  متعّلقان بمحذوف خبر ال تقدیره: كائن،

ّر، و مضارع منصوب بالفتحة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (بهما) الباء حرف ج
(هما) ضمیر مّتصل مبني في محّل جّر  اسم مجرور، والجار والمجرور متعّلقان بالفعل 

                                                           
  .1/66 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
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وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر  الشرط، جواب جزم محل في والجملة ،یّطّوف
 . )1(المبتدأ (من)

َع َخْريًا َفإِنَّ اهللاَّ َش : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×   ﴾اكٌِر َعلِيمٌ َوَمن َتَطوَّ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبنّي على السكون في محّل رفع مبتدأ. .1

َع َخْرياً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (تطوع) فعل ماض مبني على الفتح في َتَطوَّ
محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (خیًرا) مفعول به منصوب 

 .)2(لفتحةبا

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط َفإِنَّ اهللاَّ َشاكٌِر َعلِيمٌ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
مبنیة ال محل لها من اإلعراب، (إن) حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم إن 
منصوب بالفتحة، (شاكر) خبر إن مرفوع بالضمة، (علیم) خبر ثان مرفوع بالضمة، أو 

، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في اكرصفة لش
 .)3(محل رفع خبر المبتدأ (من)
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

تقرر اآلیة أن الطواف بین الصفا والمروة من شعائر اهللا ومظاهر عبادته، وسبب نزولها 
لطاغیة التي كانوا یعبدونها، وكان من أهلَّ لها أن األنصار قبل أن یسلموا كانوا یهلون لمناة ا

یتحرج أن یطوف بالصفا والمروة، فأنزل اهللا: إن الصفا والمروة من شعائر اهللا...، وقد اشتملت 
، فال ف بینهما إذا حّج البیت أو اعتمراآلیة على جملتین شرطیتین، كان مفاد األولى: أنه من طا

نیة فجاءت تخص الُمزید في فعل الخیر، فاهللا تعالى شاكر لكل إثم علیه، أما الجملة الشرطیة الثا
من تطوع، وزاد على المطلوب في العبادة، وعمل الخیر، وهو العلیم بنیاتهم، فعلمه هنا هو الجزاء 
الذي للعبد على فعل الطاعة، أو بنیته وٕاخالصه في العمل، وقد وقعت الصفتان هنا الموقع 

ضمن الفعل والقصد، فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل، وذكر العلم الحسن، ألن التطوع بالخیر یت
  .)4(باعتبار القصد

                                                           
  .2/316 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .3/94 –النعماني  –) انظر: اللباب في علوم الكتاب 2(
  .1/219 –ش محیي الدین دروی –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 3(
 .2/192 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 2/68 –أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 4(
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ِخُذ ِمن ُدوِن اهللاِّ َأنَدادًا ُحيِبُّوَهنُْم َكُحبِّ اّهللاِ ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  َوِمَن النَّاِس َمن َيتَّ
ِذيَن آَمنُوْا َأَشدُّ ُحّبًا هللاِِّّ َوَلْو َيَرى الَّ  َة هللاِِّ َمجِيعًا َوَأنَّ اّهللاَ َوالَّ ِذيَن َظَلُموْا إِْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

  ]165﴾ [البقرة: َشِديُد اْلَعَذاِب 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

حرف الشرط: (لو)، وهو حرف شرط غیر جازم مبني على السكون ال محل له من  .1
 اإلعراب. 

ِذيَن َظَلُمواْ َيرَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (یرى) فعل مضارع مرفوع وعالمة ى الَّ
رفعه الضّمة المقّدرة، (الذین) اسم موصول مبني في محّل رفع فاعل، (ظلموا) فعل ماض 
مبني على الضم التصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمیر متصل مبني على السكون 

 .)1(ن اإلعرابفي محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول ال محل لها م

جملة جواب الشرط: اختلف في جواب الشرط، وال یمكن تحدیده إال بعد بیان القراءات  .3
  الواردة في اآلیة:

 أبي عن وردان ابن عن واختلف بالخطاب، ویعقوب عامر وابن نافع قرأ) الذین ترى( §
 .بالغیب الباقون وقرأ جعفر،

 .بفتحها باقونال وقرأ  الیاء، بضم عامر ابن قرأ) العذاب یرون( §

 بفتح الباقون وقرأ فیهما، الهمزة بكسر ویعقوب جعفر أبو قرأ) اهللا وٕان جمیًعا، هللا القوة أن( §
 تقدیر الجواب متعلق بالقراءة،، وبعد بیان القراءات الواردة في اآلیة یتبین لنا )2(فیهما الهمزة

 :ومن العلماء من قدره قبل قوله (أن القوة هللا)

وفتح أن یكون تقدیره: ولو ترى یا محمد، أو أیها السامع الذین ظلموا في  على قراءة الخطاب - 
 حال رؤیتهم العذاب لعلمت أن القوة هللا جمیًعا وأن اهللا شدید العقاب.

 .... لقلت إن القوة هللا جمیًعا... محمد یا ترى ولوعلى قراءة الخطاب وكسر إن فتقدیره:  - 

حال رؤیتهم العذاب  - أو یرى هو الذین ظلموا – على قراءة الغیب: ولو یرى الذین ظلموا - 
 لعلموا أن القوة هللا ...

                                                           
  .2/328 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
عبد الفتاح القاضي  –، الوافي في شرح الشاطبیة 2/224 –ابن الجزري  –انظر: النشر في القراءات العشر  )2(

  .176ص –
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  ومن قدر جواب لو بعد قوله تعالى: (أن اهللا شدید العقاب)

على قراءة الخطاب تقدیره: ولو ترى الذین ظلموا حین یرون العذاب أن القوة هللا جمیًعا، وأن اهللا  -
 - ل ألجله، والثانیة على اعتبارها تعلیلیةبفتح أن األولى على اعتبارها مفعو –شدید العقاب 

 .الستعظمت حالهم

...الستعظموا ما حل بهم، أو العذاب یرون حین ظلموا الذین رىی على قراءة الغیب تقدیره: ولو - 
ضرر اتخاذهم اآللهة، وقیل التقدیر: لو یعلم الذین ظلموا حین یرون العذاب أن القوة هللا لتبینوا 

 .)1( ن اهللا آلهةجمیًعا لما اتخذوا من دو 
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

ا وأولیاء ا وأوثانً من دون اهللا أصنامً یتخذ فریق من الناس في هذه اآلیة عن  Uیتحدث اهللا 
 ،طاعة، ما ال یلیق إال باهللا وحدهیجعلونهم نظراء هللا تعالى، ویعطونهم من المحبة والتعظیم وال

هللا، هؤالء الكفار هللا وآللهتهم؛ ألن المؤمنین أخلصوا المحبة كلها  ا هللا من حبوالمؤمنون أعظم حبً 
ولو یعلم الذین ظلموا أنفسهم بالشرك في الحیاة الدنیا، حین یشاهدون  ،وأولئك أشركوا في المحبة

عذاب اآلخرة، أن اهللا هو المتفرد بالقوة جمیعا، وأن اهللا شدید العذاب، لما اتخذوا من دون اهللا آلهة 
  .)2(نهم من دونه، ویتقربون بهم إلیهیعبدو 

  

بُِعوا َما َأنَزَل اهللاُّ َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ُم اتَّ َوإَِذا ِقيَل َهلُ
َتُدونَ    ]170﴾ [البقرة: َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوالَ َهيْ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

بُِعوا َما َأنَزَل اهللاُّ َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × ُم اتَّ َوإَِذا ِقيَل َهلُ
  ﴾َعَلْيِه آَباءَنا

  تحلیل الجملة:

ن الزمان مبنّي في محّل نصب، منصوب بالفعل اسم الشرط: (إذا)، ظرف لما یستقبل م .1
 (قالوا)، خافض لشرطه.

                                                           
  .2/214 –السمین الحلبي  –، الدر المصون 1/191 –الشوكاني  –انظر: فتح القدیر  )1(
  .1/191 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 2(
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بُِعوا َما َأنَزَل اهللاُّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ُم اتَّ ﴾، (قیل) فعل ماض مبنّي ِقيَل َهلُ
على الفتح، وهو مبني للمجهول، (لهم) الالم حرف جّر، وهم ضمیر مّتصل مبني في محّل 

ن بالفعل قیل، (اتّبعوا) فعل أمر مبنّي على حذف النون والواو جّر اسم مجرور، متعّلقا
ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (ما) اسم موصول في محل نصب مفعول به، 
(أنزل) فعل ماض مبني على الفتح، (اهللا) لفظ الجاللة فاعل مرفوع بالضمة، وجملة (أنزل 

لصلة العائد هو مفعول أنزل، اهللا) صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب، وضمیر ا
 .)1(والتقدیر أنزله اهللا، وجملة (قیل لهم...) في محل جر مضاف إلیه

  ﴾، (قالوا) َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَناجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
) فعل ماض مبني على الضم، و الواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (بل

  حرف إضراب وابتداء مبني على السكون ال محل لها من اإلعراب، (نتّبع) مضارع 
مرفوع بالضمة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن (ما) مثل األولى (ألفینا) فعل ماض 
  مبنّي على السكون و (نا) ضمیر مّتصل مبني في محّل رفع فاعل، (علیه) على 

حّل جّر اسم مجرور، والجار والمجرور حرف جّر و الهاء ضمیر متصل مبني في م
متعّلقان  بمحذوف حال لآلباء تقدیره قائمین، (آباء) مفعول به منصوب بالفتحة، وجملة 
(ألفینا...) صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب، وجملة (بل نتبع...) في محل 

شرط غیر  نصب مقول القول، وجملة: (قالوا...) ال محّل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب
 .)2(جازم

 

َتُدونَ ﴿ الجملة الشرطیة الثانیة: قوله تعالى: ×   ﴾َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوالَ َهيْ

  تحلیل الجملة:

حرف الشرط: (لو)، من قوله (أولو)، فالهمزة لالستفهام اإلنكاري، والواو عاطفة تقّدمت  .1
 مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.علیها الهمزة، (لو) حرف شرط غیر جازم 

﴾، (كان) فعل ماض ناقص َكاَن آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيئاً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
مبني على الفتح، (آباء) اسم كان مرفوع بالضمة، و (هم) ضمیر مّتصل مبني في محل 

                                                           
  .2/338 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
 .1/71 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
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بوت النون، والواو ضمیر جر مضاف إلیه، (ال) نافیة (یعقلون) فعل مضارع مرفوع بث
 .)1(متصل مبني في محل رفع فاعل، (شیئا) مفعول به منصوب بالفتحة

  .)2(جملة جواب الشرط: محذوفة، تقدیره: التبعوهم، وقیل: تقدیرها: أفكانوا یتبعونهم؟ .3
  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

 على رسوله، فقالوا: ال نتبع أخبر تعالى عن حال المشركین إذا أمروا باتباع ما أنزل اهللا
دینكم، بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، فاكتفوا بتقلید اآلباء، وزهدوا في اإلیمان باألنبیاء، ومع هذا 
فآباؤهم أجهل الناس، وأشدهم ضالًال، فهم متبعون آلبائهم، و لو كان آباؤهم جهلة ال یتفكرون في 

أیًضا، وهو دلیل على منع التقلید األعمى دون إعمال أمر الدین، وال یهتدون إلى الحق التبعوهم 
االجتهاد، وأما اتباع الغیر في الدین إذا علم بدلیل ما أنه محق كاألنبیاء تطاع للعقل، لمن اس

والمجتهدین في األحكام، فهو في الحقیقة لیس بتقلید بل اتباع لما أنزل اهللا، وختم اآلیة بجملة 
س في توقعها كل مذهب، وتقدیر ذلك: أولو كانوا ال یعقلون عن شرطیة حذف جوابها؛ لتذهب النف

  .)3(وال یدركون رشدا أفكانوا یتبعونهم؟، شیئا اهللا
  

ِذيَن آَمنُوْا ُكُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروْا هللاِِّ إِن ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  َا الَّ َيا َأهيُّ
اُه َتْعبُ    ]172﴾ [البقرة: ُدونَ ُكنُتْم إِيَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: (إن)، وهو مبنیة على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

اُه َتْعُبُدونَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على ُكنُتْم إِيَّ
ع اسم كان السكون في محّل جزم فعل الشرط، و (تم) ضمیر متصل مبني في محل رف

(إیاه) ضمیر منفصل مبنّي على الضم في محّل نصب مفعول به مقّدم، (تعبدون) فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة في 

 .)4(محل نصب خبر كان

                                                           
  .1/60-الخراط  –القرآن ) انظر: المجتبى من مشكل إعراب 1(
  .1/140 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 2(
  .1/213 –الزمخشري  –) انظر: الكشاف 3(
 .2/342 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 4(
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من  جملة جواب الشرط: محذوفة دل علیه ما قبله، والتقدیر: إن كنتم إّیاه تعبدون فكلوا .3
  .)1(الطیبات واشكروا هللا على نعمته وهدایته

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

هذا أمر للمؤمنین خاصة، وذلك ألنهم هم المنتفعون على الحقیقة باألوامر والنواهي، بسبب 
 إیمانهم، فأمرهم بأكل الطیبات من الرزق، والشكر هللا على إنعامه، باستعمالها بطاعته، والتقوي بها
على ما یوصل إلیه، فالشكر في هذه اآلیة، هو العمل الصالح، وختم اآلیة بجملة شرطیة محذوفة 

اُه َتْعُبُدونَ الجواب فقال: ( ، فدل على أن من لم یشكر اهللا، لم یعبده ا) أي: فكلوا واشكرو إِْن ُكنُْتْم إِيَّ
أن أكل الطیب، سبب للعمل وحده، كما أن من شكره، فقد عبده، وأتى بما أمر به، ویدل أیضا على 

الصالح وقبوله، واألمر بالشكر، عقیب النعم؛ ألن الشكر یحفظ النعم الموجودة، ویجلب النعم 
  .)2(المفقودة كما أن الكفر، ینفر النعم المفقودة ویزیل النعم الموجودة

  

مَ ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى:  َم َعَلْيُكُم املَْْيَتَة َوالدَّ َام َحرَّ نِزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغْريِ اّهللاِ  إِنَّ َم اْخلِ َوَحلْ
ِحيمٌ    ]173﴾ [البقرة: َفَمِن اْضُطرَّ َغْريَ َباٍغ َوالَ َعاٍد َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللاَّ َغُفوٌر رَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 أ.اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبنّي على السكون في محّل رفع مبتد .1

﴾، اضطّر فعل ماض مبني على الفتح .2 في محل  جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿اْضُطرَّ
 .)3(، وهو مبنّي للمجهول، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هوجزم فعل الشرط

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط مبنیة ال َفال إِْثَم َعَلْيهِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ب، (ال) نافیة للجنس مبنیة على السكون ال محل لها من اإلعراب، محل لها من اإلعرا

(إثم) اسم ال مبنّي على الفتح في محّل نصب، (علیه) جار ومجرور متعّلقان بمحذوف 
ال إثم علیه) في محّل جزم جواب الشرط، وجملة فعل فخبر ال، وتقدیره: واقع، وجملة (

 .)4(الشرط وجوابه في محل رفع خبر (من)

                                                           
 .1/242 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/81 –السعدي  –الرحمن في تفسیر كالم المنان ) انظر: تیسیر الكریم 2(
  .2/343 –محمود صافي  –) انظر: إعراب القرآن الكریم 3(
  .1/242 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 4(
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  ا: األثر التفسیري لجملة الشرطثانیً 

بعض األمور المحرم أكلها، فهو إنما حرم علیكم ما یضركم كالمیتة التي لم  rبیَّن اهللا 
تذبح بطریقة شرعیة، والدم المسفوح، ولحم الخنزیر، والذبائح التي ذبحت لغیر اهللا، وجاءت الجملة 

ح لكم أكل هذه المحرمات بشرط الضرورة الشرطیة التي تبین فضل اهللا وتیسیره على عباده، فهو أبا
الملحة مع عدم البغي، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها، غیر ظالم في أكله فوق حاجته، 

  .)1(وال متجاوز حدود اهللا ، فال ذنب علیه في ذلك، إن اهللا غفور لعباده، رحیم بهم

                                                           
 .1/195 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 1(
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  املطلب الثالث
  ي الربع الثالثـحتليل مجلة الشرط ف

  مسائل، وهي كما یلي:  سبعع الثالث من الحزب الثالث على لربیشتمل ا

رِّ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  رُّ بِاْحلُ ِذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقْتَىل اْحلُ ا الَّ َ َيا َأهيُّ
َباٌع بِاملَْْعُروِف َوَأَداء إَِلْيِه بِإِْحَساٍن َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخ  ٌء َفاتِّ يِه َيشْ

ٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ  ُكْم َوَرْمحَ بِّ ن رَّ ِفيٌف مِّ   ]178﴾ [البقرة: َذلَِك َختْ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل اآلیة على جملتین شرطیتین:

َباٌع بِاملَْْعُروِف ﴿ قوله تعالى:ى: الجملة الشرطیة األول × ٌء َفاتِّ   ﴾َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َيشْ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. .1

ءٌ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (عفي) فعل ماض مبني على ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َيشْ
في محل جزم فعل الشرط، (َلُه)جار ومجرور متعلقان بالفعل عفي، (من َأخیه) من  الفتح

حرف جر، أخیه اسم مجرور بالیاء؛ ألنه من األسماء الخمسة، والهاء في محل جر 
باإلضافة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من شيء، تقدیره: من عفي له شيء 

 .)1(وع بالضمةكائًنا من أخیه، (شيء) نائب فاعل مرف

َباٌع بِاملَْْعُروِف جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، َفاتِّ
(اتّباع) مبتدأ مؤّخر مرفوع، وخبره محذوف متقّدم علیه، تقدیره: فالواجب اتّباع، 
 (بالمعروف) جاّر ومجرور متعّلق باتّباع، وجملة (اتّباع...) في محّل جزم جواب الشرط،

 .)2(وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ

  

  

                                                           
 .2/357 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/92 –النحاس  –، إعراب القرآن 2/358 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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  ﴾َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ ﴿ قوله تعالى:الجملة الشرطیة الثانیة:  ×

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (من)، وهي كما في الجملة األولى. .1

في محل  قّدر على األلفنّي على الفتح الم﴾، فعل ماض مباْعَتَدىجملة فعل الشرط: ﴿ .2
 .)1(والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو جزم فعل الشرط،

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (له) جار ومجرور َفَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ جملة جواب الشرط: ﴿ .3
متعلق بمحذوف خبر مقّدم، تقدیره كائن أو ثابت، (عذاب) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، 

، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل بالضمة (ألیم) نعت لعذاب مرفوع
 .)2( الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (من)

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

الذین صدقوا اهللا ورسوله، وعملوا بشرعه، قائًال لهم بأنه فرض اهللا علیكم  Uیخاطب اهللا 
ط المساواة والمماثلة: یقتل الحر بمثله، والعبد بمثله، واألنثى أن تقتصوا من القاتل عمًدا بقتله، بشر 

بمثلها، ثم جاء بجملة شرطیة مفادها أن من سامحه ولي المقتول بالعفو عن االقتصاص منه 
واالكتفاء بأخذ الدیة، فلیلتزم الطرفان بحسن الخلق، فیطالب الولي بالدیة من غیر عنف، ویدفع 

غیر تأخیر وال نقص، ذلك العفو مع أخذ الدیة تخفیف من ربكم  القاتل إلیه حقه بإحسان، من
ورحمة بكم؛ لما فیه من التسهیل واالنتفاع، وعبر بعد ذلك بجملة شرطیة ثانیة تبین حال من لم 
یلتزم بعد التخفیف، نحو: أن یأخذ الدیة ثم یقتل القاتل، أو یعفو ثم یقتص، فمن قتل القاتل بعد 

، أو بالنار -ألنه كالقاتل ابتداءً - جزاؤه عذاب ألیم بقتله قصاًصا في الدنیا؛ العفو عنه وأخذ الدیة ف
  .)3(في اآلخرة

  

ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَرضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت إِن َتَرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى: 
  ]180﴾ [البقرة: َعَىل املُْتَِّقنيَ لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربَِني بِاملَْْعُروِف َحّقًا 

   أوًال: تحلیل جملة الشرط

  هذه اآلیة مثال لدخول الشرط على الشرط، فهي تشتمل على جملتین شرطیتین:
                                                           

  .1/74 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/74-المرجع السابق ) انظر:2(
 .1/84 –السعدي  –، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 1/202 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 3(
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  ...﴾إَِذا َحَرضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×

 لشرطها، منصوبة بالجواب.اسم الشرط: (إذا)، وهي ظرف لما یستقبل من الزمان، خافضة  .1

جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت﴾، (حضر) فعل ماض مبني على  .2
الفتح، (أحدكم) أحد مفعول به منصوب بالفتحة، و(كم) ضمیر متصل مبني على الضم 
في محل جر مضاف إلیه، (الموت) فاعل مرفوع بالضمة، والجملة في محل جر مضاف 

 .)1( إلیه

جملة جواب الشرط: كما أشرنا سابًقا أن هذه اآلیة مثال لدخول الشرط على الشرط،  .3
 فالجواب یتضح لنا بعد تحلیل الجملة الشرطیة الثانیة.

  ﴾إِن َتَرَك َخْريًا اْلَوِصيَّةُ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×

  تحلیل الجملة:

  محل له من اإلعراب.حرف الشرط: (إن)، وهو حرف مبني على السكون ال .1

في محل جزم فعل  ﴾، (ترك) فعل ماض مبني على الفتحَتَرَك َخْرياً جملة فعل الشرط: ﴿ .2
 .)2(، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، (خیًرا) مفعول به منصوب بالفتحةالشرط

 جملة جواب الشرط: هناك ثالثة أقوال في تحدید الجواب:  .3

ة)، وحذفت منها الفاء، على رأي األخفش، أي: القول األول: أن الجواب هو (الوصی - 
 إن ترك خیًرا فالوصیة للوالدین.

القول الثاني: أن الجواب هو المعنى المستفاد من كتب الوصیة، أي: الوقت الذي  - 
 فرضت فیه الوصیة، والمعنى: إن ترك خیًرا فلیكتب الوصیة.

اء ال معنى الكتب، القول الثالث: أن الجواب هو المعنى المستفاد من معنى اإلیص - 
 .)3(والمعنى: إن ترك خیًرا فلیوِص، وهذا القول رجحه العكبري

وبعد تحلیل جملة الشرط الثانیة نأتي اآلن إلى تحلیل جملة جواب الشرط في الجملة 
  الشرطیة األولى:

  
                                                           

  .2/362 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/75 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .2/260 –السمین الحلبي  - ، الدر المصون1/146 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 3(
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  هناك أقوال في تحدید جواب إذا، وهي:

صیة، والمراد: إذا حضر أحدكم القول األول: أن الجواب معنى الكتب، وهو مستفاد من الو  - 
 الموت فلیكتب الوصیة.

 .)1(القول الثاني: أن الجواب محذوف تقدیره: إذا حضر أحدكم الموت فلیوصِ  - 

  ترى الباحثة أن الجواب للجملة الشرطیة األولى هو الجملة الشرطیة الثانیة بأركانها.
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

ن اهللا فرض علیكم إذا جاء أحدكم عالمات الموت إائًال لهم المؤمنین ق Uیخاطب اهللا 
فلیكتب الوصیة بجزء من ماله للوالدین واألقربین، مع مراعاة العدل؛ فال  -إن ترك ماال- ومقدماته، 

یدع الفقیر ویوصي للغني، وال یتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت یعمل به أهل التقوى الذین یخافون 
  .)2(ل آیات المواریث التي حدد اهللا فیها نصیب كل وارثاهللا. وكان هذا قبل نزو 

  

ُلوَنُه إِنَّ اهللاَّ َسِميٌع ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ِذيَن ُيَبدِّ َام إِْثُمُه َعَىل الَّ َلُه َبْعَد َما َسِمَعُه َفإِنَّ َفَمن َبدَّ
  ]181﴾ [البقرة : َعلِيمٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.اسم الشرط: (من)،  .1

َلهُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، فعل ماض مبنى على الفتح، في محل جزم فعل َبدَّ
الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب 

 .)3(مفعول به

َام إِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ُلوَنهُ َفإِنَّ ِذيَن ُيَبدِّ ﴾، (َفِإنَّما) الفاء واقعة في ْثُمُه َعَىل الَّ
جواب الشرط، وٕانما كافة ومكفوفة، (ِإْثُمُه) مبتدأ مرفوع بالضمة، والهاء ضمیر متصل 
مبني في محل جر مضاف إلیه، (َعَلى الَِّذیَن) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 

مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمیر متصل مبني في  تقدیره: واقع، (ُیَبدُِّلوَنُه) فعل
                                                           

  .2/260 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 1(
 –السعدي  - ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان1/157 –الجزائري  –یسر التفاسیر ) انظر: أ2(

1/58.  
  .1/258 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 3(
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محل رفع فاعل، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، وجملة یبدلونه ال 
محل لها؛ ألنها صلة الموصول، والجملة االسمیة في محل جزم جواب الشرط، وجملة فعل 

 .)1(الشرط وجوابه في محل رفع خبر من
  یري لجملة الشرطثانًیا: األثر التفس

یبین اهللا تعالى أن من غیَّر وبدل في وصیة المیت بعدما سمعها منه قبل موته، فإنما 
الذنب على من غیَّر وبدل، فحصر الجزاء والعقاب في جواب الشرط على المغیر، إن اهللا سمیع 

ظلم، لوصیتكم وأقوالكم، علیم بما تخفیه صدوركم من المیل إلى الحق والعدل أو الجور وال
  .)2(وسیجازیكم على ذلك، وفي ذلك تهدید ووعید لمن یقدم على تغییر الوصایا ألهداف سیئة

  

وٍص َجنَفًا َأْو إِْثًام َفَأْصَلَح َبْينَُهْم َفَال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  َفَمْن َخاَف ِمن مُّ
ِحيمٌ    ]182﴾ [البقرة: اهللاَّ َغُفوٌر رَّ

  : تحلیل جملة الشرطأوًال 

 اسم الشرط: (من)، اسم شرط جازم مبنّي في محّل رفع مبتدأ. .1

وٍص َجنَفًا َأْو إِْثًام َفَأْصَلَح َبْينَُهمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، خاف َخاَف ِمن مُّ
فعل ماض مبني على الفتح، في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، 

اّر ومجرور متعلقان بالفعل خاف، وعالمة جّره الكسرة المقّدرة على الیاء (من موص) ج
المحذوفة، (جنًفا) مفعول به منصوب بالفتحة، (أو) حرف عطف مبني على السكون ال 
محل له من اإلعراب، (إثًما) معطوف على جنًفا منصوب بالفتحة، (فأصلح) الفاء عاطفة، 

عل ضمیر مستتر تقدیره هو، (بینهم) بین ظرف أصلح فعل ماض مبني على الفتح، والفا
 .)3(مكان منصوب بالفتحة، وهم ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه

﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، (ال) نافیة َفَال إِْثَم َعَلْيهِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
نّي على الفتح في للجنس مبنیة على السكون ال محل لها من اإلعراب، (إثم) اسم ال مب

                                                           
  .1/258 – درویش الدین محیي – وبیانه القرآن إعراب) انظر: 1(
 .1/158- ئري الجزا –) انظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 2(
 .2/365 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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، محّل نصب (علیه) جار ومجرور متعّلقان بمحذوف خبر ال، تقدیره: ال إثم واقع علیه
 .)1(، وجملة فعل الشرط وجوابها في محل رفع خبر منوالجملة في محل جزم جواب الشرط

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

بالخطأ في الوصیة، أو تعمد الحیف،   یخبر اهللا تعالى في هذه اآلیة أن من توقع وعلم میًال 
فأصلح بین األطراف بتغییر الوصیة؛ لتوافق الشریعة، وٕاجرائهم على نهج الشرع، فال إثم علیه في 

ل باطًال إلى حق إن اهللا غفور للذنوب، رحیم بعباده، وفي هذا وعد للمصلح هذا التبدیل، ألنه بدَّ 
  .)2(بالمغفرة والرحمة

  

ْن ﴿له تعالى: المسألة الخامسة: قو  ٌة مِّ ِريضًا َأْو َعَىل َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ امًا مَّ َأيَّ
َع َخْريًا َفُهَو َخْريٌ لَُّه َوَأن تَ  ِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكٍِني َفَمن َتَطوَّ اٍم ُأَخَر َوَعَىل الَّ ُصوُموْا َخْريٌ َأيَّ

  ]184: البقرة[ ﴾ْم َتْعَلُمونَ لَُّكْم إِن ُكنتُ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة وهي:

اٍم ُأَخرَ  ﴿: قوله تعالى: الجملة الشرطیة األولى ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريضًا َأْو َعَىل َسَفٍر َفِعدَّ   ﴾ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ

  تحلیل الجملة:

 رفع محلّ  في السكون على مبنيّ  جازم شرط اسم) من( ،عاطفة الفاء ،)فمن: (اسم الشرط .1
  .مبتدأ

ِريضاً  ِمنُكم َكانَ : ﴿تعالى قوله: الشرط فعل جملة .2  ناقص ماض فعل) كان( ،﴾َسَفرٍ  َعَىل  َأوْ  مَّ
 متعّلقان ومجرور جار) منكم( هو تقدیره مستتر ضمیر واسمه الشرط، فعل جزم محلّ  في

) أو( بالفتحة، منصوب كان خبر) مریًضا( سوًبا،مح: تقدیره كان اسم من حال بمحذوف
، (على) حرف جر مبني على اإلعراب من له محل ال السكون على مبني عطف حرف

 .)3(بالكسرةالسكون ال محل له من اإلعراب، (سفر) اسم مجرور 

                                                           
  .1/75 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
- البیضاوي  –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1/157 –النسفي  –) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل 2(

1/123. 
  . 2/367 –محمود صافي  –یم انظر: الجدول في إعراب القرآن الكر  )3(
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اٍم ُأَخرَ ﴿ قوله تعالى: الشرط: جوابجملة  .3 ْن َأيَّ ٌة مِّ  ،شرطال جوابفي  ةواقع) الفاء( ﴾َفِعدَّ
 ومجرور جارّ ) أّیام من( ،علیهعدة كائنة : تقدیره محذوف والخبر مرفوع مبتدأ) عّدة(

؛ ألنه ممنوع من الفتحة هجرّ  وعالمة مجرور ألیام نعت) أخر( ،لعّدة نعت بمحذوف متعّلق
، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل الصرف

 .)1(رفع خبر المبتدأ

َع َخْريًا َفُهَو َخْريٌ ﴿قوله تعالى: الجملة الشرطیة الثانیة:    ﴾لَّهُ  َفَمن َتَطوَّ

  تحلیل الجملة:

 (فمن)، وهو كما في الجملة األولى. اسم الشرط: .1

عَ ﴿ قوله تعالى: جملة فعل الشرط: .2  في الفتح على مبني ماض فعل، (تطوع) ﴾َخْرياً  َتَطوَّ
 منصوب به مفعول) خیًرا( هو، تقدیره مستتر ضمیر والفاعل الشرط، فعل جزم محل

 .)2(بالفتحة

 هو الشرط، جوابفي  ةواقع الفاء) َفُهوَ ( ﴾لَّهُ  َخْريٌ  َفُهوَ ﴿ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: .3
 متعلقان مجرورو  جار) َلهُ ( مرفوع، خبر) َخْیرٌ ( ،مبتدأ ضمیر منفصل مبني في محل رفع

  .)3(من خبر وجوابه الشرط وفعل الشرط، وابج جزم محل في االسمیة والجملة بخیر،

  ﴾َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إِن﴿ قوله تعالى:الجملة الشرطیة الثالثة: 

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن) وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

 في السكون على نيمب ماضٍ  فعل) كنتم﴾ (َتْعَلُمونَ  ُكنتُمْ ﴿  جملة فعل الشرط: قوله تعالى: .2

 كان، اسم رفع محل في الضم على مبني متصل ضمیر والتاء الشرط، فعل جزم محل
 مضارع فعل) تعلمون( اإلعراب، من له محل ال السكون على مبني للجمع حرف والمیم

                                                           
  .2/367 - محمود صافي –انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم  )1(
  .1/262 –محیي الدین درویش  –انظر: إعراب القرآن وبیانه  )2(
  .1/262 –انظر: المرجع السابق  )3(
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 مبني متصل ضمیر والواو الخمسة، األفعال من ألنه النون؛ ثبوت رفعه وعالمة مرفوع
 .)1(كان خبر نصب محل في الفعلیة والجملة فاعل، فعر  محل في السكون على

 جواب الشرط: محذوفة دل علیها ما قبلها، والتقدیر: إن كنتم تعلمون فافعلوه.جملة  .3

  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

ثم بین في الجمل  ،رمضان شهر صیام على عباده اهللا فرضفي هذه اآلیة أنه  Uبین اهللا 
 علیه یشق امریضً  منكم كان منثانیة األحوال التي قد یكون علیه الصائم، فقال: الشرطیة األولى وال

 الذین وعلى ،فیها أفطر التي بقدر أخر أیام من عدد صیام وعلیه یفطر، أن فله مسافرا أو الصوم،
 شفاؤه، یرجى ال الذي والمریض الكبیر، كالشیخ محتملة غیر مشقة علیهم ویشق الصیام یتكلفون

أما الجملة الشرطیة  حاجته، ویسد یكفیه ما یملك ال محتاج طعام وهي یفطره، یوم كل عن فدیة
 تحمل مع-  لكم خیر وصیامكم له، خیر فهو منه اتبرعً  الفدیة قدر في زاد منالثانیة  فتفید أن 

ثم جاءت الجملة الشرطیة الثالثة لتبین الفضل العظیم للصوم عند اهللا  الفدیة، إعطاء من - المشقة
 لخیركم، إیثارا جمیعها االحكام هذه لكم شرع: قال كأنه للخبریة تفسیریة الشرطیة والجملةالى، تع

  .)2( فافعلوها الخیر شئتم فإن

َن ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  ِذَي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت مِّ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
َدى َواْلُفْرَقا اٍم اْهلُ ْن َأيَّ ٌة مِّ ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريضًا َأْو َعَىل َسَفٍر َفِعدَّ ِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

وْا اهللاَّ َعَىل  ُ َة َولُِتَكربِّ  َما َهَداُكْم ُأَخَر ُيِريُد اهللاُّ بُِكُم اْلُيْرسَ َوالَ ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرسَ َولِتُْكِمُلوْا اْلِعدَّ
ُكْم َتْشُكُرونَ َولَ    ]185:  البقرة[ ﴾َعلَّ

  وًال: تحلیل جملة الشرطأ

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین وهما:

ْهَر َفْلَيُصْمهُ ﴿: قوله تعالىالجملة الشرطیة األولى:    ﴾َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

  تحلیل الجملة: 

 (فمن)، وهو كما في الجملة السابقة. اسم الشرط: .1

                                                           
  .2/369 –محمود صافي  –انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم  )1(
  .1/207 –الشوكاني  –قدیر انظر: فتح ال )2(
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ْهرَ ﴿قوله تعالى:  رط:جملة فعل الش .2  الفتح على مبنيّ  ماض فعل) شهد(، ﴾َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
 متعّلق جار ومجرور) كممن( ،هوضمیر مستتر تقدیره  والفاعل ،الشرط فعل جزم محلّ  في

 .)1(بالفتحة منصوب به مفعول) الشهر( تقدیره كائًنا، شهد ضمیر من حال بمحذوف

 فعل )یصم(الفاء واقعة في جواب الشرط،  ﴾ْلَیُصْمهُ فَ ﴿قوله تعالى:  جملة جواب الشرط: .3
: أي الخافض بنزع نصب محل فيمتصل مبني  ضمیر والهاء ،األمر بالم مجزوم مضارع
 خبر وجوابه الشرط فعلالجملة من و  الشرط، جواب جزم محل في والجملة فیه، فلیصم
  .)2(من المبتدأ

اٍم ُأَخَر ُيِريُد َوَمن كَ ﴿قوله تعالى:  الجملة الشرطیة الثانیة: ْن َأيَّ ٌة مِّ اَن َمِريضًا َأْو َعَىل َسَفٍر َفِعدَّ
  ﴾اهللاُّ

  تحلیل الجملة:

  في المسألة السابقة. اسبق تحلیله
  لجملتي الشرط ثانًیا: األثر التفسیري

 إلى للناس هدایة؛ القدر لیلة في القرآن إنزال فیه اهللا ابتدأ الذي رمضان شهرحدث هذه اآلیة عن تت
وجاءت الجملة الشرطیة األولى وجوب الصوم على  اهللا، هدى على الدالئل أوضح فیه لحق،ا

، ثم جاءت الجملة الشرطیة نهاره فلیصم امقیمً  اصحیحً  وكان الشهر منكم حضر فمنالقادر فقال: 
 الیسر بكم تعالى اهللا یرید ،األیام تلك عدد یقضیان ثم الفطر، في والمسافر للمریض الثانیة ترخص

 الصیام ولتختموا ا،شهرً  الصیام عدة ولتكملوا والمشقة، العسر بكم یرید وال شرائعه، في والسهولة
 من علیكم به أنعم ما على له تشكروا ولكي لكم، هدایته على ولتعظموه الفطر، عید في اهللا بتكبیر
  .)3(والتیسیر والتوفیق الهدایة

اِع إَِذا َدَعاِن َوإَِذا َسَألَ ﴿: قوله تعالى: ةالمسألة السابع ي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ َك ِعَباِدي َعنِّ
ُهْم َيْرُشُدونَ    ]186﴾ [البقرة: َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْلُيْؤِمنُوْا ِيب َلَعلَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة وهي:

                                                           
  .1/76 –الدعاس  –انظر: إعراب القرآن  )1(
  .2/372 –محمود صافي  –انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم  )2(
  .1/159 –النسفي  – التأویل وحقائق التنزیل مداركانظر:  )3(
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ي َفإِينِّ َقِريٌب ﴿ قوله تعالى:الجملة الشرطیة األولى:  ×   ﴾َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمان، خافضة لشرطها، منصوبة بالجواب. .1

يجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (سألك) فعل ماض مبني على َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ
ي محل نصب مفعول به، (عبادي) فاعل مرفوع الفتح، و الكاف ضمیر متصل مبني ف

بالضّمة المقّدرة على ما قبل الیاء منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة للیاء، 
والیاء ضمیر متصل مبني في محّل جّر مضاف إلیه، (عني) جار ومجرور متعّلقان 

 .)1(بالفعل سأل، والجملة في محل جر مضاف إلیه

َفإِينِّ ذوفة، تقدیرها: فقل لهم إني قریب، دل علیها قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط: مح .3
﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، (إّني) حرف توكید ونصب، و الیاء ضمیر متصل َقِريٌب 

مبني في محل نصب اسم إّن (قریب) خبر إّن مرفوع بالضمة، وجملة (إني قریب) في 
 محّل لها من اإلعراب جواب شرط غیر محل نصب مقول القول، وجملة القول المحذوفة ال

 .)2(جازم
  

اِع إَِذا َدَعانِ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×   ﴾ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إذا)، وهي كما في الجملة السابقة، متعلقة بالجواب المحذوف. .1

المقدرة، منع من ظهورها  ﴾، فعل ماض مبني على الفتحةَدَعانِ جملة فعل الشرط: ﴿ .2

انشغال المحل بحركة المناسبة للیاء المحذوفة تخفیًفا، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، 
 .)3(والیاء المحذوفة في محل نصب مفعول به، وجملة دعان في محل جر باإلضافة

 .)4(جملة جواب الشرط: محذوفة، دل علیها قوله: (أجیب دعوة الداع) .3
  

                                                           
  .1/269 –محیي الدین درویش  –إعراب القرآن وبیانه انظر: ) 1(
  .2/375 –محمود صافي  –ول في إعراب القرآن الكریم ) انظر: الجد2(
    .1/77 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
  .2/375 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 4(
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  ﴾َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل قوله تعالى: ﴿لثالثة: الجملة الشرطیة ا ×

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: محذوف، ویمكن تقدیرة: إن. .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة، وتقدیرها: إن كان األمر كذلك فلیستجیبوا لي. .2

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط المقدر، َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3

لفاء الفصیحة التي تفصح عن جملة شرطیة مقدرة، (یستجیبوا) فعل مضارع مجزوم وهي ا
بحذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل (لي) جار ومجرور  متعّلقان 

 .)1(ب (یستجیبوا)، والجملة في محل جزم جواب الشرط

  

  الشرط لتفسیري لجملثانًیا: األثر ا

عبادي عني فقل لهم:  - أیها النبي- قائًال له: وٕاذا سألك  rنبیه محمًدا  Uیخاطب اهللا 
إني قریب منهم، أجیب سؤال من طلب مني وسألني حاجته، فأنا معهم أسمع دعاءهم، وأرى 
تضرعهم، وأعلم حالهم، فإذا كان األمر كذلك فلیطیعوني فیما أمرتهم به ونهیتهم عنه، ولیؤمنوا بي، 

یاهم، ونالحظ أنه في جواب الجملة الشرطیة األولى عبر بما لعلهم یهتدون إلى مصالح دینهم ودن
یدلل على الجواب فقال (فإني قریب) وحذف جملة القول؛ فلم یقل: (فقل لهم إني قریب) فیه داللة 

  .)2(على قربه سبحانه من عباده

  

  

  

                                                           
  .2/375 – المرجع السابق) انظر: 1(
 .1/109- الصابوني  –) انظر: صفوة التفاسیر 2(
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  املطلب الرابع
  ي الربع الرابعـحتليل مجلة الشرط ف

  لث على ثمان مسائل، وهي كما یلي:یشتمل الربع الرابع من الحزب الثا

ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ
َراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه  َفإِن َقاَتُلوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوالَ ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد املَْْسِجِد اْحلَ

  ]191﴾ [البقرة: َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاء اْلَكافِِرينَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

حرف الشرط: (فإن)، الفاء استئنافیة، إن حرف شرط مبني على السكون ال محل له من  .1
 اإلعراب.

 جزم محل في، ﴾ فعل ماض مبني على الضمَقاَتُلوُكمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
متصل مبني  ، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمیرالشرط فعل

 .)1(في محل نصب مفعول به

﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، (اقتلوهم) َفاْقُتُلوُهمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
لهاء فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، وا

ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول، والمیم للجمع، وجملة فاقتلوهم في محل جزم 
 .)2(جواب الشرط

    ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

للمهاجرین، وأمر بقتل الذین یقاتلونكم من المشركین حیث  Uهذه اآلیة خطاب من اهللا 
مكة، وقد ُأخرجوا منها بفتح مكة، والفتنة  وجدتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو

أشد من قتلكم إیاهم، وال تبدؤوهم بالقتال عند  - وهي الكفر والعودة إلیه والشرك والصد عن اإلسالم- 
المسجد الحرام تعظیما لحرماته حتى یبدؤوكم بالقتال فیه، ثم ختم اآلیة بجملة شرطیة تأكد جواز 

  .)3(سجد الحرام، مثل ذلك الجزاء الرادع یكون جزاء الكافرینقتلهم في حال بدئهم القتال عند الم
  

                                                           
  .1/281 –محیي الدین درویش  – ) انظر: إعراب القرآن وبیانه1(
  .1/281 –) انظر: المرجع السابق 2(
  .1/220 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 3(
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ِحيمٌ ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:    ]192﴾ [البقرة: َفإِِن انَتَهْوْا َفإِنَّ اهللاَّ َغُفوٌر رَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: (فإن)، وهو كما في المسألة األولى. .1

﴾، فعل ماض مبنّي على الضّم المقّدر على األلف ْواْ انَتهَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
المحذوفة اللتقاء الساكنین في محّل جزم فعل الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل 

 .)1(رفع فاعل

ِحيمٌ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َفإِنَّ اهللاَّ َغُفوٌر رَّ
) حرف توكید ونصب، ( اهللا) لفظ الجاللة اسم إن منصوب بالفتحة، (غفور) خبر إن (إنَّ

 .)2(مرفوع بالضمة، (رحیم) خبر ثان، أو صفة لغفور، والجملة في محل جزم جواب الشرط

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

هذه اآلیة جملة شرطیة تبین حال الكفار إن تركوا ما هم علیه من الكفر، والصد عن سبیل 
فاهللا  Uقتالكم عند المسجد الحرام، ودخلوا في اإلیمان، فأمثال هؤالء لهم مغفرة من اهللا اهللا،  و 

  .)3(غفور لعباده، رحیم بهم
  

يُن هللاِِّ َفإِِن انَتَهوْا َفَال ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى الَ َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ
  ]193﴾ [البقرة: الظَّاملِِنيَ ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  حرف الشرط: (فإن)، وهو كما في المسألة األولى. .1

  ﴾، وقد سبق تحلیلها في الجملة السابقة.انَتَهواْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

اقعة في جواب ﴾، الفاء و َفَال ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّاملِِنيَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الشرط، (ال) نافیة للجنس مبنیة على السكون ال محل لها من اإلعراب، (عدوان) اسم ال 
مبنّي على الفتح، (إّال) أداة استثناء ال محل لها من اإلعراب، (على الظالمین) جاّر 

                                                           
  .2/393 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .2/393 –) انظر: المرجع السابق 2(
  .1/89 –ي السعد –) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 3(
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ومجرور متعّلق بخبر ال المحذوف، تقدیره: واقع، وعالمة جّره الیاء، والجملة في محل جزم 
  . )1(واب الشرطج

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

للمؤمنین باالستمرار في قتالهم إذا هم بدؤا القتال  واعتدوا  Uهذه اآلیة أمر من اهللا 
علیكم، واستمروا في قتالهم؛ حتى ال تكون لهم قوة أصًال تمكنهم من أن یفتنوكم عن دینكم، أو 

هللا ال دخل للشیطان فیه، وحتى یأمن المسلم في الحرم یفتنوا غیركم، وحتى یكون الدین خالًصا 
فیظهر دینه، فیكون الدین هللا فقط، وقد جاءت خاتمة اآلیة جملة شرطیة، كان في جوابها تهدید 
لمن ظلم، وقْصر االعتداء علیه فقط، فبینت أنهم إن انتهوا بعد هذا فال اعتداء منكم إال على من 

  .)2(بإقامة شرع اهللا وأحكامه فیهم ظلم تأدیًبا لهم وٕاصالًحا، وذلك
  

ُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  َراِم َواْحلُ ْهِر اْحلَ َراُم بِالشَّ ْهُر اْحلَ الشَّ
ُقوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ ﴾ [البقرة:  َمَع املُْتَِّقنيَ َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ

194[  
  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  اسم الشرط: (فمن)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. .1

﴾، (اعتدى) فعل ماض مبنّي على الفتح اْعَتَدى َعَلْيُكمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
اعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (علیكم) والف الشرط فعل جزم محل في المقّدر على األلف

  .)3(جار ومجرور متعّلقان بالفعل اعتدى

﴾، (الفاء) واقعة َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
في جواب الشرط، (اعتدوا) فعل أمر مبنّي على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني 

ع فاعل، (علیه) جار ومجرور متعّلق بالفعل اعتدوا ، (بمثل) جاّر ومجرور في محل رف
متعّلق بالفعل اعتدوا، (ما) حرف مصدرّي، (اعتدى) مثل األولى، والمصدر المؤول في 

                                                           
  .1/81 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
 .1/116 –الحجازي  –) انظر: التفسیر الواضح 2(
  .2/395 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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محل جر مضاف إلیه، (علیكم) مثل األولى، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وجملة 
  .)1(المبتدأ فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

أن الشهر الحرام الذي دخلت فیه الحرم بالشهر الحرام الذي  rلنبیه محمد  Uیبین اهللا 
اقتص لنبیه عندما منعه المشركون من دخول  Uصدوكم عنه العام األول وهو ذو القعدة، فاهللا 

ل: المعنى إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في ذي القعدة، وقی uالحرم في ذي القعدة فدخله 
في الشهر الحرام، و قتالكم یكون ِلقتالهم قصاًصا، فكما تركوا الحرمة فأنتم تتركون أیًضا، فمن 
اعتدى علیكم بالقتال أو غیره، فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجنایته، وال حرج علیكم في ذلك؛ ألنهم هم 

اهللا فال تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن اهللا مع الذین یتقونه البادئون بالعدوان، وخافوا 
  .)2(ویطیعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه

  

ْدِي َوالَ ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى:  ُتْم َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ جَّ َواْلُعْمَرَة هللاِِّ َفإِْن ُأْحِرصْ ُّوْا اْحلَ َوَأِمت
لُِقوْا رُ  ن َحتْ ْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّ ن رَّ ِريضًا َأْو بِِه َأًذى مِّ ُه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ لَّ ْدُي َحمِ ُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْهلَ

جِّ َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اهلَْ  َع بِاْلُعْمَرِة إَِىل اْحلَ ْ َجيِْد ْدِي َفمَ ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفإَِذا َأِمنُتْم َفَمن َمتَتَّ ن ملَّ
ْ َيُكْن َأهْ  ٌة َكاِمَلٌة َذلَِك ملَِن ملَّ جِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَرشَ اٍم ِيف اْحلَ ي َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ ُلُه َحاِرضِ

ُقوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اّهللاَ َشِديُد اْلِعَقاِب  َراِم َواتَّ   ]196[البقرة:  ﴾املَْْسِجِد اْحلَ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل اآلیة على خمس جمل شرطیة، وهي كما یلي:

ْدِي ﴿ : قوله تعالى:الجملة الشرطیة األولى × ُتْم َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ   ﴾َفإِْن ُأْحِرصْ

  تحلیل الجملة:

حرف الشرط: (فإن)، الفاء استئنافیة، إن حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له  .1
  عراب.من اإل

                                                           
 .1/283 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
 .1/237 –الزمخشري  –، الكشاف 1/157 –جمال الدین الجوزي  –) انظر: زاد المسیر 2(
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ُتمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، فعل ماض مبنّي للمجهول مبنّي على ُأْحِرصْ
  .)1(السكون في محّل جزم فعل الشرط، (تم) ضمیر متصل مبني في محّل رفع نائب فاعل

ْدِي جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ
م موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبره محذوف تقدیره: فواجب (ما) اس

علیكم ما استیسر، والجملة في محل جزم جواب الشرط، (استیسر) فعل ماض مبني على 
الفتح، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، والجملة صلة الموصول، ال محل لها من 

  .)2(حذوف حال تقدیره: مقدًما من الهدياإلعراب، (من الهدي) جار ومجرور متعلقان بم

ن ﴿الجملة الشرطیة الثانیة: قوله تعالى:  × ْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّ ن رَّ ِريضًا َأْو بِِه َأًذى مِّ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
  ﴾ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك 

    تحلیل الجملة:

لى السكون في محّل رفع اسم الشرط: (فمن)، الفاء عاطفة، (من) اسم شرط جازم مبنّي ع .1
 مبتدأ

ْأِسهِ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ن رَّ ِريضًا َأْو بِِه َأًذى مِّ ﴾، (كان) فعل َكاَن ِمنُكم مَّ
ماض ناقص في محّل جزم فعل الشرط، واسمه ضمیر مستتر تقدیره هو (منكم) جار 

خبر كان  ومجرور متعّلقان بمحذوف حال من اسم كان تقدیره: محسوًبا، (مریًضا)
منصوب بالفتحة، (أو) حرف عطف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (به) 
جار ومجرور متعّلقان بمحذوف خبر مقّدم تقدیره واقع، (أذى) مبتدأ مؤّخر مرفوع وعالمة 
رفعه الضّمة المقّدرة (من رأسه) جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف نعت ألذى، والهاء ضمیر 

 .)3(جر مضاف إلیه متصل مبني في محل

ن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، (ففدیة) الفاء َفِفْدَيٌة مِّ
واقعة في جواب الشرط، وفدیة مبتدأ مرفوع بالضمة، وخبره: محذوف، تقدیره: فواجب علیه 

لقان بمحذوف فدیة والجملة في محل جزم جواب الشرط، (ِمْن صیام) جار ومجرور متع
صفة لفدیة، تقدیرها كائنة، (َأْو) حرف عطف (صدقة) معطوف على صیام مجرور 

                                                           
  .2/401 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
 .1/82- الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
 .2/402 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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بالكسرة (َأْو) حرف عطف (ُنُسٍك) معطوف على صیام، مجرور مثله، وجملة فعل الشرط 
  .)1(وجوابه في محل رفع  خبر من

عَ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة:  × جِّ َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن  َفإَِذا َأِمنُتْم َفَمن َمتَتَّ بِاْلُعْمَرِة إَِىل اْحلَ
ْدِي    .﴾، وفي هذه اآلیة دخول الشرط على الشرطاْهلَ

  ...﴾َفإَِذا َأِمنُتمْ : قوله تعالى: ﴿فالجملة الشرطیة األولى

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. .1

﴾، فعل ماض مبنّي على السكون، والتاء ضمیر َأِمنُتمْ ل الشرط: قوله تعالى: ﴿جملة فع .2
 .)2(متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل جر مضاف إلیه

جملة جواب الشرط: كما أشرنا سابًقا أن هذه اآلیة مثال لدخول الشرط على الشرط،  .3
 فالجواب یتضح لنا بعد تحلیل الجملة الشرطیة الثانیة.

ْدِي : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة جِّ َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ َع بِاْلُعْمَرِة إَِىل اْحلَ   ﴾َفَمن َمتَتَّ

  تحلیل الجملة:

اسم الشرط: (فمن)، الفاء داخلة في جواب الشرط األول، (من) اسم شرط جازم مبني على  .1
 السكون في محّل رفع مبتدأ.

جِّ تعالى: ﴿جملة فعل الشرط: قوله  .2 َع بِاْلُعْمَرِة إَِىل اْحلَ ﴾، (تمّتع) فعل ماض مبنّي على َمتَتَّ
الفتح في محّل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (بالعمرة) جاّر ومجرور 
متعّلق بالفعل تمّتع، (إلى الحّج) جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف حال من فاعل تمّتع أي 

 .)3(ع إلى الحجتمّتع مستمًرا بالتمتّ 

ْدِي جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، وقد سبق تحلیلها في بدایة َفَام اْستَْيَرسَ ِمَن اْهلَ
، وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر اآلیة، وهي في محل جزم جواب الشرط

 .(من)
                                                           

 .1/289 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .2/403 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .2/403 – المرجع السابق) انظر: 3(
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هو الجملة الشرطیة وبعد تحلیل الجملة الشرطیة الثانیة یتضح لنا جواب الجملة الشرطیة األولى، و 
 .)1(الثانیة من اسم الشرط وفعلها وجوابها

جِّ َوَسْبَعٍة إَِذا قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الرابعة:  × اٍم ِيف اْحلَ ْ َجيِْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ َفَمن ملَّ
   ﴾َرَجْعُتمْ 

    تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (فمن)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

ْ َجيِْد شرط: قوله تعالى: ﴿جملة فعل ال .2 ﴾، لم حرف نفي مبني على السكون ال محل له من ملَّ
اإلعراب، (یجد) فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمیر مستتر 

 .)2(تقدیره: هو، والجملة في محل جزم فعل الشرط

اٍم ِيف اْحلَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء جِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتمْ َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ
واقعة في جواب الشرط، (صیام) مبتدأ مرفوع بالضمة، والخبر محذوف تقدیره: فواجب 
علیه صیام، (ثالثة) مضاف إلیه مجرور بالكسرة، (أّیام) مضاف إلیه مجرور، (في الحّج) 

ف على ثالثة مجرور جاّر ومجرور متعّلق بصیام، (وسبعة) الواو عاطفة، (سبعة) معطو 
مثله، (إذا) ظرف زمان بمعنى حین مجّرد من الشرط في محّل نصب متعّلق بصیام، 
(رجعتم) فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، 
وجملة (رجعتم...) في محل جر مضاف إلیه، وجملة (فصیام...) في محل جزم جواب 

  .)3(وجوابه في محل رفع خبر منالشرط، وجملة فعل الشرط 

  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

اشتملت هذه اآلیة على خمس جمل شرطیة؛ ولعل السبب في كثرة الجمل الشرطیة في هذه 
اآلیة هو اشتمالها على أحكام تخص شعیرتي الحج والعمرة، والتفصیل فیهما یحتاج إلى بیان 

المعتمر، فبدأت اآلیة باألمر بإتمام الحج والعمرة، وأدائهما األحوال التي قد یقع فیها الحاج أو 
تامین كاملین، ال ینقصهما شيء من شروطهما وأفعالهما، وبعد هذا األمر جاءت الجملة الشرطیة 
األولى التي تبین أن من  منع وهو محرم من إتمام النسك؛ بسبب عدو أو مرض أو نحوهما، وجب 

ما تیسر من الهدي: وهو ناقة ، أو بقرة، أو شاة، وبعد ذلك وضحت علیه إن أراد التحلل أن یذبح 
                                                           

  .1/160 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 1(
 .1/28 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .1/82 – المرجع السابق) انظر: 3(
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الجملة الشرطیة الثانیة الحكم إذا خالف المحرم شروط اإلحرام، فحلق رأسه أو قصر بسبب 
المرض، أو األذى في رأسه من جرح أو صداع وغیره، أو تطیب أو اّدهن في جسمه مثال، فعلیه 

یام، أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكین، أو نسك وهو ذبح فدیة، مخیر فیها بین صیام ثالثة أ
شاة، ثم جاءت الجملة الشرطیة الثالثة التي دخل فیها الشرط على الشرط، فالجملة األولى ذكرت 
أن الحاج إذا أمن العدو والحصار، وكان جوابها الجملة الشرطیة الثانیة، والتي تبین حكم من تمتع 

لل من اإلحرام بالعمرة، وبقي متمتًعا إلى زمن الحج، لیحرم من مكة بسبب فراغه من المناسك والتح
به، فعلیه دم، أي ذبح هدي (شاة) شكًرا هللا تعالى، یذبحه یوم النحر بمنى ویأكل منه كاألضحیة، 
أو یذبحه في مكة على رأي الشافعیة، والقارن بالحج والعمرة مثل المتمتع في وجوب الفدیة، 

أن من لم یجد الهدي؛ لعدم وجوده، أو لم یجد المال الذي الخامسة  ووضحت الجملة الشرطیة
یشتري به، فعلیه صیام ثالثة أیام في الحج، وسبعة أیام إذا رجع إلى بلده، هذه عشرة أیام كاملة، 
ذلك الهدي وما ترتب علیه من الصیام، لمن لم یكن أهله من ساكني أرض الحرم، وخافوا اهللا تعالى 

ره واجتناب نواهیه، واعلموا أن اهللا شدید العقاب لمن خالف أمره، وارتكب وحافظوا على امتثال أوام
  .)1(ما زجر عنه

  

جَّ َفَال َرَفَث َوالَ ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض فِيِهنَّ اْحلَ جُّ َأْشُهٌر مَّ اْحلَ
جِّ َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخ  اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل ِيف اْحلَ ُدوْا َفإِنَّ َخْريَ الزَّ ْريٍ َيْعَلْمُه اهللاُّ َوَتَزوَّ

  ]197﴾ [البقرة: َيا ُأْوِيل األَْلَباِب 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

جَّ َفالَ ﴿ الجملة الشرطیة األولى: قوله تعالى: × َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ  َفَمن َفَرَض فِيِهنَّ اْحلَ
جِّ    ﴾ِجَداَل ِيف اْحلَ

  تحلیل الجملة:

  اسم الشرط: (فمن)، وهي كما في المسألة السابقة. .1

                                                           
، البحر المدید في تفسیر 1/224 –الشوكاني  –، فتح القدیر 2/95 –المراغي  –) انظر: تفسیر المراغي 1(

  .2/193 –الزحیلي  –، التفسیر المنیر 1/225 –ابن عجیبة  –القرآن المجید 
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جَّ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (فرض) فعل ماض مبني على َفَرَض فِيِهنَّ اْحلَ
یهن) جار الفتح، وهو في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، (ف

  .)1(ومجرور متعلقان بالفعل فرض، (الحج) مفعول به منصوب بالفتحة

جِّ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة َفَال َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل ِيف اْحلَ
في جواب الشرط، ال نافیة للجنس مبنیة على السكون ال محل لها من اإلعراب، (رفث) 

یة مبني على الفتح، َ(وال فسوق) عطف على فال رفث، (وال جدال) عطف اسم ال الناف
علیها، (ِفي الحج) متعلقان بمحذوف خبر ال  تقدیره واقع، وجملة ال رفث في محل جزم 

 .)2(جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من

  ﴾،  َيْعَلْمُه اهللاَُّوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (ما)، وهو اسم شرط جازم مبنّي في محّل نصب مفعول به للفعل تفعلوا. .1

﴾، (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم بحذف َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
اعل، (من خیر) جار النون؛ ألنه فعل الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع ف

 .)3(وجرور متعلق بمحذوف حال تقدیره: كائًنا

﴾، (یعلْمه) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه جواب َيْعَلْمُه اهللاُّجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الشرط، الهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، (اهللا) لفظ الجاللة فاعل 

  .)4(مرفوع بالضمة

  ري لجملتي الشرطثانًیا: األثر التفسی

عشر التتحدث هذه اآلیة عن وقت الحج، وأن له أشهًرا معروفة، وهي: شوال، وذو القعدة، و 
من ذي الحجة، واشتملت على جملتین شرطیتین، األولى: مفادها أن من أوجب الحج على األوائل 

ه القولیة نفسه فیهن باإلحرام، فاشُترط علیه االبتعاد عن بعض األمور، وهي الجماع ومقدمات
والفعلیة، ویحرم علیه أیًضا الخروج عن طاعة اهللا تعالى بفعل المعاصي، والجدال في الحج الذي 

                                                           
 .1/293 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
 .2/408 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/70 –الخراط  –: المجتبى من مشكل إعراب القرآن ) انظر3(
 .2/408 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 4(
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یؤدي إلى الغضب والكراهیة، والجملة الشرطیة الثانیة: مفادها أن كل ما یفعله اإلنسان من خیر 
الح األعمال للدار عباده بأخذ الزاد من ص Uیعلْمه اهللا، فیجازي كًال على عمله، ثم أمر اهللا 

  .)1(اآلخرة، فإن خیر الزاد تقوى اهللا، وختم اآلیة بتأكید أمر التقوى ووجوب اإلخالص

  

ْن ﴿المسألة السابعة: قوله تعالى:  ُكْم َفإَِذا َأَفْضُتم مِّ بِّ ن رَّ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضًال مِّ
آلِّنيَ َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا اّهللاَ ِعنَد ا ن َقْبلِِه ملََِن الضَّ َراِم َواْذُكُروُه َكَام َهَداُكْم َوإِن ُكنُتم مِّ ﴾ ملَْْشَعِر اْحلَ

  ]198[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

اسم الشرط: (فإذا)، الفاء عاطفة، (إذا) ظرف لما یستقبل من الزمان، خافض لشرطه،  .1
  منصوب بالجواب (اذكروا).

ْن َعَرَفاٍت ه تعالى: ﴿جملة فعل الشرط: قول .2 ﴾، (أفضتم) فعل ماض مبنّي على َأَفْضُتم مِّ
السكون، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم للجمع، (من عرفات) جاّر 

  .)2(ومجرور متعّلق بالفعل أفضتم، والجملة في محل جر مضاف إلیه

َرامِ  َفاْذُكُروْا اّهللاَ ِعنَد جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب املَْْشَعِر اْحلَ
الشرط، (اذكروا) فعل أمر مبنّي على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل 
رفع فاعل، (اهللا) لفظ الجاللة مفعول به منصوب بالفتحة، (عند) ظرف مكان منصوب 

، (الحرام) صفة بالفتحة متعّلق بالفعل اذكروا، (المشعر) مضاف إلیه مجرور بالكسرة
  .)3(للمشعر مجرور مثله، والجملة ال محل لها من اإلعراب جواب شرط غیر جازم

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

في هذه اآلیة الحرج في أن یطلب الحاج رزًقا من خالل التجارة في أیام  Uیرفع اهللا 
عوا بعد غروب الحجاج إذا رج الحج، ثم جاءت الجملة الشرطیة التي كانت جملة فعلها تفید أن

فلیذكروا اهللا  - المكان الذي یقف فیه الحجاج یوم التاسع من ذي الحجة ووه- الشمس من عرفات 
، ولیذكروا اهللا على الوجه الصحیح -وهو المزدلفة  –بالتسبیح والتلبیة والدعاء عند المشعر الحرام 

                                                           
  .1/115 –الصابوني  –) انظر: صفوة التفاسیر 1(
  .2/412 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .2/412 – المرجع السابق) انظر: 3(
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ى في ضالل ال یعرف معه الحق حیث الذي هداهم إلیه، ثم تقرر أن اإلنسان من قبل هذا الهد
  .)1(كانوا یحجون على غیر هدى

  

نَاِسَكُكْم َفاْذُكُروْا اهللاَّ َكِذْكِرُكْم آَباءُكْم َأْو َأَشدَّ ﴿المسألة الثامنة: قوله تعالى:  َفإَِذا َقَضْيُتم مَّ
ْنَيا َوَما َلهُ  نَا آتِنَا ِيف الدُّ   ]200﴾ [البقرة: ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق  ِذْكرًا َفِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َربَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  الشرط: (فإذا)، وهو كما في المسألة السابقة. اسم .1

نَاِسَكُكمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (قضیتم) فعل ماض مبني على َقَضْيُتم مَّ
والجملة في محل السكون، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم للجمع، 

جر باإلضافة، (مناسككم) مفعول به منصوب بالفتحة، والكاف ضمیر متصل مبني في 
 .)2(محل جر مضاف إلیه

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (اذكروا) َفاْذُكُروْا اهللاَّجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
فاعل، (اهللا)  فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع

لفظ الجاللة مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة ال محل لها من اإلعراب جواب شرط 
  .)3(غیر جازم

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

فیها حجاج بیت اهللا قائًال لهم: إذا أتممتم  Uبدأت هذه اآلیة بجملة شرطیة یخاطب اهللا 
والثناء علیه، بأن یسر لكم ووفقكم مثل  Uا من ذكر اهللا عبادتكم، وفرغتم من أعمال الحج، فأكثرو 

ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذلك، حیث كان العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بین المسجد بمنى 
وبین الجبل یعددون فضائل آبائهم ویذكرون محاسن أیامهم، ثم توضح اآلیة أن الناس فریقان، 

همه الدنیا فقط، فیدعو قائًال ربنا آتنا في الدنیا صحة، وماًال وبینت حال الفریق األول الذي یجعل 
  .)4(وأوالًدا، وهؤالء لیس لهم في اآلخرة حظ وال نصیب؛ لرغبتهم عنها وقصر همهم على الدنیا

  

                                                           
  .1/430 –الطنطاوي  –، التفسیر الوسیط 2/850 –محمد الشعراوي  –ر: تفسیر الشعراوي ) انظ1(
  .1/298 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
  .1/84- الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
  .1/274 –الزجاج  –، معني القرآن وٕاعرابه 1/247 –الزمخشري  –) انظر: الكشاف 4(
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  املبحث الثاني
حتليل مجلة الشرط يف احلزب الرابع من 

  سورة البقرة و بيان أثرها

  ة مطالب:وفیھ أربع
  

  .ألولتحلیل جملة الشرط في الربع االمطلب األول: 
  

  .الثاني الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثاني: 
  

  .الثالث الربع في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثالث: 

  

  .الرابع الربع في الشرط جملة تحلیل: الرابع المطلب
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  املطلب األول
  ي الربع األولـحتليل مجلة الشرط ف

  ع على سبع مسائل، وهي كما یلي:یشتمل الربع األول من الحزب الراب

َل ِيف َيْوَمْنيِ َفَال إِْثَم َعَلْيِه ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  ْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجَّ اٍم مَّ َواْذُكُروْا اهللاَّ ِيف َأيَّ
ُكْم إِلَ  ُقوْا اهللاَّ َواْعَلُموا َأنَّ َر َفال إِْثَم َعَلْيِه ملَِِن اتََّقى َواتَّ ونَ َوَمن َتَأخَّ َرشُ   ]203﴾ [البقرة: ْيِه ُحتْ

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

َل ِيف َيْوَمْنيِ َفَال إِْثَم َعَلْيهِ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×   ﴾َفَمن َتَعجَّ

  تحلیل الجملة: 

 تدأ. (من)، وهو اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مب :اسم الشرط .1

َل ِيف َيْوَمْنيِ قوله تعالى: ﴿ :جملة فعل الشرط .2 ﴾، (تعجل) فعل ماض مبني على الفتح َتَعجَّ
في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (في یومین) جاّر ومجرور 

 .)1(متعّلقان بالفعل تعّجل

عة في جواب الشرط، (ال) ﴾، الفاء واقَفَال إِْثَم َعَلْيهِ قوله تعالى: ﴿ :جملة جواب الشرط .3
نافیة للجنس مبنیة على السكون ال محل لها من اإلعراب، (إثم) اسم ال مبنّي على الفتح 
في محل نصب، (علیه) جار ومجرور متعّلقان بمحذوف خبر ال، تقدیره: ال إثم واقع علیه، 

ر والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خب
 .)2(من

َر َفال إِْثَم َعَلْيهِ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×   ﴾َوَمن َتَأخَّ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (من)، وهي كما في الجملة األولى. .1

                                                           
  .1/303 –محیي الدین درویش  –ظر: إعراب القرآن وبیانه ) ان1(
  .2/421 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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رَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل َتَأخَّ
 .)1(الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو

﴾، وهي كما في الجملة األولى، والجملة َفال إِْثَم َعَلْيهِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
 من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من.

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

بذكره في هذه األیام الفضیلة، وهي أیام التشریق، فاذكروه تسبیًحا وتكبیًرا في  Uیأمر اهللا 
م قالئل، ثم فصل في أحوال الحجاج في جملتین شرطیتین، بینت الجملة الشرطیة األولى في أیا

شرطها أن من أراد التعجل، وخرج من منى قبل غروب شمس الیوم الثاني عشر بعد رمي الجمار، 
وجوابها: فال ذنب علیه، أما الجملة الشرطیة الثانیة: فمن تأخر بأن بات في منى حتى یرمي 

ٌد الجمار ف ي الیوم الثالث عشر فال ذنب علیه، لمن اتقى اهللا في حجه، والتأخر أفضل؛ ألنه َتَزوُّ
  .)2(في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى اهللا علیه وسلم

  

ْرَث َوالنَّْسَل ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  َوإَِذا َتَوىلَّ َسَعى ِيف األَْرِض لُِيْفِسَد فِيَِها َوُهيْلَِك اْحلَ
  ]205﴾ [البقرة: َواهللاُّ الَ ُحيِبُّ الَفَسادَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

اسم الشرط: (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمان مبني على السكون، خافض لشرطه،  .1
 منصوب بجوابه وهو (سعى).

﴾، فعل ماض مبنّي على الفتح المقّدر على األلف، َتَوىلَّ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
 . )3(فاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والجملة في محل جر مضاف إلیهوال

﴾، (سعى) مثل تولى، والفاعل ضمیر َسَعى ِيف األَْرضِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
مستتر تقدیره: هو، (في األرض) جار ومجرور متعلقان بالفعل سعى، والجملة ال محّل لها 

 .)4(من اإلعراب جواب شرط غیر جازم
                                                           

  .1/85 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم 1/232 –ابن عجیبة  –) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 2(

  .1/93 –السعدي  –لمنان ا
 .2/424 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
 .2/424 –) انظر: المرجع السابق 4(
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  ًیا: األثر التفسیري لجملة الشرطثان

ترتبط هذه اآلیة بما قبلها، فهي تتحدث عن الفریق األول من الناس الذي تحدثت عنه اآلیة 
السابقة، وبدأت اآلیة بجملة شرطیة تبین حال من نزلت فیه اآلیة السابقة وهو األخنس بن شریق، 

عى في األرض وجدَّ واجتهد لیفسد س فهو إذا تولى وأدبر وانصرف عنك، - وتشمل جمیع المنافقین- 
فیها ویتلف زرع الناس، كما فعله األخنس بثقیف، إذ أحرق زروعهم، وأهلك مواشیهم، أو كما یفعله 

  .  )1(والة السوء بالقتل واإلتالف، أو بالظلم، واهللا ال یحب الفساد وال یرتضیه
  

ُة بِاِإلْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلبِْئَس َوإَِذا ِقيَل َلُه اتَِّق ا﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  هللاَّ َأَخَذْتُه اْلِعزَّ
  ]206﴾ [البقرة: املَِْهادُ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  اسم الشرط: (إذا)، وهي كما في الجملة السابقة. .1

﴾، (قیل) فعل ماض مبنّي للمجهول مبنّي ِقيَل َلُه اتَِّق اهللاَّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
على الفتح، ونائب الفاعل ضمیر مستتر، (له) جار ومجرور متعّلقان بالفعل قیل، (اّتق) 
فعل أمر مبني على حذف العلة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، (اهللا) لفظ الجاللة 
مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة في محل نصب مقول القول، وجملة قیل في محل جر 

  .)2(مضاف إلیه

ُة بِاِإلْثمِ الشرط: قوله تعالى: ﴿ جملة جواب .3 ﴾، (أخذته) فعل ماض مبني على َأَخَذْتُه اْلِعزَّ
الفتح، والتاء للتأنیث والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، (العزة) فاعل 
مرفوع بالضمة، (باإلثم) جار ومجرور متعلقان بأخذته، والجملة ال محل لها من اإلعراب 

  .)3(جواب شرط غیر جازم
  

  

                                                           
 –البیضاوي  –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1/174 –النسفي  - ) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1(

1/133.  
 .1/86 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .2/426 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

هذه اآلیة توضح حال المنافق أیًضا الذي تحدثنا عنه في المسألة األولى، وبدأت هذه اآلیة 
بجملة شرطیة، وكانت األداة (إذا) التي هي للمستقبل، فهذا المنافق المفسد إذا وجهت له نصیحة، 

ساد في األرض، وٕاهالك النعم للناس، لم یقبل وقیل له: اتق اهللا واحذر عقابه، وكف عن الف
النصیحة، ولم یطع َمْن أَمَرُه بالتقوى، بل كانت النتیجة أن یحمله الكبر وحمیة الجاهلیة على مزید 

  .)1(من اآلثام، فجزاؤه جهنم فهي تكفیه عذاًبا، وهي مستقر لهم، ولبئس الفراش هي
  

ن َبْعِد َما َجاءْتُكُم اْلَبيِّنَاُت َفاْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ َعِزيٌز َفإِن َزَلْلتُ ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  ْم مِّ
  ]209﴾ [البقرة: َحكِيمٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شرط مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

على السكون في محّل  ﴾، (زللتم) فعل ماض مبنيّ َزَلْلُتمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
 .)2(جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم للجمع

﴾، الفاء واقعة في جواب َفاْعَلُموْا َأنَّ اهللاَّ َعِزيٌز َحكِيمٌ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ل الشرط، (اعلموا) فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في مح

رفع فاعل، (أّن) حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم أّن منصوب بالفتحة، (عزیز) 
  .)3(الجزم جواب جزم محل في وهو ،خبر مرفوع بالضمة، (حكیم) خبر ثان مرفوع بالضمة

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

ًال لهم: إن ملتم بدأت هذه اآلیة بجملة شرطیة، فیها خطاب لكل من مال عن الحق، قائ
من بعد ما جاءتكم الحجج والشواهد الواضحة من القرآن والسنة، على أن ما  rعن شرائع محمد 

دعیتم إلى الدخول فیه هو الحق، فاعلموا أن اهللا عزیز في نقمته، ال تعجزونه، وال ُیعجزه شيٌء، 
  . )4(حكیم فیما شرع لكم من دینه، وفي أمره ونهیه

  

                                                           
  .1/117 –ابن جزي  –، التسهیل لعلوم التنزیل 1/240 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 1(
  .2/429 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن 2(
  .2/429 –) انظر: المرجع السابق 3(
  .1/137 –السمرقندي  –، بحر العلوم 1/253 –الزمخشري  – ) انظر: الكشاف4(
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ْل نِْعَمَة اهللاِّ ﴿قوله تعالى: المسألة الخامسة:  ْن آَيٍة َبيِّنٍَة َوَمن ُيَبدِّ ائِيَل َكْم آَتْينَاُهم مِّ َسْل َبنِي إِْرسَ
  ]211﴾ [البقرة: ِمن َبْعِد َما َجاءْتُه َفإِنَّ اهللاَّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

  .اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ .1

ْل نِْعَمَة اهللاِّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (یبدل) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه فعل ُيَبدِّ
الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، (نعمة) مفعول به منصوب بالفتحة، وهو 

  . )1(مضاف ولفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور بالكسرة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َشِديُد اْلِعَقاِب  َفإِنَّ اهللاَّجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
(إّن) حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم إّن منصوب بالفتحة، (شدید) خبر مرفوع 
بالضمة، وهي مضاف، (العقاب) مضاف إلیه مجرور بالكسرة، والجملة في محل جزم 

  .)2(منجواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر 
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

بني إسرائیل المعاندین لك:  -أیها الرسول-قائًال له: سل  rنبیه محمًدا  Uیخاطب اهللا 
كم أعطیناهم من آیات واضحات كثیرة في كتبهم، تهدیهم إلى الحق، فكفروا بها كلها، وأعرضوا 

لم الذي یحصل له من عدم إیمان أهل عنها، وحرفوها عن مواضعها، وفي هذا تسلیة له من األ
 -وهي اإلسالم- الكتاب والمشركین به، ثم ختم اآلیة بجملة شرطیة مفادها أن من یبدل نعمة اهللا 

  .)3(ویكفر بها من بعد معرفتها، وقیام الحجة علیه بها، فإن العقاب واقع به ال محالة
  

ْن َخْريٍ َفلِْلَوالَِدْيِن َيْسَأُلوَنَك َماَذا يُ ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  نِفُقوَن ُقْل َما َأنَفْقُتم مِّ
بِيِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ َفإِنَّ اهللاَّ بِِه َعلِيمٌ    ]215﴾ [البقرة: َواألَْقَربَِني َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِِني َواْبِن السَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  :تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین

                                                           
  .1/310 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
 .1/310 – المرجع السابق) انظر: 2(
 .1/189 –الجزائري  –) انظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 3(
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ْن َخْريٍ َفلِْلَوالَِدْيِن َواألَْقَربَِني َواْلَيَتاَمى قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  × َما َأنَفْقُتم مِّ
بِيلِ    ﴾َواملََْساكِِني َواْبِن السَّ

  تحلیل الجملة:
اسم الشرط: (ما)، وهو اسم شرط جازم مبنّي على السكون في محّل نصب مفعول به  .1

  للفعل أنفقتم.

ْن َخْريٍ عل الشرط: قوله تعالى: ﴿جملة ف .2 ﴾، (أنفقتم) فعل ماض مبنّي على َأنَفْقُتم مِّ
السكون في محل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم 

 . )1(للجمع، (من خیر) جار ومجرور متعّلقان بمحذوف حال من ما

..﴾، (للوالدین) جاّر ومجرور متعّلقان .َفلِْلَوالَِدْينِ جملة جواب الشرط: قوله تعالى:﴿ .3
بمحذوف خبر لمبتدأ مقّدر، تقدیره: مصرفه راجع للوالدین، أو فهو حق، (األقربین، 
الیتامى، المساكین، ابن السبیل) ألفاظ معطوفة على الوالدین مجرورة، والجملة في محل 

  . )2(جزم جواب الشرط

  ﴾َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ َفإِنَّ اهللاَّ بِِه َعلِيمٌ َوَما قوله تعالى: ﴿ الجملة الشرطیة الثانیة: ×

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (ما)، وهو كما في الجملة األولى. .1

﴾، (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
ل رفع فاعل، فعل الشرط وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في مح

 . )3((من خیر) كما في الجملة األولى

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (إّن) َفإِنَّ اهللاَّ بِِه َعلِيمٌ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم إّن منصوب بالفتحة، (به) جار ومجرور 

  .)4(والجملة في محل جزم جواب الشرطمتعّلق ب (علیم) وهو خبر إّن مرفوع بالضمة، 

  
                                                           

  .2/443 –افي محمود ص –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
 .1/89 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
 .1/89 –) انظر: المرجع السابق 3(
 .2/443 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكرم 4(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط
أي شيء ینفقون من أصناف أموالهم، تقرًبا إلى اهللا تعالى،  - أیها النبي- یسألك أصحابك 

وعلى من ینفقون؟ فقل لهم: أنفقوا أي خیر یتیسر لكم من أصناف المال الحالل الطیب، واجعلوا 
األقربین من أهلكم وذوي أرحامكم، والیتامى الذین مات آباؤهم وهم دون سن نفقتكم للوالدین، و 

البلوغ، والمحتاجین الذین ال یملكون ما یكفیهم ویسد حاجتهم، والمسافر المحتاج الذي بعد عن أهله 
  .)1(وماله، وختم بجملة شرطیة، وهي: إن تفعلوا خیًرا فإن اهللا یعلم كنهه ویوفي ثوابه

  

  
َراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبٌِري َوَصدٌّ َعن ﴿الى: بعة: قوله تعالمسألة السا ْهِر اْحلَ َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

َراِم َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنُْه َأْكَربُ ِعنَد اهللاِّ َواْلِفْتنَُة َأْكَربُ    ِمَن اْلَقْتِل َوالَ َسبِيِل اهللاِّ َوُكْفٌر بِِه َواملَْْسِجِد اْحلَ
وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيمُ  ْت َوُهَو َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّ
ْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخ  ْم ِيف الدُّ ﴾ الُِدونَ َكافٌِر َفُأْوَلـئَِك َحبَِطْت َأْعَامُهلُ

  ]217[البقرة: 
  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:
  ﴾إِِن اْسَتَطاُعواْ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×

  تحلیل الجملة: 
  حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1
(استطاعوا)، فعل ماض مبنّي على الضّم في محّل جزم،  جملة فعل الشرط: قوله تعالى:  .2

  .)2(والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل
  .)3(جملة جواب الشرط: محذوفة، دل علیها ما قبلها، وتقدیرها: إن استطاعوا لردوكم .3

َو َكافٌِر َفُأْوَلـئَِك َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوهُ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×
ْنَيا َواآلِخَرة ْم ِيف الدُّ   ﴾َحبَِطْت َأْعَامُهلُ

  

                                                           
 .1/136- البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1(
  .2/450 – محمود صافي –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/175 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 3(
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    تحلیل الجملة:
 اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. .1

﴾، (یرتدد) فعل مضارع مجزوم َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِهِ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
نه فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (منكم) جار ومجرور متعلق بالسكون؛ أل

بمحذوف حال من فاعل یرتدد، تقدیره: كائًنا منكم، (عن دینه) جاّر ومجرور متعّلق بالفعل 
 .)1(یرتدد، والهاء ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه

ْنَيا َواآلِخَرةِ  َفُأْوَلـئَِك َحبَِطْت جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ْم ِيف الدُّ ﴾، الفاء َأْعَامُهلُ
واقعة في جواب الشرط، (أوالء) اسم إشارة مبنّي على الكسر في محّل رفع مبتدأ، والكاف 
حرف خطاب، (حبطت) فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنیث، (أعمالهم) فاعل 

(في الدنیا) جاّر  مرفوع بالضمة، وهم ضمیر مّتصل مبني في محل جر مضاف إلیه،
ومجرور متعّلق بالفعل حبطت، الواو حرف عطف ال محل له من اإلعراب، (اآلخرة) 

، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل معطوف على الدنیا مجرور مثله
  .)2(الشرط وجوابه في محل رفع خبر من

   ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

المشركین للرسول عن الشهر الحرام: هل یحل فیه القتال؟ فقل لهم:  هذه اآلیة توضح سؤال
القتال في الشهر الحرام عظیم عند اهللا استحالله وسفك الدماء فیه، ومنعكم الناس من دخول 
اإلسالم بالتعذیب والتخویف، وجحودكم باهللا وبرسوله وبدینه، ومنع المسلمین من دخول المسجد 

مهاجرین منه وهم أهله وأولیاؤه، ذلك أكبر ذنًبا، وأعظم جرما عند اهللا من الحرام، وٕاخراج النبي وال
القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي أنتم فیه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام، وهؤالء 
الكفار لم یرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون علیها، وال یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن 

الكفر إن استطاعوا تحقیق ذلك لردوكم، وأعقب ذلك بجملة شرطیة، تفید أن من یطعهم اإلسالم إلى 
ویرتدد عن دینه فیمْت على الكفر، فقد ذهب عمله في الدنیا واآلخرة،  -أیها المسلمون-منكم 

  .)3(وصار من المالزمین لنار جهنم ال یخرج منها أبًدا

  

                                                           
  .1/90 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .2/450 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
 –عدي الس –، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 1/472 –الطنطاوي  –) انظر: التفسیر الوسیط 3(

1/97.  
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  املطلب الثاين
  ثايني الربع الـحتليل مجلة الشرط ف

  ى إحدى عشرة مسألة، وهي كما یلي:یشتمل الربع الثاني من الحزب الرابع عل

  

ْم َخْريٌ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  ْنَيا َواآلِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل إِْصَالٌح هلَُّ ِيف الدُّ
الُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم َواهللاُّ َيْعَلُم املُْفْ  ِسَد ِمَن اْملُْصلِِح َوَلْو َشاء اهللاُّ ألْعنََتُكْم إِنَّ اهللاَّ َعِزيٌز َوإِْن ُختَ

  ]220﴾ [البقرة: َحكِيمٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

الُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكمْ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×   ﴾ َوإِْن ُختَ

 حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.حرف الشرط: (إن)، وهو  .1

الُِطوُهمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، فعل مضارع مجزوم؛ ألنه فعل الشرط ُختَ
وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، و(هم) ضمیر 

 . )1(مّتصل مبني في محل نصب مفعول به

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (إخوان) َفإِْخَواُنُكمْ : ﴿جملة جواب الشرط: قوله تعالى .3
خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هم، والكاف ضمیر متصل مبني في محّل جّر مضاف إلیه، 

  .)2(والجملة في محل جزم جواب الشرط

  ﴾َوَلْو َشاء اهللاُّ ألْعنََتُكمْ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×

  تحلیل الجملة:

: (لو)، وهو حرف امتناع المتناع، مبني على السكون ال محل له من حرف الشرط .1
 اإلعراب.

                                                           
  .2/256 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن 1(
 .2/256-) انظر: المرجع السابق 2(
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﴾، (شاء) فعل ماض مبني على الفتح، (اهللا) لفظ َشاء اهللاُّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
الجاللة فاعل مرفوع بالضمة، والجملة ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها جملة شرط غیر 

 .)1(جازم

﴾، الالم حرف تأكید مبني ال محل له من ألْعنَتَُكمْ قوله تعالى: ﴿ جملة جواب الشرط: .3
اإلعراب، (أعنتكم) فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمیر مّتصل مبني في محّل 
نصب مفعول به، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والجملة ال محل لها من اإلعراب 

  .)2(جواب شرط غیر جازم

  جملتي الشرطثانًیا: األثر التفسیري ل

-مطلع هذه اآلیة مرتبط بما قبله، ثم تتحدث عن الشيء الذي سئل عنه، فیقول: یسألونك 
عن الیتامى الذین مات آباؤهم، وهم دون سن البلوغ، كیف یتصرفون معهم في معاشهم  - أیها النبي

، وعبر بجملتین أن یقل لهم: إصالحكم لهم خیر، فافعلوا األنفع لهم دائًما Uوأموالهم؟ فیأمره اهللا 
شرطیتین، األولى: جملة فعل الشرط: وٕان تخالطوهم في سائر شؤون المعاش كان الجواب: فهم 
إخوانكم في الدین، وعلى األخ أن یرعى مصلحة أخیه، واهللا یعلم المضیع ألموال الیتامى من 

التي تفید  الحریص على إصالحها، والجملة الشرطیة الثانیة كانت األداة المستعملة فیها (لو)
االمتناع المتناع،  ولو شاء اهللا لضیق وشق علیكم بتحریم المخالطة، لكنه لم یشأ فلم یقع 
التضییق، فامتنع التضییق المتناع مشیئة اهللا تعالى، فهو عزیز في ملكه، حكیم في خلقه وتدبیره 

  .)3(وتشریعه
  

َكا﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ْرشِ َكٍة َوالَ َتنكُِحوْا املُْ ْرشِ ن مُّ ْؤِمنٌَة َخْريٌ مِّ ِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوألََمٌة مُّ
ٍك َوَلْو أَ  ْرشِ ن مُّ ْؤِمٌن َخْريٌ مِّ كَِني َحتَّى ُيْؤِمنُوْا َوَلَعْبٌد مُّ ِرشِ ْعَجَبُكْم َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوالَ ُتنكُِحوْا املُْ

ُرونَ  ُأْوَلـئَِك َيْدُعوَن إَِىل النَّاِر َواهللاُّ َيْدُعوَ  ُهْم َيَتَذكَّ ُ آَياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَّ ْغِفَرِة بِإِْذنِِه َوُيَبنيِّ نَِّة َواملَْ ﴾ إَِىل اْجلَ
  ]221[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

                                                           
  .1/92 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/326 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
  .1/183 –النسفي  –ئق التأویل ، مدارك التنزیل وحقا1/254 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 3(
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كَ قوله تعالى: ﴿ الجملة الشرطیة األولى: × ْرشِ ن مُّ ْؤِمنٌَة َخْريٌ مِّ   ﴾ٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكمْ َوألََمٌة مُّ

  تحلیل الجملة:

حرف الشرط: (لو)، وهو حرف شرط غیر جازم مبني على السكون ال محل له من  .1
 .)1(اإلعراب، ولو هنا بمعنى إن وكذا في كل موضع وقع بعد لو الفعل الماضي

لتأنیث، ﴾، فعل ماض مبني على الفتح، والتاء لَأْعَجَبْتُكمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
والكاف ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: 

 .)2(هي

جملة جواب الشرط: محذوفة، دّل علیها ما قبلها، والتقدیر: لو أعجبتكم المشركة فالمؤمنة  .3
 خیر.

ٍك َولَ قوله تعالى: ﴿ الجملة الشرطیة الثانیة: × ْرشِ ن مُّ ْؤِمٌن َخْريٌ مِّ   ﴾ْو َأْعَجَبُكمْ َوَلَعْبٌد مُّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (لو)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

 ﴾، وتحلیلها مثل األولى. َأْعَجَبُكمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

 جملة جواب الشرط: محذوفة، والتقدیر: لو أعجبك المشرك فالمؤمن خیر. .3
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

مسلم من أن یتزوج المشركة التي ال كتاب لها حتى تؤمن باهللا ورسوله، ال Uینهى اهللا 
وألمة مؤمنة مع ما بها من الرق وضعف الشخصیة خیر من امرأة مشركة، وٕان أعجبتك بمالها 
وجمالها وحسبها ونسبها، وال تزوجوا نساءكم المؤمنات للمشركین حتى یؤمنوا باهللا ورسوله، واعلموا 

فقره، خیر من مشرك، أولئك المتصفون بالشرك رجاال ونساء یدعون كل من  أن عبًدا مؤمًنا مع
یعاشرهم إلى ما یؤدي به إلى النار، واهللا سبحانه یدعو عباده إلى دینه الحق المؤدي بهم إلى الجنة 
ومغفرة ذنوبهم بإذنه، ویبین آیاته وأحكامه للناس؛ لكي یتذكروا، فیعتبروا، ونالحظ في هذه اآلیة 

ها على جملتین شرطیتین، كالهما محذوف الجواب لداللة ما قبله علیه، وهذا ایجاز حذف اشتمال
  .)3(ُیعدُّ من البالغة القرآنیة المعجزة

                                                           
  .1/177 –العكبري  –) انظر: التبیان في إعراب القرآن 1(
 .2/458 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
 .1/203الجزائري –، أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 1/137 –الحجازي  –) انظر: التفسیر الواضح 3(
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َوَيْسَأُلوَنَك َعِن املَِْحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِيف املَِْحيِض ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى: 
ابَِني َوُحيِبُّ  َوالَ َتْقَرُبوُهنَّ  ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللاُّ إِنَّ اهللاَّ ُحيِبُّ التَّوَّ  َحتََّى َيْطُهْرَن َفإَِذا َتَطهَّ

ِرينَ    ]222﴾ [البقرة: املَُْتَطهِّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

  ﴾َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِيف اْملَِحيضِ ﴿ قوله تعالى:الجملة الشرطیة األولى:  ×

    تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: محذوف، وتقدیره (إن)، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.  .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة، ویمكن تقدیرها: إن كان األمر كذلك. .2

﴾ الفاء واقعة في جواب شرط يضِ َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِيف املَْحِ ﴿قوله تعالى: جملة جواب الشرط:  .3
مقّدر، وتسمى الفصیحة؛ ألنها تفصح عن وجود جملة شرطیة مقدرة، (اعتزلوا) فعل أمر 
مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (النساء) مفعول 
به منصوب بالفتحة، (في المحیض) جاّر ومجرور متعّلقان بمحذوف حال من النساء، 

 .)1(الشرط جواب جزم محل والجملة ،دیره: متلبساتتق

ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللاُّقوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×   ﴾َفإَِذا َتَطهَّ

  تحلیل الجملة:

اسم الشرط: (فإذا)، الفاء استئنافیة، و(إذا) ظرف لما یستقبل من الزمان، مبني على  .1
 ه، منصوب بجوابه (فأتوهن). السكون، خافض لشرط

ْرنَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، فعل ماض مبنّي على السكون، والنون ضمیر َتَطهَّ
 .)2(متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل جر مضاف إلیه

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، فعل أمر َفْأُتوُهنَّ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمیر مبني على 

                                                           
  .2/462 –محمود صافي  –ي إعراب القرآن الكریم ) انظر: الجدول ف1(
  .1/93- الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
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متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة جواب شرط غیر جازم ال محل لها من 
  .)1(اإلعراب

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

نبیه  Uعن حكم حیض النساء، فیأمر اهللا من سأل بعض هذه اآلیة جواب لسؤال في   
جابة بأنه أذى مستقذر یضر من یقربه، فاجتنبوا جماع النساء مدة الحیض، وعبر بجملة باإل

شرطیة تؤكد وجوب االمتناع عن جماع النساء فترة الحیض، فإذا انقضت المدة وانقطع الدم، 
واغتسلن، فجامعوهن في الموضع الذي أحله اهللا، إن اهللا یحب عباده المكثرین من االستغفار 

  .)2(حب عباده المتطهرین الذین یبتعدون عن الفواحش واألقذاروالتوبة، وی
  

ُموْا ألَنُفِسُكْم ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ
ْؤِمنِنيَ  ِ املُْ َالُقوُه َوَبرشِّ ُقوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَُّكم مُّ   ]223[البقرة:  ﴾َواتَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

اسم الشرط: (أنَّى)، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان، وقیل  .1
، وترى الباحثة أن الذي )3(ظرف زمان، حیث قال عنها النحویون إنها لتعمیم األحوال

ون في محل رفع یتوافق مع المعنى التفسیري أن تكون بمعنى كیف، فتكون مبنیة على السك
  مبتدأ.  

جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ِشْئُتم﴾، فعل ماض مبني على السكون، في محل جزم  .2
الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل جر مضاف  فعل

إلیه على اعتبار (أنَّى) ظرف، وٕان اعتبرناها بمعنى كیف فتكون الجملة في محل رفع 
  .)4( ى التي بمعنى كیف في محل رفع مبتدأخبر، وأنَّ 

جملة جواب الشرط: محذوفة دلَّ علیه ما قبله، تقدیره: أنَّى شئتم فأتوا، وهي في محل جزم  .3
  .)5(جواب الشرط

                                                           
  .1/331 -محیي الدین درویش –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
، البحر المدید في تفسیر القرآن 1/100 –السعدي  - ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان2(

  .1/252 - ابن عجیبة –المجید 
  .2/423 –السمین الحلبي  –) انظر: الدر المصون 3(
  .1/93 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 4(
  .1/79-الخراط  –المجتبى من مشكل إعراب القرآن انظر: ) 5(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن یتكّون الولد، فإذا علمتم ذلك فأتوهن في 
موضع النسل والذریة، وال تتعدوه ِإلى غیره، وجاءت الجملة الشرطیة باسم الشرط (أنى) الذي قال 
عنه النحاة: إنه لتعمیم األحوال، فیشمل الزمان والمكان، ولكن یرجح كونه بمعنى كیف، فالجملة 

نفسكم أعماًال تفید جواز الجماع بأي كیفیة شئتم، فقال: على أي كیفیة شئتم فأتوا حرثكم، وقدموا أل
- صالحة بمراعاة أوامر اهللا، وخافوا اهللا، واعلموا أنكم مالقوه للحساب یوم القیامة، وبشر المؤمنین 

  .)1(بما یفرحهم ویسرهم من حسن الجزاء في اآلخرة -أیها النبي
  

ُص َأْرَبَعةِ ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى:  َسآئِِهْم َتَربُّ ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمن نِّ َأْشُهٍر َفإِْن َفآُؤوا َفإِنَّ اّهللاَ  لِّلَّ
ِحيمٌ    ]226﴾ [البقرة : َغُفوٌر رَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

رف شرط مبني على السكون ال محل له من حالفاء استئنافیة، (إن)  حرف الشرط: (فإن)، .1
  اإلعراب.

ل جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿َفآُؤوا﴾ فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فع .2
 .)2(الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل

جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحیٌم﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط،  .3
(إن) حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم إن منصوب بالفتحة، (غفور) خبر إن 

وعة، وٕان واسمها وخبرها في محل جزم مرفوع بالضمة، (رحیم) خبر ثان أو صفة مرف
  .)3(جواب الشرط

    ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

سیتم بیان األثر التفسیري لجملة الشرط بعد تحلیل المسألة اآلتیة؛ لالرتباط الشدید بینهما 
  في المعنى.

  

                                                           
  1/127 –الصابوني  –) انظر: صفوة التفاسیر 1(
  .1/336 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن الكریم وبیانه 2(
  .1/336 –) انظر: المرجع السابق 3(
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َالَق َفإِنَّ اهللاَّ ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:    ]227﴾ [البقرة: َسِميٌع َعلِيمٌ َوإِْن َعَزُموْا الطَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  حرف الشرط: (إن)، وسبق الحدیث عنها في المسألة السابقة. .1

َالَق جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾ (عزموا) فعل ماض مبني على الضم َعَزُموْا الطَّ
ق) في محل جزم فعل الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (الطال

  .)1(مفعول به منصوب بالفتحة، وقیل منصوب بنزع الخافض

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َفإِنَّ اهللاَّ َسِميٌع َعلِيمٌ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
(إن اهللا سمیع علیم) مثل (إن اهللا غفور رحیم)، والجملة في محل جزم جواب الشرط، 

  .)2(فلیوقعوهوقیل: إن جواب الشرط محذوف، تقدیره: 

  في المسألتین ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

تتحدث هذه اآلیة واآلیة التي قبلها في المسألة السابقة عن حكم اإلیالء، واشتملت كل منهما 
على جملة شرطیة، فاآلیة األولى تبین أن الذین یحلفون باهللا أن ال یجامعوا زوجاتهم، ال یجوز أن 

وا علیه أكثر من أربعة أشهر، ثم عبر بجملة شرطیة كانت جملة فعل الشرط یستمروا على ما حلف
هي: فإن رجعوا قبل األربعة أشهر، وكان الجواب: فإن اهللا غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب 
رجوعهم، رحیم بهم، ثم جاءت اآلیة الثانیة المبتدئة بجملة شرطیة تبین الخیار اآلخر للحالف، فهو 

  .)3(عن حلفه وٕاما أن یطلق، وٕان یعزموا الطالق فاهللا سمیع ألقوالهم علیم بنوایاهمإما أن یرجع 
  

نَّ َأن ﴿المسألة السابعة: قوله تعالى:  بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُرَوٍء َوالَ َحيِلُّ َهلُ َطلََّقاُت َيَرتَ َواملُْ
ِهنَّ ِيف َذلَِك  َيْكُتْمَن َما َخَلَق اّهللاُ ِيف َأْرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ  ُيْؤِمنَّ بِاهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللاُّ عَ  ِذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف َولِلرِّ نَّ ِمْثُل الَّ ﴾ ِزيٌز َحُكيمٌ إِْن َأَراُدوْا إِْصَالحًا َوَهلُ
  ]228[البقرة: 

  ل جملة الشرطأوًال: تحلی

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

                                                           
  .1/94 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
 .2/470 –محمود صافي  –، الجدول في إعراب القرآن الكریم 1/94 –) انظر: المرجع السابق 2(
 .1/188- النسفي  –، مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1/267 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 3(
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  ﴾إِن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاهللاِّقوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×

  تحلیل الجملة:

  حرف الشرط: (إن)، وهو مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

ناقص مبنّي على  ﴾، (كن) فعل ماضُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاهللاِّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
السكون في محّل جزم فعل الشرط، والنون ضمیر متصل مبني في محل رفع اسم كان، 
(یؤمن) فعل مضارع مبني على السكون؛ التصاله بنون النسوة، والنون ضمیر متصل 
مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل نصب خبر كن، (باهللا) جار ومجرور متعلقان 

  .  )1(بالفعل یؤمن

لة جواب الشرط: محذوفة، دل علیها ما قبلها، تقدیرها: فال یحل لهن أن یكتمن ما خلق جم .3
  .)2(اهللا في أرحامهن، أو فال یفعلن ذلك

  ﴾إِْن َأَراُدوْا إِْصَالحاً قوله تعالى: ﴿ الجملة الشرطیة الثانیة: ×

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

﴾، (أرادوا) فعل ماض مبني على الضم َأَراُدوْا إِْصَالحاً قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط:  .2
في محل جزم فعل الشرط، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (إصالًحا) 

 .)3(مفعول به منصوب بالفتحة

جملة جواب الشرط: محذوفة، دل علیها ما قبلها، تقدیرها: إن أرادوا اصالًحا فبعولتهن أحق  .3
   بردهن.

    ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

 أو المراد الطهر؛ وعلى المطلقات أن ینتظرن دون نكاح بعد الطالق مدة ثالث حیضات،
استبراء للرحم، وفسحة الحتمال المراجعة، وال یجوز أن یكتمن ما یكون في أرحامهن من جنین أو 

وم اآلخر، فالمؤمنات ال یفعلن ذلك، دم حیض، وذلك بشرط كون المطلقات مؤمنات حًقا باهللا والی
وأزواجهن لهم الحق في إرجاعهن للزوجیة ثانًیا في مدة العدة، بشرط اإلصالح، ولیس بقصد 

                                                           
  .1/94 –الدعاس  –إعراب القرآن ) انظر: 1(
  .2/473 -محمود صافي –، الجدول في إعراب القرآن الكریم 1/94 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .2/472-محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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اإلضرار بتطویل العدة، وللنساء حقوق على األزواج، مثل التي علیهن، على الوجه المعروف، 
عروف والقوامة على البیت وملك وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالم

 .)1(الطالق. واهللا عزیز له العزة القاهرة، حكیم یضع كل شيء في موضعه المناسب
  

يٌح بِإِْحَساٍن َوالَ َحيِلُّ ﴿المسألة الثامنة: قوله تعالى:  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسِ َالُق َمرَّ الطَّ
ُتُموُهنَّ َشْيئًا إِالَّ َأن َخيَاَفا َأالَّ ُيِقيَام ُحُدوَد اّهللاِ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَام ُحُدوَد اهللاِّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِممَّا آَتيْ 

َلـئَِك ُهُم َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام فِيَام اْفتََدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اهللاِّ َفَال َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللاِّ َفُأوْ 
  ]229﴾ [البقرة: الظَّاملُِونَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة:

َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَام ُحُدوَد اّهللاِ َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام فِيَام قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×
  ﴾بِهِ  اْفَتَدْت 

 ، (إن)، سبق الحدیث عنه في المسألة السابقة.حرف الشرط: (فإن)، الفاء استئنافیة .1

﴾، (خفتم) فعل ماض مبنّي ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَام ُحُدوَد اهللاِّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
على السكون في محّل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، 

مضارع منصوب بحذف النون، (أال) أن حرف مصدري ونصب، وال نافیة، (یقیما) فعل 
والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به، (حدود) مفعول به منصوب بالفتحة، (اِهللا) 

  .)2(لفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور بالكسرة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، ال َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ي على الفتح، (علیهما) جار ومجرور متعلقان بمحذوف نافیة للجنس، (جناح) اسمها مبن

  .)3(خبر ال، تقدیره: ال جناح واقع علیهما، والجملة في محل جزم جواب الشرط
  

                                                           
 ، 1/52 –لجنة من علماء األزهر  –) انظر: المنتخب في تفسیر القرآن الكریم 1(
 .2/467 –محمود صافي  -) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم2(
  .1/95 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
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  ﴾َفَال َتْعَتُدوَهاقوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: محذوف، وهو (إن)، وسبق الحدیث عنه في المسألة السابقة. .1

 جملة فعل الشرط: محذوفة، تقدیرها: إن وعیتموها. .2

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، ال: َفَال َتْعَتُدوَهاجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
حرف نهي جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (تعتدوا) مضارع مجزوم بال 

رفع فاعل والهاء ضمیر  وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل
 .)1( متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة في محل جزم جواب الشرط

  ﴾َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اّهللاِ َفُأْوَلـئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة:  ×

  تحلیل الجملة:

 في محل رفع مبتدأ.اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون  .1

؛ ألنه ﴾، (یتعد) فعل مضارع مجزوم َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللاِّجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (حدود) فعل الشرط، 

 .)2(مفعول به منصوب بالفتحة، (اهللا) لفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور بالكسرة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َفُأْوَلـئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ واب الشرط: قوله تعالى: ﴿جملة ج .3
(أولئك) اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب، (هم) ضمیر 
فصل، (الظالمون) خبر المبتدأ أولئك، مرفوع وعالمة رفعه الواو، أو (هم) ضمیر منفصل 

مبتدأ، (الظالمون) خبرها، والجملة االسمیة (هم الظالمون) في محل مبني في محل رفع 
رفع خبر المبتدأ أولئك، والجملة (فأولئك هم الظالمون) في محل جزم جواب الشرط، 

 .)3(والجملة من فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر المبتدأ من
  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

الق الذي تحصل به الرجعة، وهو طلقتان، مرة بعد مرة ، فال تتحدث هذه اآلیة عن الط
رجعة بعد الثالثة، فحكم اهللا بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد 

                                                           
  .2/477 –محمود صافي  -) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم1(
 .1/340 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
  .2/477 –محمود صافي  -یم) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكر 3(
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مراجعتها، أو یسرحها ویفارقها دون أن یأخذ من مالها شيء، وأال یذكرها بسوء، ثم خاطب األزواج، 
ا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شیئا على وجه المضارة لهن، إال بقوله ال یحل لألزواج أن یأخذو 

أن یخاف الزوجان أال یقوما بالحقوق الزوجیة، فحینئذ یعرضان أمرهما على األولیاء، فإن خاف 
األولیاء عدم إقامة الزوجین حدود اهللا، فال حرج على الزوجین، على الرجل في األخذ، وعلى المرأة 

فتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال یرضى به الزوج، فیطلقها في اإلعطاء، بأن ت
ألجله، وهذا هو الخلع، تلك األحكام هي حدود اهللا الفاصلة بین الحالل والحرام، فإن علمتموها 
ووعیتموها فال تتجاوزوها، وختم اآلیة بجملة شرطیة فیها تهدید ووعید لمن یتجاوز حدود اهللا تعالى 

    .)1(ون أنفسهم بتعریضها لعذاب اهللافهم الظالم

  

َقَها ﴿المسألة التاسعة: قوله تعالى:  ُه َفإِن َطلَّ َقَها َفَال َحتِلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتََّى َتنكَِح َزْوجًا َغْريَ َفإِن َطلَّ
اَجَعا إِن َظنَّا َأن ُيِقيَام ُحُدوَد اهللاِّ َوتِْلَك ُح  ﴾ ُدوُد اهللاِّ ُيَبيِّنَُها لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام َأن َيَرتَ

  ]230[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة:

َقَها َفَال َحتِلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتََّى َتنكَِح َزْوجًا قوله تعالى: ﴿  الجملة الشرطیة األولى: ×   َفإِن َطلَّ
هُ    ﴾ َغْريَ

  :تحلیل الجملة

 حرف الشرط: (إن)، وسبق الحدیث عنه في المسألة السابعة. .1

َقَهاجملة فعل الشرط: ﴿ .2 ﴾، (طّلق) فعل ماض مبنّي على الفتح في محّل جزم فعل َطلَّ
الشرط، والهاء ضمیر متصل مبني في محّل نصب مفعول به، والفاعل ضمیر مستتر 

 .)2(تقدیره هو

هُ  َفَال َحتِلُّ َلُه ِمنجملة جواب الشرط: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في  َبْعُد َحتََّى َتنكَِح َزْوجًا َغْريَ
جواب الشرط، (ال) نافیة ال محل لها من اإلعراب، (تحّل) فعل مضارع مرفوع بالضمة، 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي، والجملة في محل جزم جواب الشرط، (له) جار ومجرور 

                                                           
  ،.1/102-السعدي  –تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان - 1/273 – الشوكاني – القدیر فتح) انظر: 1(
  .2/479 –محمود صافي  -جدول في إعراب القرآن الكریمل، ا1/96 –الدعاس  –إعراب القرآن ) انظر: 2(
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كائنة له، (من بعد) جار ومجرور متعلقان متعّلقان بحال من الفاعل، والتقدیر: فال تحل 
بالفعل تحّل، (حّتى) حرف یفید الغایة مبني على السكون، (تنكح) فعل مضارع منصوب 
ب (أن) المضمرة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هي، (زوًجا) مفعول به منصوب بالفتحة، 

 .)1(ضاف إلیه(غیره) نعت لزوج منصوب مثله، والهاء ضمیر متصل مبنّي في محّل جّر م

اَجَعا: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة  × َقَها َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام َأن َيَرتَ   ﴾َفإِن َطلَّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما بیناه سابًقا. .1

َقَهاجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2  ﴾، سبق تحلیله في الجملة السابقة.َطلَّ

 ﴾، سبق تحلیلها في المسألة الثامنة.َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط:  .3

  ﴾إِن َظنَّا َأن ُيِقيَام ُحُدوَد اهللاِّ: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة ×

    تحلیل الجملة: 

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما بیناه سابًقا. .1

ُحُدوَد الّلِه﴾، (َظنَّا) فعل ماض مبني على جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿َظنَّا َأن ُیِقیَما  .2
السكون في محل جزم فعل الشرط، واأللف ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (َأْن 
ُیِقیما) سبق تحلیلها في المسألة السابقة، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به، 

 .)2((حدود) مفعول به منصوب بالفتحة، (اللَّه) لفظ الجاللة مضاف إلیه

  جملة جواب الشرط: محذوفة دل علیها ما قبلها، تقدیرها: فال جناح علیهما أن یتراجعا. .3
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

جته الطلقة الثالثة، فال یحل له بدأت هذه اآلیة بجملة شرطیة تتحدث عن من طلق زو 
ها فیه ویكون الزواج عن رغبة، رجاعها بعد ذلك، إال إذا تزوجت رجًال غیره زواًجا صحیًحا وجامعإ

ال بنیة تحلیل المرأة لزوجها األول، وعبر بعد ذلك عن حالة أخرى بجملة شرطیة مفادها إن طلقها 
الزوج اآلخر، أو مات عنها وانقضت عدتها، فال إثم على المرأة وزوجها األول أن یتزوجا بعقد 

غلب على ظنهما أن یقیما أحكام اهللا ، إن - وختم اآلیة بجملة شرطیة ثالثة- جدید، ومهر جدید، 

                                                           
  .2/479 –حمود صافي م -) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم1(
  .1/96 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
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التي شرعها للزوجین، فیجوز لهما أن یتراجعا، وٕاال فال یجوز، وتلك أحكام اهللا المحددة یبینها لقوم 
  .)1(یعلمون أحكامه وحدوده؛ ألنهم المنتفعون بها

  

ْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ ﴿المسألة العاشرة: قوله تعالى:  َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو  َوإَِذا َطلَّ
ارًا لََّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوالَ َتتَّ  ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوالَ ُمتِْسُكوُهنَّ ِرضَ ِخُذَوْا َرسِّ

ْكَمِة َيِعُظُكم بِِه آَياِت اهللاِّ ُهُزوًا َواْذُكُروْا نِْعَمَت اهللاِّ َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيكُ  َن اْلكَِتاِب َواْحلِ ْم مِّ
ٍء َعلِيمٌ  ُقوْا اهللاَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اّهللاَ بُِكلِّ َيشْ   ]231﴾ [البقرة: َواتَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ْقُتُم النَّ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى  × َساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ َوإَِذا َطلَّ
ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف    ﴾بَِمْعُروٍف َأْو َرسِّ

 اسم الشرط: (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. .1

ْقُتُم النََّساءجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (طّلق) فعل ماض مبنّي على السكون َطلَّ
ر متصل مبني في محّل رفع فاعل، (النساء) مفعول به منصوب بالفتحة، والتاء ضمی

 .)2(والجملة في محل جر مضاف إلیه

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َرسِّ
او ضمیر متصل واقعة في جواب الشرط، (أمسكوا) فعل أمر مبنّي على حذف النون، والو 

مبني في محل رفع فاعل، وهّن ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، 
(بمعروف) جاّر ومجرور متعّلقان بمحذوف حال، تقدیره: متلبسین بمعروف (أو) حرف 
عطف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (سّرحوهن) مثل أمسكوهن، (بمعروف) 

 .)3(اإلعراب جواب شرط غیر جازم ، والجملة ال محل لها منمثل األول

 

                                                           
  .1/215 –الجزائري  –) انظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 1(
  .2/481 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن 2(
  .2/481 –المرجع السابق) انظر: 3(
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  ﴾َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

 اسم الشرط: (من)، اسم شرط جازم مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ. .1

نه فعل ﴾، (یفعل) فعل مضارع مجزوم ؛ ألَيْفَعْل َذلَِك جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (ذا) اسم إشارة مبنّي على السكون في محّل 
نصب مفعول به والالم للبعد، والكاف للخطاب مبنیة على الفتح ال محل لها من 

 .)1(اإلعراب

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (قد) َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ف تحقیق ال محل له من اإلعراب، (ظلم) فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر حر 

مستتر تقدیره هو، (نفس) مفعول به منصوب بالفتحة، والهاء ضمیر متصل مبني في محل 
جر مضاف إلیه جملة، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط 

 .)2(وجوابه في محل رفع خبر من

  
  : األثر التفسیري لجملتي الشرطثانًیا

بدأت اآلیة بجملة شرطیة فیها خطاب للرجال الذین وقع الطالق منهم مفادها إذا طلقتم 
النساء فقاربن انتهاء عدتهن، فراجعوهن، مع القیام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرًعا وعرًفا، أو 

اإلضرار بهن ألجل االعتداء اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد 
على حقوقهن، ثم جاءت الجملة الشرطیة الثانیة وفیها تهدید ووعید لمن نوى االعتداء على الحقوق، 
فقال: ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة، وال تتخذوا آیات اهللا وأحكامه لعًبا ولهًوا، 

م، واذكروا ما أنزل اهللا علیكم من القرآن والسنة، واذكروا نعمة اهللا علیكم باإلسالم وتفصیل األحكا
یذكركم اهللا بهذا، ویخوفكم من المخالفة، فخافوا اهللا وراقبوه، واعلموا أن اهللا علیم بكل شيء، ال 

  .)3(یخفى علیه شيء، وسیجازي كًال بما یستحق

  

                                                           
  .1/343-ش محیي الدین دروی –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/343-) انظر: المرجع السابق 2(
  .1/278 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 3(
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ْقُتُم النَِّساء َفَبَلغْ ﴿المسألة الحادیة عشر: قوله تعالى:  َن َأَجَلُهنَّ َفَال َتْعُضُلوُهنَّ َأن َوإَِذا َطلَّ
اْلَيْوِم َينكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ إَِذا َتَراَضْوْا َبْينَُهم بِاملَْْعُروِف َذلَِك ُيوَعُظ بِِه َمن َكاَن ِمنُكْم ُيْؤِمُن بِاهللاِّ وَ 

  ]232﴾ [البقرة: ُمونَ اآلِخِر َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواهللاُّ َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ َتْعلَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ْقُتُم النَِّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال َتْعُضُلوُهنَّ َأن قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  × َوإَِذا َطلَّ
  ﴾ َينكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ 

  تحلیل الجملة:

 ، وهو كما في المسألة السابقة.: (إذا)اسم الشرط .1
 ﴾، وقد سبق تحلیلها في المسألة السابقة.َطلَّْقُتُم النَِّساء: قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2

﴾، الفاء واقعة في َفَال َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف جواب الشرط، (ال) ناهیة جازمة، (تعضلوهن) 

النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، وهّن ضمیر مّتصل مبني في محّل 
نصب مفعول به، (أن) حرف مصدري ونصب، (ینكحن) فعل مضارع مبنّي على السكون؛ 
التصاله بنون النسوة وهو في محّل نصب، والنون ضمیر متصل مبني في محل رفع 

زواجهن) أزواج مفعول به منصوب بالفتحة، (هّن) ضمیر متصل مبني في محل فاعل، (أ
 .)1(جر مضاف إلیه، والجملة ال محل لها من اإلعراب جواب شرط غیر جازم

 

  ﴾إَِذا َتَراَضْوْا َبْينَُهم بِاملَْْعُروِف قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×

  تحلیل الجملة:

 في المسألة السابقة.: (إذا)، وقد سبق اسم الشرط .1

﴾، (تراضوا) فعل ماض مبنّي َتَراَضْوْا َبْينَُهم بِاملَْْعُروِف : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2
على الضّم المقّدر على األلف المحذوفة، والواو ضمیر متصل مبني  في محل رفع فاعل، 

                                                           
  .2/485 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
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ّل جّر (بین) ظرف مكان منصوب متعّلق بالفعل تراضوا، وهم ضمیر متصل مبني في مح
مضاف إلیه، (بالمعروف) جاّر ومجرور متعّلق بالفعل تراضوا، والجملة (تراضوا...) في 

 .)1(محل جر مضاف إلیه

  : محذوفة، تقدیرها: فال تعضلوهن.جملة جواب الشرط .3

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط: 

ر في حالة طلق اشتملت هذه اآلیة على جملتین شرطیتین فیهما خطاب إما ألولیاء األمو 
 - أیها األولیاء-األزواج نساءهم دون الثالث، وانتهت عدتهن من غیر مراجعة لهن، فال تضیقوا 

على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جدید إذا أردن ذلك، أو الخطاب لألزواج في 
لتراضي شرًعا اأن یمنعوهن من أن یتزوجن َمْن أردن من األزواج بعد انقضاء عدتهن، وحدث 

هن من الزواج إذا تراضوا هم والخاطبین لرجوع إلى أزواجهن، أو فال تمنعو هن من اوعرًفا، فال تمنعو 
ضمن عقد صحیح، ذلك یوعظ به من كان منكم صادق اإلیمان باهللا والیوم اآلخر، إن َتْرَك العضل 

منفعة وثواًبا لكم، واهللا وتمكین األزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء وطهارة ألعراضكم، وأعظم 
  .)2(یعلم ما فیه صالحكم وأنتم ال تعلمون لقصور علمكم.

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2/485 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/362 –أبو الفداء الخلوتي  –ان ، روح البی1/279 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 2(
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  املطلب الثالث
  ي الربع الثالثـحتليل مجلة الشرط ف

  یشتمل الربع الثالث من الحزب الرابع على ست مسائل، وهي كما یلي:

َدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ملَِْن َأَراَد َأن ُيتِمَّ َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوالَ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى: 
نَّ بِاملَْْعُروِف الَ ُتَكلَُّف َنْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها الَ تُ  َضاَعَة َوعَىل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُ َضآرَّ َوالَِدٌة الرَّ

نُْهَام َوَتَشاُوٍر بَِوَلِدَها َوالَ َمْوُلوٌد لَُّه بَِوَلِدِه َوَعَىل الْ  َواِرِث ِمْثُل َذلَِك َفإِْن َأَراَدا فَِصاالً َعن َتَراٍض مِّ
ا  ِضُعوْا َأْوالََدُكْم َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكْم إَِذا َسلَّْمُتم مَّ آَتْيُتم َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام َوإِْن َأَردتُّْم َأن َتْسَرتْ

ُقوْا اهللاَّ َواعْ    ]233﴾ [البقرة: َلُموْا َأنَّ اهللاَّ بَِام َتْعَمُلوَن َبِصريٌ بِاملَْْعُروِف َواتَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة:

نُْهَام َوَتَشاُوٍر َفَال ُجنَاَح : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × َفإِْن َأَراَدا فَِصاالً َعن َتَراٍض مِّ
  ﴾َعَلْيِهَام 

  : (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.حرف الشرط .1

﴾، (أرادا) فعل ماض مبني على الفتح في َأَراَدا فَِصاالً : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2
محّل جزم فعل الشرط، واأللف ضمیر متصل مبني على السكون في محّل رفع فاعل، 

  .)1((فصاًال) مفعول به منصوب بالفتحة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، ال َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام : قوله تعالى: ﴿ة جواب الشرطجمل .3
نافیة للجنس ال محل لها من اإلعراب، (جناح) اسم ال النافیة مبني على الفتح في محل 

الجملة في محل جزم جواب جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف، و نصب، (علیهما) 
  الشرط.

ِضُعوْا َأْوالََدُكْم َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكمْ : قوله تعالى: ﴿الثانیة الجملة الشرطیة ×   ﴾َوإِْن َأَردتُّْم َأن َتْسَرتْ

  : (إن)، وهو كما في الجملة السابقة.حرف الشرط .1

                                                           
  .1/98 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
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ِضُعوْا َأْوالََدُكمْ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 ﴾، (أردتم) فعل ماض َأَردتُّْم َأن َتْسَرتْ
محل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني على الضم في  مبني على السكون، في

محل رفع فاعل، (أن) حرف مصدري ونصب، (تسترضعوا) فعل مضارع منصوب وعالمة 
نصبه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمصدر المؤّول في 

بالفتحة، والكاف محّل نصب مفعول به، (أوالدكم) مفعول به للفعل تسترضعوا منصوب 
  .)1(ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إلیه

﴾، وسبق تحلیلها في الجملة السابقة، َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكمْ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
  فالجملة في محل جزم جواب الشرط.

ا آَتْيُتم بِ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة ×   ﴾املَْْعُروِف إَِذا َسلَّْمُتم مَّ

  تحلیل الجملة:

 : (إذا)، وهو ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه.اسم الشرط .1

ا آَتْيُتم بِاملَْْعُروِف جملة فعل الشرط: ﴿ .2 ﴾، (سلْمتم) فعل ماض مبني على السكون، َسلَّْمُتم مَّ
لیه، (ما) والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة في محل جر مضاف إ

اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، (آتیتم) مثل سلمتم، 
(ِباْلَمْعروف) جار ومجرور متعلقان بآتیتم وجملة آتیتم صلة الموصول ال محل لها من 

 .)2(اإلعراب

 : محذوفة، دّل علیها ما قبلها، والتقدیر: إذا سّلمتم فال جناح علیكم.جملة جواب الشرط .3

  األثر التفسیري لجمل الشرط ثانًیا:

تتحدث هذه اآلیة عن أحكام الرضاعة، فعلى األم المطلقة إرضاع ولدها مدة سنتین 
طعام وكسوة األم المرضعة، إكاملتین لمن أرادت هي واألب إتمام الرضاعة، ویجب على اآلباء 

 یحل للوالدین أن یجعلوا على الوجه المستحسن شرًعا وعرًفا؛ فاهللا ال یكلف نفًسا إال قدر طاقتها، وال
المولود وسیلة للمضارة بینهما، فتمنع األم من إرضاع ولدها أو تكره على ذلك، ومضارة األب قد 
تكون بالمبالغ الباهظة التي تطلبها األم مقابل اإلرضاع، ویجب على الوارث عند موت الوالد مثل 

جملتان شرطیتان وفیهما رخصتان في ما یجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة، ثم جاءت 

                                                           
  .1/98 –الدعاس  -) انظر: إعراب القرآن1(
  .2/490 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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األب واألم وأرادا  ىتراض الفطام، أما الجملة الشرطیة األولى: ترخص الفطام قبل العامین، فإذا
بل العامین فال حرج في ذلك؛ لیصال إلى ما فیه مصلحة المولود، والجملة الشرطیة الثانیة: قالفطام 

أخرى غیر والدته فال حرج علیهما، وأما الجملة  إن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة
الشرطیة الثالثة فهي شرط للجملة الشرطیة الثانیة، فإذا سلم الوالد لألم حقها، وسلم للمرضعة أجرها 
بما یتعارفه الناس، فال جناح في استئجار مرضعة، وخافوا اهللا في جمیع أحوالكم، واعلموا أن اهللا 

  .)1(على ذلك بما تعملون بصیر، وسیجازیكم
  

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيَرتَ ِذيَن ُيَتَوفَّ َوالَّ
ُروِف َواهللاُّ بَِام َأْشُهٍر َوَعْرشًا َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَام َفَعْلَن ِيف َأنُفِسِهنَّ بِاملَْعْ 

  ] 234﴾ [البقرة: َتْعَمُلوَن َخبِريٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  : (فإذا)، الفاء استئنافیة، إذا سبق بیانها في المسألة السابقة.اسم الشرط .1

﴾، (بلغن) فعل ماض مبنّي على السكون، َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2
بني على الفتح في محل رفع فاعل، (أجلهن) مفعول به منصوب والنون ضمیر متصل م

بالفتحة، و (هّن) ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه، والجملة في محل جر 
  .)2(مضاف إلیه

  ﴾، سبق ذكرها في المسألة األولى.َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكمْ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3

  شرط:ثانًیا: األثر التفسیري لجملة ال

تتحدث هذه اآلیة عن الذین یموتون، ویتركون زوجات بعدهم، یجب علیهن االنتظار 
بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة أیام، والحكمة من ذلك؛ لیتبین الحمل في مدة األربعة، ویتحرك في 
ابتدائه في الشهر الخامس، أما الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، ففي هذه المدة ال یخرجن من منزل 

لزوجیة، وال یتزین، وال یتزوجن، فإذا انتهت المدة المذكورة فال إثم علیكم یا أولیاء النساء فیما ا
یفعلن في أنفسهن من الخروج، والتزین، والزواج على الوجه المقرر شرًعا، واهللا خبیر بأعمالكم 

  .)3(ظاهرها وباطنها، وسیجازیكم علیها
                                                           

  .1/222 –بیر الجزائريم العلي الكأیسر التفاسیر لكال-1/144البیضاوي-التأویل وأسرار التنزیل أنوار) انظر: 1(
  . 2/495 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  .1/104- السعدي  - فسیر كالم المنانتیسیر الكریم الرحمن في ت-2/155 – القاسمي – التأویل محاسن) انظر: 3(
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نَّ الَّ ُج ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  وُهنُّ َأْو َتْفِرُضوْا َهلُ ْقُتُم النَِّساء َما َملْ َمتَسُّ نَاَح َعَلْيُكْم إِن َطلَّ
﴾ ِسنِنيَ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعَىل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعَىل املُْْقِرتِ َقْدُرُه َمَتاعًا بِاملَْْعُروِف َحّقًا َعَىل املُْْح 

  ]236[البقرة: 
  الشرط: أوًال: تحلیل جملة

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ْقُتُم النَِّساءقوله تعالى: ﴿ الجملة الشرطیة األولى:  ×     ﴾إِن َطلَّ

    تحلیل الجملة:

  : (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.اسم الشرط .1

ْقُتُم النَِّساء: قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 اض مبنّي على السكون م) فعل م﴾، (طلقتَطلَّ
والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (النساء)  ؛ ألنه فعل الشرط،في محّل جزم

  .)1(مفعول به منصوب

جملة جواب الشرط: محذوفة، دل علیها ما قبلها، والتقدیر: إن طلقتم النساء فال جناح  .3
 علیكم. 

وُهنُّ َما َملْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×   ﴾ َمتَسُّ

  تحلیل الجملة:

 .  )2((ما)، ذهب البعض إلى أنها شرطیة، فیكون المعنى: أي إن لم تمسوهن :اسم الشرط .1

وُهنُّ قوله تعالى: ﴿  :جملة فعل الشرط .2 (لم) حرف نفي وجزم وقلب، (تمّسوا) فعل ، ﴾َملْ َمتَسُّ
بني في محل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، و(هّن) ضمیر متصل م

 .)3( نصب مفعول به، والجملة الفعلیة في محل جزم فعل الشرط

 : محذوفة، دل علیها ما قبلها، والتقدیر فال جناح علیكم. جملة جواب الشرط .3
  

                                                           
  .1/100- الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/188 –العكبري  – ) انظر: التبیان في إعراب القرآن2(
  .2/504 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

اإلثم والحرج عن األزواج الذین یطلقون زوجاتهم قبل أن یمسوهن، أو یحددوا  Uیرفع اهللا 
نها شرطیة من إ«یة أداة الشرط، وهي (ما) فقیل: لهن مهًرا، واستخدمت في الجملة الشرطیة الثان

باب اعتراض الشرط على الشرط لیكون الثاني قیًدا لألول كما في قولك: إن تأتني إن تحسن إلي 
بقوله  .  ویأمر اهللا)1(»أكرمك، أي: إن تأتني محسًنا إلي والمعنى: إن طلقتموهن غیر ماسین لهن

ومتعوهن بشيء ینتفعن به جبًرا لهن، ودفًعا لوحشة الطالق، وٕازالة لألحقاد، وهذه المتعة تجب 
بحسب حال الرجل المطلق: على الغني قدر سعة رزقه، وعلى الفقیر قدر ما یملكه، متاًعا على 

عة الوجه المعروف شرًعا، وهو حق ثابت على الذین یحسنون إلى المطلقات وٕالى أنفسهم بطا
  .)2(اهللا
  

نَّ َفِريَضًة ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َهلُ ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َمتَسُّ َوإِن َطلَّ
ِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب لِل تَّْقَوى َوالَ َفنِْصُف َما َفَرْضُتْم َإالَّ َأن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَّ

  ]237﴾ [البقرة: َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْينَُكْم إِنَّ اهللاَّ بَِام َتْعَمُلوَن َبِصريٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  : (إن)، وقد سبقت في المسألة السابقة.اسم الشرط .1

وُهنَّ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َمتَسُّ ن) فعل ﴾، (طلقتموهَطلَّ
ماض مبني على السكون، في محل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل 
رفع فاعل، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، (مْن َقْبل) جار ومجرور 

وُهنَّ متعلقان بالفعل قبلهما، ( ) المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل َأْن َمتَسُّ
  .)3(جر باإلضافة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َفنِْصُف َما َفَرْضُتمْ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
(نصف) مبتدأ مرفوع بالضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: فواجب علیكم، (ما) اسم 
موصول مبنّي في محّل جّر مضاف إلیه، (فرضتم) فعل ماض مبني على السكون، والتاء 

                                                           
  .1/289 –الشوكاني  –) فتح القدیر 1(
  .1/264 –ابن عجیبة  –) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 2(
  .1/100 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
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فاعل، وجملة (فرضتم) ال محل لها من اإلعراب صلة ضمیر مبني في محل رفع 
  .)1(الموصول، والجملة كلها في محل جزم جواب الشرط

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

بدأت اآلیة بجملة شرطیة تبین حكم من ُسمي لها مهر في الطالق قبل المس، وذلك أنكم 
لكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فیجب إن طلقتم النساء بعد العقد علیهن، ولم تجامعوهن، و 

علیكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق علیه، إال أن تسامح المطلقات، أو یسمح الزوج بأن یترك 
أیها -للمطلقة المهر كله، وتسامحكم أیها الرجال والنساء أقرب إلى خشیة اهللا وطاعته، وال تنسوا 

ا لیس بواجب علیكم، والتسامح في الحقوق، إن اهللا الفضل واإلحسان بینكم، وهو إعطاء م -الناس
  .)2(بما تعملون بصیر، یرغبكم في المعروف، ویحثكم على الفضل

  

َفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاالً َأْو ُرْكَبانًا َفإَِذا َأِمنُتْم َفاْذُكُروْا اهللاَّ َكَام َعلََّمُكم ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى: 
ا َملْ َتُكوُنوْا َتعْ    ]239﴾ [البقرة: َلُمونَ مَّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:
  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

  ﴾َفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاالً َأْو ُرْكَباناً قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×

  تحلیل الجملة:
  : (فإن)، سبق في المسألة الثالثة.حرف الشرط .1

﴾، فعل ماض مبني على السكون في محل جزم مْ ِخْفتُ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2
  .)3(فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم للجمع

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، َفِرَجاالً َأْو ُرْكَباناً : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
م جواب الشرط، أو (رجاًال) حال منصوب بالفتحة، أي فصلوا رجاًال، والجملة في محل جز 

حرف عطف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (ركباًنا) حال لفاعل مقدر 
 .)4(منصوب بالفتحة، أي فصلوا ركباًنا، والجملة في محل جزم معطوفة على جواب الشرط

                                                           
  .2/506 –محمود صافي –ن الكریم ) انظر: الجدول في إعراب القرآ1(
 .1/199 –النسفي  –) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل 2(
  .2/910 –محمود صافي  -) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم3(
  .1/86-الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 4(
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  ﴾َفإَِذا َأِمنُتْم َفاْذُكُروْا اهللاَّ: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  :تحلیل الجملة

 : (فإذا)، الفاء عاطفة، إذا سبق بیانها في المسألة األولى.اسم الشرط .1

 ﴾، مثل خفتم، والجملة في محل جر مضاف إلیه.َأِمنُتمْ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2

﴾، (اذكروا) فعل أمر مبنّي على حذف َفاْذُكُروْا اهللاَّ: قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
بني في محل رفع فاعل، (اهللا) لفظ الجاللة مفعول به النون، والواو ضمیر متصل م

  .)1(منصوب بالفتحة، والجملة ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها جواب شرط غیر جازم
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

اشتملت هذه اآلیة على جملتین شرطیتین كانت األولى تبین كیفیة الصلة حال الخوف فقال 
ن عدو لكم فصلوا صالة الخوف إما ماشین، أو راكبین، على أي هیئة تعالى: فإن خفتم م

تستطیعونها ولو باإلیماء، أو إلى غیر جهة القبلة، والجملة الشرطیة الثانیة تبین كیفیة الصالة وقت 
الطمأنینة فإذا زال خوفكم فصلوا صالة األمن، واذكروا اهللا فیها، وال تنقصوها عن هیئتها األصلیة، 

  .)2(له على ما علمكم من أمور العبادات واألحكام ما لم تكونوا على علم بهواشكروا 
  

َتاعًا ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  َْزَواِجِهم مَّ ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َوِصيًَّة ألِّ ِذيَن ُيَتَوفَّ َوالَّ
ْوِل َغْريَ إِْخَراٍج َفإِْن َخَرْجَن َفَال ُجنَاَح  ْعُروٍف َواهللاُّ  إَِىل اْحلَ َعَلْيُكْم ِيف َما َفَعْلَن ِيفَ َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّ

  ]240﴾ [البقرة: َعِزيٌز َحكِيمٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  : (فإن)، وهو كما في المسألة الثالثة.حرف الشرط .1

﴾، (خرجن) فعل ماض مبنّي على السكون في محّل جزم َخَرْجنَ : ﴿جملة فعل الشرط .2
 .)3(النون نون النسوة ضمیر متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعلفعل الشرط، و 

  ﴾، سبق تحلیلها في المسألة األولى.َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكمْ : ﴿جملة جواب الشرط .3
                                                           

  .1/101 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/288 –الزمخشري  –، الكشاف 1/324 –ابن عطیة  –محرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ) انظر: ال2(
  .2/512-محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه اآلیة منسوخة بآیة األربعة أشهر التي مرت في المسألة 
انیة، والمعنى لآلیة أنه یجب على الذین یموتون ویتركون زوجات لهم، أن یوصوا قبل نزول الث

الموت بهم لزوجاتهم أن یمتعن بعدهم سنة كاملة بالنفقة والسكنى من تركتهم، وال یخرجن من 
مساكنهن، ثم عبر بجملة شرطیة مفادها: إن خرجن باختیارهن قبل الحول فال حرج على الولي في 

لن في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزین لهم، وال حرج على الزوجات فیما فعلن في ما فع
واستخدم أداة الشرط (إن) التي تستخدم في األمور المشكوك في أنفسهن من أمور مباحة شرًعا، 

واهللا عزیز في ملكه، حكیم في أمره وقوعها، داللة على استبعاد خروجهن قبل انتهاء المدة، 
  .)1(ونهیه

  

                                                           
  .1/298 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 1(
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  املطلب الرابع
 ي الربع الرابعـحتليل مجلة الشرط ف

  یشتمل الربع الرابع على خمس مسائل، وهي كما یلي:

ُم ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  ائِيَل ِمن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوْا لِنَبِيٍّ هلَُّ َأَملْ َتَر إَِىل املَِْإل ِمن َبنِي إِْرسَ
َقاتِْل  ِيف َسبِيِل اّهللاِ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوْا َقاُلوْا َوَما َلنَا  اْبَعْث َلنَا َملِكًا نُّ

َقلِيًال  َولَّْوْا إِالَّ َأالَّ ُنَقاتَِل ِيف َسبِيِل اهللاِّ َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَنآئِنَا َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تَ 
نُْهْم َواهللاُّ َعلِيٌم بِالظَّاملِِنيَ    ]246﴾ [البقرة: مِّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

  ﴾إِن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلواْ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×

  تحلیل الجملة:

 و حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.: (إن)، وهحرف الشرط .1

﴾ (كتب) فعل ماض ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلواْ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2
مبني للمجهول وهو مبني على الفتح، في محل جزم فعل الشرط، (علیكم) جار ومجرور 

وع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب (ال) نافیة متعلقان بكتب، (القتال) نائب فاعل مرف
 . )1(ال محل لها من اإلعراب، (تقاتلوا) فعل مضارع منصوب بحذف النون

 : محذوفة، تقدیرها: فال تبادرون الى القتال. جملة جواب الشرط .3

نُْهمْ َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوْا إِالَّ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×   ﴾ َقلِيًال مِّ

  تحلیل الجملة:

 : (فلما)، وهو ظرف زمان مبني على السكون متضمن معنى الشرط.اسم الشرط .1

﴾، وهي كما في الجملة السابقة، والجملة في محل ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل : ﴿جملة فعل الشرط .2
 جر مضاف إلیه.

                                                           
  .2/522 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
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﴾، (تولوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر نُْهمْ َتَولَّْوْا إِالَّ َقلِيًال مِّ : ﴿جملة جواب الشرط .3
على األلف المحذوفة، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (إال) أداة استثناء 
(قلیًال) مستثنى منصوب بالفتحة، (منهم) جار ومجرور متعلقان بقلیًال، والجملة ال محل 

 )1(لها من اإلعراب جواب شرط غیر جازم

  التفسیري لجملتي الشرطثانًیا: األثر 

قصة األشراف من بني إسرائیل من بعد زمان موسى، حین طلبوا  - أیها الرسول- ألم تعلم 
من نبیهم أن یولي علیهم ملكا، یجتمعون تحت قیادته، ویقاتلون أعداءهم، وینتهون إلى أمره، فقال 

كم ال تقاتلون؛ فإني أتوقع لهم نبیهم: هل األمر كما أتوقعه إن فرض علیكم القتال في سبیل اهللا أن
جبنكم وفراركم من القتال، قالوا مستنكرین توقع نبیهم: وأي مانع یمنعنا عن القتال في سبیل اهللا، 
وقد أخرجنا عدونا من دیارنا، وأبعدنا عن أوالدنا بالقتل واألسر؟ فجاءت الجملة الشرطیة تبین تحقق 

الملك الذي عینه لهم جبنوا وفروا عن القتال، إال  ما توقعه نبیهم، فلما فرض اهللا علیهم القتال مع
  .)2(قلیال منهم ثبتوا بفضل اهللا، واهللا علیم بالظالمین الناكثین عهودهم

  

ن ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ْم نِبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه َأن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة مِّ َوَقاَل َهلُ
بُِّكمْ  ؤْ  رَّ آلئَِكُة إِنَّ ِيف َذلَِك آلَيًة لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ ِمُلُه املَْ َّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َحتْ ﴾ ِمنِنيَ َوَبِقيٌَّة ممِّ

  ]248[البقرة: 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  .وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: (إن)، اسم الشرط .1

ْؤِمنِنيَ : ﴿الشرطجملة فعل  .2 ﴾، (كنتم) فعل ماض ناقص مبنّي على السكون في ُكنُتم مُّ
محّل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع اسم كان، (مؤمنین) خبر 

 كان منصوب وعالمة النصب الیاء.

  .: محذوفة، تقدیرها: فتدبروا األمر واعتبروا وامتثلوا أمر ربكم وآیاتهجملة جواب الشرط .3
  

  
                                                           

  .1/103 –الدعاس  –إعراب القرآن ) انظر: 1(
  .2/568- أبو حیان  –) انظر: البحر المحیط 2(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

في هذه اآلیة ذكر نبي بني إسرائیل آیة حسیة، لما طلبوا منه حجة على أنه سبحانه 
وفیه قصص كثیرة غیر ثابتة -ق، وتعالى اصطفى طالوت وملَّكه علیهم، وهي أن یأتیكم الصندو 

طست من ذهب تغسل فیه  :رمح فیه رأس ووجه كوجه اإلنسان، وقیل :قیلفسكینة  ي معنى ف
فیه طمأنینة من ربكم تثبت قلوب المخلصین، وفیه بقیة  - وقار :رحمة، وقیل :قلوب األنبیاء وقیل

من بعض أشیاء تركها آل موسى وآل هارون، مثل العصا وفتات األلواح تحمله المالئكة، إن في 
م اآلیة بجملة شرطیة وهي: ذلك ألعظم برهان لكم على اختیار طالوت ملًكا علیكم بأمر اهللا، وخت

  .)1(إن كنتم مصدقین باهللا ورسله فتدبروا األمر، واعتبروا وامتثلوا أمر ربكم وآیاته

  

َب ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  نُوِد َقاَل إِنَّ اهللاَّ ُمْبَتلِيُكم بِنََهٍر َفَمن َرشِ َفَلامَّ َفَصَل َطاُلوُت بِاْجلُ
ي َوَمن نُْهْم َفَلامَّ  ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّ ُبوْا ِمنُْه إِالَّ َقلِيًال مِّ َف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَرشِ ي إِالَّ َمِن اْغَرتَ ُه ِمنِّ ْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ  ملَّ

ِذيَن َيُظنُّ  ِذيَن آَمنُوْا َمَعُه َقاُلوْا الَ َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَّ ُم  ونَ َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ َأهنَّ
ابِِرينَ  ن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثَِريًة بِإِْذِن اهللاِّ َواهللاُّ َمَع الصَّ َالُقو اهللاِّ َكم مِّ   ]249﴾ [البقرة: مُّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  تشتمل هذه اآلیة على أربع جمل شرطیة:

نُوِد َقاَل إِنَّ اّهللاَ ُمْبَتلِيُكم بِنََهرٍ َفَلامَّ َفَصَل طَ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×   ﴾اُلوُت بِاْجلُ

  تحلیل الجملة:

  : (فلّما)، وسبق الحدیث عنه في المسألة األولى.اسم الشرط .1

نُودِ : ﴿جملة فعل الشرط .2 ﴾، (فصل) فعل ماض مبني على الفتح، َفَصَل َطاُلوُت بِاْجلُ
متعلقان بالفعل فصل، والجملة في  (طالوت) فاعل مرفوع بالضمة، (بالجنود) جار ومجرور

  .)2(محل جر مضاف إلیه

                                                           
 –ابن جزي  –، التسهیل لعلوم التنزیل 1/107-السعدي  –) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان 1(

1/130.  
 .3/8 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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﴾، (قال) فعل ماض مبني على الفتح، َقاَل إِنَّ اهللاَّ ُمْبَتلِيُكم بِنََهرٍ : ﴿جملة جواب الشرط .3
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، (إّن) توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم إّن 

وع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة على الیاء، والكاف منصوب بالفتحة، (مبتلیكم) خبر إّن مرف
ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه، (بنهر) جاّر ومجرور متعّلقان 
ب(مبتلیكم)، وجملة (إن اهللا...) في محل نصب مقول القول، والجملة (قال...)ال محل لها 

 .)1(من اإلعراب؛ جواب شرط غیر جازم

يله تعالى: ﴿: قو الجملة الشرطیة الثانیة × َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّ   ﴾ َفَمن َرشِ

  تحلیل الجملة:

 : (فمن)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.اسم الشرط .1

َب ِمنْهُ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 ﴾، (شرب) فعل ماض مبنّي على الفتح في َرشِ
هو (منه) جار ومجرور متعّلقان محّل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

 . )2(بالفعل شرب

ي: قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (لیس) َفَلْيَس ِمنِّ
فعل ماض ناقص، واسمه ضمیر مستتر تقدیره هو، (مّني) مثل منه متعّلق بمحذوف خبر 

لة من فعل الشرط وجوابه لیس، تقدیره: كائن، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجم
 .)3(في محل رفع خبر من

ي: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة × ُه ِمنِّ ْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ   ﴾ َوَمن ملَّ

  تحلیل الجملة:

 : (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.اسم الشرط .1

ْ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 م حرف جزم مبني على السكون ال محل له ﴾ لَيْطَعْمهُ  ملَّ
من اإلعراب، (یطعم) فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والهاء 

 . )4(ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة في محل جزم فعل الشرط
                                                           

  .1/371 –محیي الدین درویش  -ب القرآن وبیانه) انظر: إعرا1(
  .3/8 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
 .1/371 –محیي الدین درویش  -) انظر: إعراب القرآن وبیانه3(
  .1/105 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 4(
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ي: قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3 ُه ِمنِّ ط، (إّن) حرف ﴾، الفاء واقعة في جواب الشر َفإِنَّ
توكید ونصب، والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إّن، (مّني) 
مثل منه متعّلق بمحذوف خبر إّن تقدیره: كائن، والجملة في محل جزم جواب الشرط، 

 .)1(وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من

ِذيَن آَمنُوْا َمَعُه َقاُلوْا الَ َطاَقَة َلنَا َفَلامَّ َجاوَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الرابعة  × َزُه ُهَو َوالَّ
  ﴾اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدهِ 

  تحلیل الجملة:

 : (فلما)، وقد سبق في المسألة األولى.اسم الشرط .1

ِذيَن آَمنُوْا َمَعهُ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 ﴾، (جاوز) فعل ماض َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ
الفتح، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمیر  مبني على

مستتر تقدیره هو، (هو) ضمیر منفصل مبنّي في محّل رفع تأكید لفاعل جاوز، (والذین) 
الواو عاطفة، والذین اسم موصول مبنّي في محّل رفع معطوف على الضمیر الفاعل لفعل 

، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع جاوز، (آمنوا) فعل ماض مبنّي على الضمّ 
فاعل، (معه) مفعول معه منصوب بالفتحة متعّلق بالفعل آمنوا، والهاء ضمیر متصل مبني 

 .)2(في محل جر مضاف إلیه، والجملة في محل جر مضاف إلیه

، (قالوا) ﴾َقاُلوْا الَ َطاَقَة لَنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدهِ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، (ال) نافیة 
للجنس (طاقة) اسم ال مبنّي على الفتح في محل نصب، (لنا) جار ومجرور متعّلقان 
بمحذوف خبر ال، تقدیره كائنة، (الیوم) ظرف زمان منصوب، (بجالوت) جاّر ومجرور 

وجنوده) الواو خرف عطف، جنود معطوف على جالوت متعّلق بخبر ال المحذوف، (
مجرور مثله والهاء ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه، وجملة (ال طاقة...) 
في محل نصب مقول القول، والجملة (قالوا...) ال محل لها من اإلعراب جواب شرط غیر 

 .)3(جازم

  
                                                           

  .1/105 – الدعاس – القرآن إعراب) انظر: 1(
  .3/9 –محمود صافي  –ول في إعراب القرآن الكریم ) انظر: الجد2(
 .1/105 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

لة شرطیة تبین قول طالوت لجنوده وقت خرجوا لقتال العمالقة، فقال بدأت هذه اآلیة بجم
لهم: إن اهللا ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه؛ لیتمیز المؤمن من المنافق، ثم جاءت 

من یصلح للجهاد ومن ال یصلح، فاشترط علیهم من شرب تبینان الجملة الشرطیة الثانیة والثالثة 
س مني، وال یصلح للجهاد معي، ومن لم یذق الماء فإنه مني؛ ألنه مطیع منكم من ماء النهر فلی

ألمري وصالح للجهاد، إال من ترخص واغترف غرفة واحدة بیده فال لوم علیه،  فلما وصلوا إلى 
النهر انكبوا على الماء، وأفرطوا في الشرب منه، إال عددا قلیًال منهم صبروا على العطش والحر، 

وهم - ید، وحینئذ تخلف العصاة، ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه واكتفوا بغرفة ال
لمالقاة العدو، ورأوا كثرة عدوهم وعدتهم، قالوا: ال قدرة لنا الیوم  - ثالثمائة وبضعة عشر رجًال 

بجالوت وجنوده األشداء، فأجاب الذین یوقنون بلقاء اهللا، یذكرون إخوانهم باهللا وقدرته قائلین: كم 
من جماعة قلیلة مؤمنة صابرة، غلبت بإذن اهللا وأمره جماعة كثیرة كافرة باغیة، واهللا مع الصابرین 

  .)1(بتوفیقه ونصره، وحسن مثوبته
  

نَا َأْفِرْغ َعَليْنَا َصْربًا َوَثبِّْت ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  اُلوَت َوُجنُوِدِه َقاُلوْا َربَّ َوملََّا َبَرُزوْا ِجلَ
َنا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَأْقَد    ]250﴾ [البقرة: نَ اَمنَا َوانُرصْ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  : (لما)، وسبق الحدیث عنه في المسألة األولى.اسم الشرط .1

اُلوَت َوُجنُوِدهِ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 ﴾، (برزوا) فعل ماض مبنّي على َبَرُزوْا ِجلَ
مبني في محل رفع فاعل، (لجالوت) جاّر ومجرور متعّلق الضّم، والواو ضمیر متصل 

بالفعل وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الصرف، (وجنوده) الواو حرف عطف مبني 
على الفتح ال محل له من اإلعراب، جنود معطوف على جالوت مجرور مثله والهاء 

  . )2(لیه، والجملة في محل جر مضاف إضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه

نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصْرباً : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3 ﴾، (قالوا) فعل ماض مبني َقاُلوْا َربَّ
على الضم، والواو فاعل، (رّبنا) منادى منصوب بالفتحة، و(نا) ضمیر متصل مبني في 

ره محل جر مضاف إلیه، (أفرغ) فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدی
                                                           

  .1/238-الجزائري  -) انظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر1(
  .1/106 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
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أنت، (علینا) جار ومجرور متعلقان بالفعل (أفرغ)، (صبًرا) مفعول به منصوب بالفتحة، 
  .)1(والجملة ال محل لها من اإلعراب؛ جواب شرط غیر جازم

  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

وهو –لما التقى الجیشان، جیش الكفر وجیش اإلیمان، وظهروا في میدان المعركة لجالوت 
وجنوده، ورأوا الخطر رأي العین، فزعوا إلى اهللا بالدعاء والضراعة قائلین: ربنا  - وات العمالقةقائد ق

أنزل على قلوبنا صبًرا عظیما، وثبت أقدامنا، واجعلها راسخة في قتال العدو، ال تفر من هول 
  .)2(الحرب، وانصرنا بعونك وتأییدك على القوم الكافرین

  

َفَهَزُموُهم بِإِْذِن اهللاِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللاُّ املُْْلَك ﴿: المسألة الخامسة: قوله تعالى
َمُه ِممَّا َيَشاُء َوَلْوالَ َدْفُع اهللاِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََّفَسَدِت األَْرُض َوَلـكِنَّ  ْكَمَة َوَعلَّ اهللاَّ ُذو  َواْحلِ

  ]251ة: ﴾ [البقر َفْضٍل َعَىل اْلَعاملَِنيَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

: (لوال)، حرف امتناع لوجوب، وهو حرف شرط غیر جازم مبني على السكون حرف الشرط .1
  ال محل له من اإلعراب.

﴾، (َدْفع) مبتدأ مرفوع َدْفُع اهللاِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2
والخبر محذوف تقدیره: موجود، إلیه مجرور بالكسرة، بالضمة، (اللَّه) لفظ الجاللة مضاف 

(الناس) مفعول به منصوب بالفتحة، (بعضهم) بعض بدل من الناس منصوب، والهاء 
  .)3(ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه، (ببْعض) جار ومجرور متعلقان بدفع

م مؤكدة واقعة في ﴾، (لفسدت) الاللََّفَسَدِت األَْرُض : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
جواب لوال، فسدت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنیث، (األرض) فاعل مرفوع 

  .)4(بالضمة، والجملة ال محل لها جواب لوال

                                                           
 .3/12 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
ابن  –، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 1/239 –الجزائري  –ظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر ) ان2(

  .1/279 –عجیبة 
  .1/374 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 3(
  .3/14 –محمود صافي  –، الجدول في إعراب القرآن الكریم 1/374-) انظر: المرجع السابق 4(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

لدعاء عباده، فثبت أقدامهم في المعركة، وهزموا عدوهم بإذن اهللا تعالى،  U استجاب اهللا
جالوت قائد الكفار، وأعطاه اهللا الحكم بعد طالوت والنبوة  - وهو أحد جنود طالوت- داود  وقتل

والعلم النافع وعلمه مما یشاء، وسنة اهللا أن ینصر الذین یصلحون في األرض وال یفسدون، ولوال أن 
شرك بعًضا، وهم أهل المعصیة هللا وال -وهم أهل الطاعة له واإلیمان به- یدفع اهللا ببعض الناس 

به، لفسدت األرض بغلبة الكفر، وتمكن الطغیان، وأهل المعاصي، ولكن اهللا دائم اإلحسان والفضل 
  .)1(على عباده، فامتنع فساد األرض وهالكها بسبب دفع اهللا الفاسدین بالمصلحین

  

  

                                                           
- النسفي  –، مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1/183- الخازن  –) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل 1(

1/206.  
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  الفصل الثالث
 من الثالث اجلزء  يف الشرط مجلة حتليل

 املعىن على أثرهابيان  و البقرة سورة آخر
  يالتفسري

  :ویشتمل على مبحثین

  

النصف األول من  في الشرط جملة تحلیلالمبحث األول: 
  .أثرھابیان  و البقرة سورة من الخامس الحزب

  

 ثانيال النصف في الشرط جملة تحلیلالمبحث الثاني: 
 .أثرھابیان  و البقرة سورة من الخامس الحزب من
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  املبحث األول
 احلزب النصف األول من يف الشرط مجلة حتليل

  و بيان أثرها البقرة سورة من اخلامس

  
  وفیھ مطلبان:

  المطلب األول: تحلیل جملة الشرط في الربع األول.

  

  الثاني. الربع في الشرط جملة المطلب الثاني: تحلیل
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  املطلب األول
  ي الربع األولـلشرط فحتليل مجلة ا 

  یشتمل الربع األول من الحزب الخامس على ثالث مسائل، وهي كما یلي:

ن َكلََّم اهللاُّ َوَرَفَع ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  نُْهم مَّ ْلنَا َبْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض مِّ ُسُل َفضَّ تِْلَك الرُّ
ْدَناُه بُِروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاء اهللاُّ َما اْقَتَتَل  َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ  اْلَبيِّنَاِت َوَأيَّ

ن  ْن آَمَن َوِمْنُهم مَّ ُم اْلَبيِّنَاُت َوَلـكِِن اْخَتَلُفوْا َفِمنُْهم مَّ ن َبْعِد َما َجاءْهتُ ِذيَن ِمن َبْعِدِهم مِّ َكَفَر َوَلْو الَّ
  ]253﴾ [البقرة: نَّ اهللاَّ َيْفَعُل َما ُيِريُد َشاء اّهللاُ َما اْقَتَتُلوْا َوَلـكِ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ِذيَن ِمن َبْعِدِهم: قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×   ﴾َوَلْو َشاء اهللاُّ َما اْقَتَتَل الَّ

  تحلیل الجملة:

بني على السكون ال محل له من حرف الشرط: (لو)، وهو حرف شرط غیر جازم م .1
 اإلعراب.

جملة فعل الشرط: ﴿َشاء الّلُه﴾، (شاء) فعل ماض مبني على الفتح، (اهللا) لفظ الجاللة  .2
فاعل مرفوع بالضمة، ومفعول المشیئة محذوف، تقدیره: لو شاء اهللا هدایة الناس، أو عدم 

 .)1(اختالفهم

ِذيَن ِمنجملة جواب الشرط: ﴿ .3 ﴾، (ما) نافیة ال عمل لها، (اقتتل) فعل َبْعِدِهم َما اْقَتَتَل الَّ
ماض مبني على الفتح، (الذین) اسم موصول مبنّي على الفتح في محّل رفع فاعل، (من 
بعد) جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف صلة الموصول تقدیره: جاءوا من بعدهم، و(هم) 

اإلعراب؛ جواب ضمیر مّتصل مبني في محل جر مضاف إلیه، والجملة ال محل لها من 
 .)2(شرط غیر جازم

 

                                                           
  .1/349 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 1(
  .1/107 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(



  أثرها على المعنى التفسیريبیان و   سورة البقرةآخر من  الثالثي الجزء تحلیل جملة الشرط  ف  

 215 

 الفصل الثالث

  ﴾َوَلْو َشاء اهللاُّ َما اْقَتَتُلواْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  وهو كما في الجملة األولى.تحلیل الجملة: 

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط
ه منهم عن الرسل الذین قص اهللا تعالى على رسوله بعًضا منهم وأخبره أن Uیتحدث اهللا 

﴾ في اآلیة قبل هذه، فهؤالء الرسل الكرام فضل اهللا بعضهم على َوإِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِینَ في قوله: ﴿
بعض، بحسب ما من اهللا به علیه، فمنهم من كلمه اهللا كموسى ومحمد علیهما الصالة والسالم، 

به، وتفضیل أمته على  ، بعموم رسالته، وختم النبوةrومنهم من رفعه اهللا درجات عالیة كمحمد 
جمیع األمم، وغیر ذلك، وآتى اهللا تعالى عیسى ابن مریم علیه السالم البینات المعجزات الباهرات، 
كإبراء من ولد أعمى بإذن اهللا تعالى، وكإحیائه الموتى بإذن اهللا، وأیده بجبریل علیه السالم، ولو 

هؤالء الرسل من بعد ما جاءتهم البینات لما  شاء اهللا هدایة الناس، وأال یقتتل الذین جاؤوا من بعد
اقتتلوا، ولكن وقع االختالف بینهم، فمنهم من ثبت على إیمانه، ومنهم من أصر على كفره، وأكد 
الجملة الشرطیة األولى بجملة شرطیة ثانیة وهي: ولو شاء اهللا بعد ما وقع االختالف بینهم، 

ق من یشاء لطاعته واإلیمان به، ویخذل من یشاء، الموجب لالقتتال، ما اقتتلوا، ولكن اهللا یوف
  .)1(فیعصیه ویكفر به، فإرادته غالبة ومشیئته نافذة

  

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ الَ إِْكَراَه ِيف الدِّ
ا َواهللاُّ َسِميٌع َعلِيمٌ َوُيْؤِمن بِاهللاِّ َفَقِد اْسَتْمَس    ]256﴾ [البقرة: َك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى الَ انِفَصاَم َهلَ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:
اسم الشرط: (فمن)، الفاء استئنافیة، من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع  .1

 مبتدأ.

﴾، (یكفر) فعل مضارع ْؤِمن بِاهللاَِّيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
مجزوم؛ ألنه فعل الشرط، وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو،  
(بالطاغوت) جاّر ومجرور متعّلقان بالفعل یكفر، (ویؤمن) الواو حرف عطف مبنیة على 

ها السكون ال محل لها من اإلعراب وقد عطفت جملة على جملة، یؤمن مثل یكفر؛ ألن
 .)2(معطوفة على جملة الشرط، (باهللا) جار ومجرور متعلقان بالفعل یؤمن

                                                           
 –الخطیب  –، التفسیر القرآني للقرآن 1/241 –ائري الجز  –) انظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 1(

2/313.  
  .1/388-محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(
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﴾، الفاء واقعة في َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
جواب الشرط، (قد) حرف تحقیق مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (استمسك) 

ح، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (بالعروة) جاّر ومجرور فعل ماض مبني على الفت
متعّلق بالفعل استمسك، (الوثقى) نعت للعروة مجرور مثله وعالمة الجّر الكسرة المقّدرة 
على األلف، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل 

 .)1(رفع خبر المبتدأ من
  یري لجملة الشرط:ثانًیا: األثر التفس

المسلمین أن ُیكرهوا أحًدا على الدخول في اإلسالم، فال إجبار ألحد على  Uینهى اهللا 
إذ اإلكراه في الحقیقة «الدخول في الدین، وقد وضح باآلیات الباهرة طریق الحق، قال البیضاوي: 
لغي، تمیز اإلیمان من إلزام الغیر فعًال ال یرى فیه خیًرا یحمله علیه، ولكن قد تبین الرشد من ا

الكفر باآلیات الواضحة، ودلت الدالئل على أن اإلیمان رشد یوصل إلى السعادة األبدیة، والكفر 
غي یؤدي إلى الشقاوة السرمدیة، والعاقل متى تبین له ذلك بادرت نفسه إلى اإلیمان، طلًبا للفوز 

اءت الجملة الشرطیة تبین أن من اهتدى ، ثم ج)2(»بالسعادة والنجاة، ولم یحتج إلى اإلكراه واإللجاء
إلى اإلیمان وكفر بكل ما یطغى على العقل، ویصرفه عن الحق، فهو قد استمسك بأوثق سبب 
یمنعه من التردي في الضالل، كمن تمسَّك بعروة متینة محكمة الرباط، تمنعه من التردي في هوة، 

  .)3(أفعالكمواهللا سمیع لما تقولون، علیم بما تفعلون ومجازیكم على 

يِـي ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  َى ُحيْ ِذي َمرَّ َعَىل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَىل ُعُروِشَها َقاَل َأنَّ أْو َكالَّ
ا َفَأَماَتُه اهللاُّ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوماً  َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل  َهـَِذِه اّهللاُ َبْعَد َمْوِهتَ

ابَِك َملْ َيَتَسنَّْه َوانُظْر إَِىل ِمحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك آَيًة لِّ  لنَّاِس َوانُظْر لَّبِْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر إَِىل َطَعاِمَك َوَرشَ
َ َلُه  ًام َفَلامَّ َتَبنيَّ ٍء َقِديرٌ إَِىل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َحلْ ﴾ َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللاَّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

  ]259[البقرة: 
  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

                                                           
  .1/355 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 1(
  .1/154 –) أنوار التنزیل وأسرار التأویل 2(
 –، مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1/288 –ابن عجیبة  –المجید  ) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن3(

  .1/212 –النسفي 
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  ﴾َفانُظْر إَِىل َطَعاِمَك قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  ×

  تحلیل الجملة:

مبني على السكون ال محل  حرف الشرط: محذوف، تقدیره: (إن)، وهو حرف شرط جازم .1
 له من اإلعراب. 

 جملة فعل الشرط: محذوفة، وتقدیرها: إن لم تطمئن. .2

﴾، الفاء تسمى الفصیحة، وهي التي َفانُظْر إَِىل َطَعاِمَك جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
تفصح عن جملة شرطیة مقدرة، (انظر) فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمیر 

أنت، (إلى طعام) جاّر ومجرور متعّلق بالفعل انظر، والكاف ضمیر متصل  مستتر تقدیره
 .)1(مبني في محل جر مضاف إلیه، والجملة في محل جزم جواب الشرط

ٍء َقِديرٌ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة × َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللاَّ َعَىل ُكلِّ َيشْ   ﴾َفَلامَّ َتَبنيَّ

  ة:تحلیل الجمل

اسم الشرط: (فلما)، الفاء استئنافیة، لما اسم شرط غیر جازم مبني على السكون في محل  .1
 نصب على الظرفیة الزمانیة.

َ َلهُ ﴿قوله تعالى: جملة فعل الشرط:  .2 ﴾، (تبین) فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل َتَبنيَّ
مجرور متعلق بالفعل محذوف تقدیره: تبین ما أشكل علیه، وهو كیفیة اإلحیاء، (له) جار و 

 .)2(تبین، والجملة في محل جر مضاف إلیه

ٍء َقِديرٌ ﴿ قوله تعالى: جملة جواب الشرط:  .3 ﴾، (قال) فعل َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللاَّ َعَىل ُكلِّ َيشْ
ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (أعلم) فعل مضارع مرفوع 

قدیره أنا، (أّن) حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة بالضمة، والفاعل ضمیر مستتر ت
اسم أّن منصوب بالفتحة، (على كّل) جاّر ومجرور متعّلقان بقدیر، (شيء) مضاف إلیه 
مجرور بالكسرة، (قدیر) خبر أّن مرفوع بالضمة، والجملة األسمیة سّدت مسّد مفعولي 

(قال...) جواب شرط غیر  أعلم، وجملة (أعلم...) في محل نصب مقول القول، وجملة
 .)3(جازم، فال محل لها من اإلعراب

                                                           
  .3/35 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/363 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 2(
  .1/111 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

مثل الذي مر على قریة  قائًال له: هل رأیت أیها الرسول uنبیه محمًدا  Uیخاطب اهللا 
واختلف في حیي اهللا هذه القریة بعد موتها؟ قد تهدمت دورها، وخوت على عروشها، فقال: كیف ی

هذا الرجل على أقوال، فقیل: هو عزیر، وقیل: الخضر، والسؤال منهما اعتراًفا بالقصور عن معرفة 
طریق اإلحیاء، واستعظاًما لقدرة المحیي، وأراد بهذا السؤال زیادة الیقین، فأراه اهللا ذلك في نفسه، 

بثت میتًا؟ قال: بقیت یوًما فأماته اهللا مائة عام، ثم رد إلیه روحه، وقال له: كم ُیقدَّر الزمان الذي ل
أو بعض یوم، فأخبره بأنه بقي میتًا مائة عام، فإن لم تطمئن فانظر إلى طعامك  وشرابك، كیف 
حفظهما اهللا من التغیر هذه المدة الطویلة، وأمره أن ینظر إلى حماره كیف أحیاه اهللا بعد أن كان 

هرة على قدرة اهللا على البعث بعد الموت، عظاًما متفرقة، وقال له: ولنجعلك آیة للناس، وداللة ظا
وأمره أن ینظر إلى العظام كیف یرفع اهللا بعضها على بعض، ویصل بعضها ببعض، ثم یكسوها 
بعد االلتئام لحًما، ثم یعید فیها الحیاة، وختم اآلیة بجملة شرطیة تبین أنه علم ما كان یعلم غیًبا 

ترف بعظمة اهللا، وأنه على كل شيء قدیر، وصار آیة مشاهدة، فقال:  فلما اتضح له ذلك عیاًنا اع
  .)1(للناس

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، النكت 1/200القشیري –، لطائف اإلشارات 1/156 –البیضاوي  - ر التنزیل وأسرار التأویل) انظر: أنوا1(

  1/344 –الزجاج  –، معاني القرآن وٕاعرابه 1/331 –الماوردي  –والعیون 
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  املطلب الثاين
  ي الربع الثاينـحتليل مجلة الشرط ف

  یشتمل الربع الثاني من الحزب الخامس على أربع مسائل، وهي كما یلي:

ُم اْبتِ ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَهلُ ْن َوَمَثُل الَّ َغاء َمْرَضاِت اهللاِّ َوَتْثبِيتًا مِّ
ْ ُيِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ  ا َوابٌِل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ َفإِن ملَّ َواّهللاُ بَِام  َأنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة َأَصاَهبَ

  ]265﴾ [البقرة: َتْعَمُلوَن َبِصريٌ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط
)، الفاء عاطفة، إن حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له : (فإنحرف الشرط .1

 من اإلعراب.
ْ ُيِصْبَها َوابٌِل : قوله تعالى: ﴿جملة فعل الشرط .2 ﴾، (لم) حرف نفي وجزم وقلب مبني على ملَّ

السكون ال محل له من اإلعراب، (یصبها) فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون، 
ي محل نصب مفعول به، (وابل) فاعل مرفوع بالضمة، و(ها) ضمیر متصل مبني ف

 .)1(والجملة في محل جزم فعل الشرط
﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (طل) خبر َفَطلٌّ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3

لمبتدأ محذوف تقدیره: فمصیبها طل، أو مبتدأ والخبر محذوف، تقدیره: فطل یكفیها، 
 .)2(لشرطوالجملة في محل جزم جواب ا

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط
في هذه اآلیة مثًال للذین ینفقون أموالهم طلًبا لرضا اهللا، واعتقاًدا راسًخا  Uیضرب اهللا 

بصدق وعده، فمثل ما ینفق هؤالء كمثل بستان عظیم بأرض عالیة طیبة، ثمرها مبارك، وهواؤها 
، وعبر بجملة شرطیة بیَّن فیها أنه في حال لم صاف، هطلت علیه أمطار غزیرة، فتضاعفت ثمراته

تسقط األمطار الغزیرة فیكفي رذاذ المطر لیعطي الثمرة المضاعفة، وهكذا یربي اهللا للمؤمنین 
المتصدقین صدقاتهم قلت أم كثرت، إذا غرسوها بعیًدا عن متناول اآلفات التي تأكلها وتأتى علیها، 

السرائر، البصیر بالظواهر والبواطن، یثیب كًال بحسب وهى المّن واألذى، فاهللا المطلع على 
  .)3(إخالصه

                                                           
  .3/51 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .1/113- الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .1/889 –مكي بن أبي طالب  –، الهدایة إلى بلوغ النهایة 1/610 –طنطاوي  –: التفسیر الوسیط ) انظر3(
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ْكَمَة َفَقْد ُأوِيتَ َخْريًا َكثِريًا ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  ْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت اْحلِ ُيؤِيت اْحلِ
ُر إِالَّ ُأْوُلوْا األَْلَباِب  كَّ   ]269﴾ [البقرة: َوَما َيذَّ

  لة الشرطأوًال: تحلیل جم

 اسم الشرط: (من)، اسم شرط جازم مبنّي على السكون في محّل رفع مبتدأ.  .1

ْكَمةَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (یؤت) فعل مضارع مبنّي للمجهول ُيْؤَت اْحلِ
مجزوم؛ ألنه فعل الشرط، وعالمة جزمه حذف حرف العّلة، ونائب الفاعل ضمیر مستتر 

 . )1(لحكمة) مفعول به منصوب بالفتحةتقدیره هو یعود على من، (ا

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (قد) حرف َفَقْد ُأوِيتَ َخْريًا َكثِرياً جملة جواب الشرط: ﴿ .3
تحقیق مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (أوتي) فعل ماض مبنّي للمجهول، 

الفتحة، (كثیًرا) نعت ل ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (خیًرا) مفعول به منصوب ب
(خیًرا) منصوب بالفتحة، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط 

 .)2(وجوابه في محل رفع خبر من
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

واختلف في معناها فقیل: هي اإلصابة في القول والفعل، وقیل: –الحكمة  Uیعطي اهللا 
من یشاء من عباده، وجاءت الجملة الشرطیة تبین الفضل  - سنة، وقیل: النبوةالعلم بالقرآن وال

بهذه الحكمة، فمن أنعم اهللا علیه بذلك، فالنتیجة هي  Uالكبیر والعظیم الذي سیناله من أكرمه اهللا 
  .)3(الخیر الكثیر، وما یتذكر هذا وینتفع به إال أصحاب العقول المستنیرة بنور اهللا وهدایته

  

ْذٍر َفإِنَّ اهللاَّ َيْعَلُمُه َوَما لِلظَّاملَِِني ﴿ة الثالثة: قوله تعالى: المسأل ن نَّ َفَقٍة َأْو َنَذْرُتم مِّ ن نَّ َوَما َأنَفْقُتم مِّ
  ]270﴾ [البقرة: ِمْن َأنَصارٍ 

                                                           
 - الخراط –، المجتبى من مشكل إعراب القرآن 1/420 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(

1/99.  
محمود  –ي إعراب القرآن الكریم ، الجدول ف1/420 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 2(

  .3/60 –صافي 
  .1/220-النسفي  -، مدارك التنزیل وحقائق التأویل2/344 –الخطیب  –) انظر: التفسیر القرآني للقرآن 3(
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  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  : (ما)، وهو اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أنفقتم.اسم الشرط .1

ْذرٍ : ﴿جملة فعل الشرط .2 ن نَّ َفَقٍة َأْو َنَذْرُتم مِّ ن نَّ ﴾، (أنفقتم) فعل ماض مبنّي على َأنَفْقُتم مِّ
السكون في محل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم 
للجمع، (من نفقة) جاّر ومجرور متعلقان بمحذوف حال، (أو) حرف عطف مبني على 

  .)1(محل له من اإلعراب، (نذرتم من نذر) مثل أنفقتم من نفقة السكون ال

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، إنَّ حرف توكید َفإِنَّ اهللاَّ َيْعَلُمهُ : ﴿ جملة جواب الشرط .3
ونصب (اهللا) لفظ الجاللة اسم إن منصوب بالفتحة، (یعلمه) فعل مضارع مرفوع بالضمة، 

، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول والفاعل ضمیر مستتر یعود على اهللا
  .)2(به، والجملة في محل جزم جواب الشرط

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

بدأت هذه اآلیة بجملة شرطیة، تفید أن كل ما أخرجه اإلنسان من نفقة قلیلة أو كثیرة، سًرا 
، في طاعة اهللا أو معصیته، أو عالنیة، في حق أو باطل، أو نذر من نذر بشرط أو بغیر شرط

الذین ینفقون في المعاصي وینذرون فیها، أو -فعلم اهللا متحقق فیه، ویجازیه علیه، وما للظالمین 
  .)3(من أنصار ینصرهم من اهللا ویمنعهم من عقابه -یمنعون الصدقات وال یوفون بالنذر،

  

ِ ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  َدَقاِت َفن ُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراء َفُهَو إِن ُتْبُدوْا الصَّ ِعامَّ ِهَي َوإِن ُختْ
ن َسيَِّئاتُِكْم َواهللاُّ بَِام َتْعَمُلوَن َخبِريٌ  ُر َعنُكم مِّ   ]271﴾ [البقرة: َخْريٌ لُُّكْم َوُيَكفِّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط:

  تشتمل هذه اآلیة عل جملتین شرطیتین:

َدَقاِت َفنِِعامَّ ِهيَ تعالى: ﴿: قوله الجملة الشرطیة األولى ×   ﴾إِن ُتْبُدوْا الصَّ

  تحلیل الجملة:

  حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1
                                                           

  .3/61 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .3/62 –) انظر: المرجع السابق 2(
  .1/316 –الزمخشري  –، الكشاف 1/160- البیضاوي  –وأسرار التأویل ) انظر: أنوار التنزیل 3(
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َدَقاِت جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (تبدوا) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه  ُتْبُدوْا الصَّ
والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل،   فعل الشرط، وعالمة جزمه حذف النون،

  .)1((الصدقات) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، نعم فعل َفنِِعامَّ ِهيَ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
ماض جامد إلنشاء المدح، والفاعل ضمیر مستتر، (ما) نكرة تامة مبنیة على السكون في 

ب على التمییز، (هي) ضمیر منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، خبره جملة محل نص
  .)2(نعما، وجملة نعما في محل جزم جواب الشرط 

ُر : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة × ُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراء َفُهَو َخْريٌ لُُّكْم َوُيَكفِّ َوإِن ُختْ
ن َسيَِّئاتُِكمْ    ﴾َعنُكم مِّ

  الجملة: تحلیل
 اسم الشرط: (إن)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

ُفوَها َوُتْؤُتوَهاجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (تخفوها) فعل مضارع اْلُفَقَراء ُختْ
مجزوم؛ ألنه فعل الشرط، وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل 

مفعول به، (تؤتوها) مثل تخفوها،  رفع فاعل، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب
 .)3(مجزوم؛ ألنه معطوف علیه بالواو، (الفقراء) مفعول به ثان منصوب بالفتحة

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (هو) َفُهَو َخْريٌ لُُّكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
لالم حرف ضمیر منفصل مبني في محّل رفع مبتدأ، (خیر) خبر مرفوع بالضمة، (لكم) ا

جّر، و(كم) الكاف ضمیر متصل مبني في محّل جّر اسم مجرور، والجار والمجرور 
  .)4(متعّلق بصفة محذوفة تقدیرها: كائن، والجملة في محل جزم جواب الشرط

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

شيء اشتملت هذه اآلیة على جملتین شرطیتین، توضح الجملة الشرطیة األولى أن أفضل 
إظهار  -وجمهور العلماء على أن المقصود بالصدقة هنا هي التطوع ولیس الفرض-عند التصدق 

                                                           
  .3/62 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
، مشكل 1/421 –محیي الدین درویش  –، إعراب القرآن وبیانه 1/115 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(

  .1/141 –مكي بن أبي طالب  –إعراب القرآن 
  .3/63 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
  .1/115 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 4(
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الصدقة خالیة من الریاء، فذلك محمود لكم، ممدوح من ربكم، أما الجملة الثانیة فتفید أن إخراج 
الشرطیة الصدقة سًرا منًعا لحرج الفقراء وخشیة الریاء فذلك خیر لكم، ثم عطف على جواب الجملة 

ن َسيَِّئاتُِكمْ الثانیة وعد منه سبحانه بقوله: ﴿ ُر َعنُكم مِّ على قراءة من قرأ بالجزم عطًفا - ﴾، َوُيَكفِّ
بمغفرة الذنوب،  - )1(على جواب الشرط، وهم المدنیان، وحمزة والكسائي، وخلف، وقرأ الباقون بالرفع

علنون ویعلم نیاتكم في إعالنكم واهللا یعلم ما تسرون وما تفهي استئناف على قراءة الرفع، 
  .)2(وٕاخفائكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .2/236 –ابن الجزري  –) انظر: النشر في القراءات العشر 1(
یل ، أنوار التنز 1/221 –النسفي  - ، مدارك التنزیل وحقائق التأویل1/333 –الشوكاني  –) انظر: فتح القدیر 2(

  .1/160 –البیضاوي  –وأسرار التأویل 
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  املبحث الثاني
 من الثاني النصف يف الشرط مجلة حتليل
  و بيان أثرها البقرة سورة من اخلامس احلزب

  

  :مطلبانوفیھ 

  

  .تحلیل جملة الشرط في الربع الثالثالمطلب األول: 

  

  .الرابع الربعمطلع  في الشرط جملة تحلیلالمطلب الثاني: 
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  املطلب األول
  ي الربع الثالثـحتليل مجلة الشرط ف

  یشتمل الربع الثالث على سبع مسائل، وهي كما یلي:

ِدي ﴿المسألة األولى:  َمن َيَشاُء َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ َفألنُفِسُكْم لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلـكِنَّ اهللاَّ َهيْ
  ]272﴾ [البقرة: َوَما ُتنِفُقوَن إِالَّ اْبتَِغاء َوْجِه اهللاِّ َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

  ﴾َوما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ َفألنُفِسُكمْ : قوله تعالى: ﴿لجملة الشرطیة األولىا  ×

  تحلیل الجملة:

اسم الشرط: (ما)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به  .1
 للفعل تنفقوا.

ألنه ﴾، (تنفقوا) فعل مضارع مجزوم؛ ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
فعل الشرط، وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، 

 .)1((من خیر) جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة من ما

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (ألنفسكم) َفألنُفِسُكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
مقّدر أي هو كائن ألنفسكم، والجملة ألنفس: جاّر ومجرور متعّلقان بخبر محذوف لمبتدأ 

 .)2(في محل جزم جواب الشرط

  ﴾َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ ُيَوفَّ إَِلْيُكمْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (ما)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

 ﴾، سبق تحلیلها في الجملة السابقة.ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

                                                           
  .1/383 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 1(
  .3/65 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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﴾، (یوف) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه ُيَوفَّ إَِلْيُكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
جواب الشرط، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، 

 .)1(ئًنا إلیكم(إلیكم) جار ومجرور متعلق بحال من نائب الفاعل المقدر، تقدیره: یوف كا
  

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

، أن تهدي الناس، فِإنك لست - أیها الرسول- نبیه قائًال له: لیس علیك  Uیخاطب اهللا 
بمؤاخذ بجریرة من لم یهتد، ِإنما أنت ملزم بتبلیغهم فحسب، ولكن اهللا یشرح صدور من یشاء لدینه، 

یة مفادها: أن ما تبذلوا وتنفقوا من المال فهو ألنفسكم ال ویوفقه له، ثم یخاطب عباده بجملة شرط
اطبهم بعد ذلك بجملة خإال طلًبا لمرضاة اهللا، و ینتفع به غیركم؛ ألن ثوابه لكم، والمؤمنون ال ینفقون 

  .)2(توفوا ثوابه، وال تنقصوا شیًئا من ذلك - مخلصین هللا- شرطیة ثانیة تؤكد أن ما تنفقوا من مال 
  

بًا ِيف ﴿نیة: قوله تعالى: المسألة الثا وْا ِيف َسبِيِل اهللاِّ الَ َيْسَتطِيُعوَن َرضْ ِذيَن ُأحِرصُ لِْلُفَقَراء الَّ
افًا وَ  ِف َتْعِرُفُهم بِِسيَامُهْم الَ َيْسَأُلوَن النَّاَس إِْحلَ اِهُل َأْغنَِياء ِمَن التََّعفُّ َما ُتنِفُقوْا األَْرِض َحيَْسُبُهُم اْجلَ

  ]273﴾ [البقرة: إِنَّ اهللاَّ بِِه َعلِيمٌ ِمْن َخْريٍ فَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 اسم الشرط: (ما)، وهو كما في المسألة السابقة. .1

 ﴾، سبق تحلیلها في المسألة السابقة.ُتنِفُقوْا ِمْن َخْريٍ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2

الفاء واقعة في جواب الشرط، (إّن) ﴾، َفإِنَّ اهللاَّ بِِه َعلِيمٌ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
حرف توكید ونصب، (اهللا) لفظ الجاللة اسم إّن منصوب بالفتحة، (به) جار ومجرور 
متعلقان بخبر إن، (علیم) خبر إن مرفوع بالضمة، والجملة االسمیة في محل جزم جواب 

 .)3(الشرط

 

                                                           
  .1/116 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
 .1/265 –الجزائري  –فاسیر لكالم العلي الكبیر ، أیسر الت1/156 –الصابوني  –) انظر: صفوة التفاسیر 2(
  .1/422 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 3(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

جعلوا صدقاتهم لفقراء المسلمین الذین ال یستطیعون السفر؛ المتصدقین أن ی Uیأمر اهللا 
نهم أهل الصفة، وهم نحو من أربعمائة رجل إوقیل: - م بالجهاد في سبیل اهللا، طلًبا للرزق الشتغاله

من مهاجري قریش، لم تكن لهم مساكن في المدینة وال عشائر فكانوا في المسجد یظنهم من ال 
قة؛ لتعففهم عن السؤال، تعرفهم بعالماتهم وآثار الحاجة فیهم، ال یعرفهم غیر محتاجین إلى الصد

بجملة شرطیة یرغب  Uیسألون الناس بالكلیة، وٕان سألوا اضطراًرا لم یلحوا في السؤال، وعبر اهللا 
بها في الصدقة، فقال: وما تنفقوا من مال في سبیل اهللا فال یخفى على اهللا شيء منه، وسیجزي 

  .)1(أتمه یوم القیامةعلیه أوفر الجزاء و 
  

ُطُه ﴿المسألة الثالثة: قوله تعالى:  ِذي َيَتَخبَّ َبا الَ َيُقوُموَن إِالَّ َكَام َيُقوُم الَّ ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ الَّ
َبا َوَأَحلَّ اهللاُّ اْلَبْيعَ  َام اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُْم َقاُلوْا إِنَّ ْيَطاُن ِمَن اْملَسِّ َذلَِك بَِأهنَّ َبا َفَمن َجاءُه  الشَّ َم الرِّ َوَحرَّ

ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إَِىل اهللاِّ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّاِر هُ  بِّ ن رَّ ْم فِيَها َمْوِعَظٌة مِّ
  ]275﴾ [البقرة: َخالُِدونَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ِه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى × بِّ ن رَّ   ﴾َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ

  تحلیل الجملة:

  اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. .1

ِه َفانَتهَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 بِّ ن رَّ ﴾، (جاءه) فعل ماض مبني ىَ َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ
على الفتح في محّل جزم فعل الشرط، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول 
به، (موعظة) فاعل مرفوع بالضمة، (من رّبه) جاّر ومجرور متعّلق بمحذوف نعت 
لموعظة، تقدیره: كائنة، والهاء ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه، (فانتهى) 

انتهى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، والفاعل  الفاء عاطفة،
  .)2(ضمیر مستتر تقدیره: هو

                                                           
  .1/223 –النسفي  –) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل 1(
  .1/388 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 2(
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﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (له) َسَلَف  َفَلُه َماجملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم تقدیره: كائن، (ما) اسم موصول مبني في محل رفع 

مؤخر، (سلف) فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، مبتدأ 
وجملة سلف ال محل لها من األعراب؛ صلة الموصول، والجملة (فله...) في محل جزم 

  .  )1(جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من

  ﴾َفُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّارِ  َوَمْن َعادَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

    تحلیل الجملة:

  اسم الشرط: (من)، وهو كما في الجملة األولى. .1

﴾، فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل َعادَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
  الشرط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو.

﴾، الفاء واقعة في جواب اُب النَّارِ َفُأْوَلـئَِك َأْصَح جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3

) اسم إشارة مبنّي على الكسر في محّل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب ُأْوَلـئَِك الشرط، (
مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، (أصحاب) خبر مرفوع بالضمة، (النار) مضاف 

عل الشرط وجوابه إلیه مجرور بالكسرة، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة من ف
  .)2(في محل رفع خبر من

  ثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشرط

حال الذین یتعاملون بالربا إذا قاموا من قبورهم بحال المصروع؛ بسبب أنهم  Uیصف اهللا 
نظموا الربا والبیع في سلك واحد إلفضائهما إلى الربح، فاستحلوه، فأكذبهم اهللا، وبین أنه أحل البیع 

لربا؛ لما في البیع والشراء من نفع لألفراد والجماعات، ولما في الربا من استغالل وضیاع وحرم ا
وهالك، وجاء بجملتین شرطیتین بین في األولى أن من بلغه نهي اهللا عن الربا فارتدع، فالنتیجة أن 

نه، فإن استمر له ما مضى قبل أن یبلغه التحریم ال إثم علیه فیه، وأمره إلى اهللا فیما یستقبل من زما
على توبته فاهللا ال یضیع أجر المحسنین، وفي الجملة الشرطیة الثانیة وعید لمن عاد إلى الربا 

  .)3(ففعله بعد بلوغه نهي اهللا عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت علیه الحجة

                                                           
  .1/388 – صالح بهجت – المرتل هللا لكتاب المفصل اإلعراب) انظر: 1(
  .3/72 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
  . 1/162 –البیضاوي  –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 3(
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ُقوْا اهللاَّ َوذَ ﴿المسألة الرابعة: قوله تعالى:  ِذيَن آَمنُوْا اتَّ َا الَّ َبا إِن ُكنُتم َيا َأهيُّ ُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ
ْؤِمنِنيَ    ]278﴾ [البقرة: مُّ

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  حرف الشرط: (إن)، وهو حرف شرط مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

ْؤِمنِنيَ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿  .2 ﴾، (كنتم) فعل ماض ناقص مبنّي على ُكنُتم مُّ
جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع اسم كان،  السكون في محلّ 

  .)1((مؤمنین) خبر كان منصوب وعالمة النصب الیاء

  جملة جواب الشرط: محذوفة، تقدیرها: إن كنتم مؤمنین فاتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا. .3
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

  رط بعد تحلیل المسألة التي تلیها.سأتناول األثر التفسیري لجملة الش

  

َن اهللاِّ َوَرُسولِِه َوإِن ُتْبُتْم َفَلُكْم ﴿المسألة الخامسة: قوله تعالى:  ْ َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا بَِحْرٍب مِّ َفإِن ملَّ
  ]279﴾ [البقرة: ُرُؤوُس َأْمَوالُِكْم الَ َتْظلُِموَن َوالَ ُتْظَلُمونَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  مل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:تشت

َن اهللاِّ َوَرُسولِهِ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  × ْ َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا بَِحْرٍب مِّ     ﴾َفإِن ملَّ

  تحلیل الجملة:

  حرف الشرط: (إن): حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

ْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (لم) حرف نفي وقلب وجزم مبني على  َتْفَعُلواْ ملَّ
السكون ال محل له من اإلعراب، (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف 
النون، والواو ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة في محل جزم 

  .)2(فعل الشرط
                                                           

  .1/118 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
 .3/78 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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َن اّهللاِ َوَرُسولِهِ َفْأَذُنوْا جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 الفاء واقعة في جواب  ﴾،بَِحْرٍب مِّ
الشرط، والفعل بعده فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعل، والجملة في محل جزم جواب الشرط، (بحرب) جار ومجرور 

رب تقدیرها: كائنة، (ورسوله) متعلقان بأذنوا، (من اهللا) جار ومجرور متعلقان بصفة من ح
الواو حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، رسول: معطوف على (اهللا) 

 .)1(مجرور مثله، والهاء ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه

  ﴾َوإِن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوالُِكمْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  لة:تحلیل الجم

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

﴾، فعل ماٍض مبني على السكون في محل جزم فعل ُتْبُتمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والمیم حرف للجمع 

 .)2(مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوالُِكمْ : قوله تعالى: ﴿جملة جواب الشرط .3
مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، (لكم) الالم حرف جر مبني على الفتح ال محل 
له من اإلعراب، والكاف ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والمیم 

شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم تقدیره: كائن، للجمع ال محل لها من اإلعراب، و 
(رءوس) مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف، (أموالكم) أموال مضاف 
إلیه مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمیر متصل مبني على السكون 

  .)3(واب الشرطفي محل جر مضاف إلیه، والمیم: للجمع، والجملة االسمیة في محل جزم ج

  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط في المسألتین

في اآلیة السابقة المؤمنین بتقوى اهللا ولزوم طاعته، وأن یتركوا المعامالت  Uیأمر اهللا 
 فذروا الربا، وعبر بجملة الربویة التي كانت لهم قبل التحریم، إن كان إیمانكم حًقا قوًال وعمًال 

ى: (إن كنتم مؤمنین) وفي هذه الجملة الشرطیة حض للمسلمین بترك الربا، ، وهي قوله تعالشرطیة
فاإلیمان یتطلب من المؤمن الطاعة، أما في هذه اآلیة فبدأت بجملة شرطیة بأداة الشرط إن 

                                                           
  .1/392 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المفصل 1(
  .1/392 –) انظر: المرجع السابق 2(
  .1/118 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 3(
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الحتمال عدم االستجابة، وترك التعامل بالربا، فتوعد اهللا سبحانه أمثال هؤالء، قائًال لهم: ائذنوا 
في الجملة الشرطیة الثانیة ما یجب علیهم  - سبحانه- نه تعالى، ومن رسوله، ثم بین بحرب كائنة م

عند توبتهم من التعامل بالربا، فلهم أصول أموالهم، وهم بذلك ال یظلمون غیرهم، وال ُیظلمون؛ ألن 
  .)1(من أخذ ماله دون زیادة أو نقص كان مقسًطا

  

ُقوْا َخْريٌ لَُّكْم إِن َوإِن َكاَن ذُ ﴿المسألة السادسة: قوله تعالى:  ٍة َوَأن َتَصدَّ ظَِرٌة إَِىل َمْيَرسَ ٍة َفنَ و ُعْرسَ
  ]280﴾ [البقرة: ُكنُتْم َتْعَلُمونَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على جملتین شرطیتین:

ظَِرٌة إَِىل َميْ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  × ٍة َفنَ ةٍ َوإِن َكاَن ُذو ُعْرسَ     ﴾َرسَ

  تحلیل الجملة:

  حرف الشرط: ﴿ِإن﴾، حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

ةجملة فعل الشرط: ﴿ .2 ﴾، (كان) فعل ماٍض تام مبني على الفتح في محل َكاَن ُذو ُعْرسَ
جزم فعل الشرط، (ذو) فاعل مرفوع وعالمة رفعة الواو؛ ألنه من األسماء الخمسة وهو 

  .)2(سرة) مضاف إلیه مجرور وعالمة جره الكسرةمضاف، (ع

ةٍ جملة جواب الشرط: ﴿ .3 ظَِرٌة إَِىل َمْيَرسَ ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، مبنیة على الفتح َفنَ
ال محل لها من اإلعراب، (نظرة) خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة لمبتدأ محذوف تقدیر 

محل له من اإلعراب، (میسرة) اسم فاألمر نظرة، (إلى) حرف جر مبني على السكون ال 
مجرور وعالمة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة  تقدیرها: كائنة، 

 .)3(والجملة االسمیة في محل جزم جواب الشرط

  ﴾إِن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة ×

  تحلیل الجملة:

 في الجملة السابقة. حرف الشرط: (إن)، وسبق بیانه .1
                                                           

  .2/230 –القاسمي  –، محاسن التأویل 1/639 –طنطاوي  –) انظر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم 1(
  .1/432 –محیي الدین درویش  – ) انظر: إعراب القرآن وبیانه2(
  .3/78 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
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﴾، (كنتم) فعل ماٍض مبني على السكون في محل جزم ُكنُتْم َتْعَلُمونَ جملة فعل الشرط: ﴿ .2
فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والمیم حرف 
للجمع مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (تعلمون) فعل مضارع مرفوع وعالمة 

ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمیر متصل مبني على السكون في رفعه 
 .)1(محل رفع فاعل، والجملة الفعلیة في محل نصب خبر كان

جملة جواب الشرط: محذوفة دلَّ علیها ما قبلها، والتقدیر: إن كنتم تعلمون أن الصدقة خیر  .3
  لكم فتصدقوا.

  طثانًیا: األثر التفسیري لجملتي الشر 

في هذه اآلیة كیفیة التعامل مع المدین، ففي حال كان المدین غیر  - سبحانه –یبین اهللا 
قادر على السداد فأمهلوه إلى أن ییسر اهللا له رزًقا فیدفع إلیكم مالكم، وٕان تتركوا رأس المال كله أو 

خیر بعضه، وتضعوه عن المدین صدقة منكم فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فضل ذلك، وأنه 
  .)2(لكم في الدنیا واآلخرة، فتصدقوا

  

ى َفاْكُتُبوُه ﴿المسألة السابعة: قوله تعالى:  َسم  ِذيَن آَمنُوْا إَِذا َتَداَينُتم بَِدْيٍن إَِىل َأَجٍل مُّ ا الَّ َ َيا َأهيُّ
ْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل َوالَ َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكَام َعلَّمَ  ِذي َوْلَيْكُتب بَّ ُه اهللاُّ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْملِِل الَّ

قُّ َسِفيهًا َأوْ  ِذي َعَلْيِه اْحلَ ُه َوالَ َيْبَخْس ِمنُْه َشْيئًا َفإن َكاَن الَّ قُّ َوْلَيتَِّق اهللاَّ َربَّ َضِعيفًا َأْو الَ  َعَلْيِه اْحلَ
ْ َيُكوَنا َرُجَلْنيِ َيْسَتطِيُع َأن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْملِْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َوا َجالُِكْم َفإِن ملَّ ْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رِّ

ا األُْخَرى َوالَ  َر إِْحَداُمهَ ا َفُتَذكِّ َهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُمهَ َيْأَب َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
َهَداء إَِذا َما ُدُعوْا َوالَ َتْسَأُمْوْا أَ  ن َتْكُتُبْوُه َصِغريًا َأو َكبِريًا إَِىل َأَجلِِه َذلُِكْم َأْقَسُط ِعنَد اّهللاِ َوَأْقوُم الشُّ

ًة ُتِديُروَهنَا َبْينَُكْم َفَلْيَس َعَلْيكُ  اَرًة َحاِرضَ َهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبوْا إِالَّ َأن َتُكوَن ِجتَ ْم ُجنَاٌح َأالَّ لِلشَّ
ُقوْا اهللاَّ َتْكُتُبوَها َوَأْش  ُه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَّ  ِهُدْوْا إَِذا َتَباَيْعُتْم َوالَ ُيَضآرَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهيٌد َوإِن َتْفَعُلوْا َفإِنَّ

ٍء َعلِيمٌ  ُمُكُم اهللاُّ َواهللاُّ بُِكلِّ َيشْ   ]282﴾ [البقرة: َوُيَعلِّ

  

                                                           
  .1/393 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 1(
  .1/193 –الواحدي  –، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 1/323 –الزمخشري  –) انظر: الكشاف 2(
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  أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ست جمل شرطیة:

ى َفاْكُتُبوهُ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى:  × َسم      ﴾إَِذا َتَداَينُتم بَِدْيٍن إَِىل َأَجٍل مُّ

  تحلیل الجملة:

﴾: ظرف لما ُیستقبل من الزمان مبني على السكون ، خافض لشرطه إَِذاحرف الشرط: ﴿ .1
  منصوب بجوابه.

فعل ماٍض مبني على السكون، والتاء  ﴾، (تداینتم)َتَداَينتُم بَِدْينٍ جملة فعل الشرط: ﴿ .2
ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والمیم حرف للجمع مبني على 
السكون ال محل له من اإلعراب، والجملة الفعلیة في محل جر مضاف إلیه، (بدیٍن) الباء 
حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، دین: اسم مجرور وعالمة جره 

  .)1(ة، وشبه الجملة متعلق بالفعل تداینتمالكسر 

﴾: الفاء واقعة في جواب الشرط مبنیة على الفتح ال محل له َفاْكُتُبوهُ جملة جواب الشرط: ﴿ .3
من اإلعراب، اكتبوه: فعل أمر مبني على حذف النون؛ ألن مضارعه من األفعال الخمسة، 

هاء ضمیر متصل مبني والواو ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وال
على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلیة ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها 

 .)2(جواب الشرط غیر جازم

  ﴾َفْليَْكُتْب قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثانیة:  ×

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: محذوف، تقدیره: إن. .1

 ب الكاتب.جملة فعل الشرط: محذوفة، تقدیرها: إن استكت .2

﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، وتسمى َفْلَيْكُتْب جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
الفصیحة، والالم الم األمر حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، یكتب: فعل 

                                                           
  .3/83 –محمود صافي  –في إعراب القرآن الكریم  ) انظر: الجدول1(
  .1/119 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
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مضارع مجزوم بالالم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: هو، والجملة 
  . )1(واب الشرطفي محل جزم ج

قُّ َسِفيهًا َأْو َضِعيفًا َأْو الَ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة × ِذي َعَلْيِه اْحلَ َفإن َكاَن الَّ
  ﴾َيْسَتطِيُع َأن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْملِْل َولِيُُّه بِاْلَعْدلِ 

  تحلیل الجملة:

 ل له من اإلعراب.حرف الشرط: ﴿إن﴾ وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال مح .1

قُّ َسِفيهاً جملة فعل الشرط: ﴿ .2 ﴾، (كان) فعل ماٍض مبني على السكون َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْحلَ
في محل جزم فعل الشرط، (الذي) اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم 
كان، (علیه) على: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، والهاء ضمیر 

مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر  متصل
مقدم تقدیره: كائن، (الحق) مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والجملة االسمیة صلة 

 .)2(الموصول ال محل لها من اإلعراب، (سفیًها) خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة

﴾، (فلیملل) الفاء واقعة في جواب الشرط مبنیة َولِيُُّه بِاْلَعْدلِ َفْلُيْملِْل جملة جواب الشرط: ﴿ .3
على الفتح ال محل له من اإلعراب، والالم الم األمر حرف مبني على السكون ال محل له 
من اإلعراب، یملل: فعل مضارع مجزوم بالالم وعالمة جزمه السكون، (ولیه) فاعل مرفوع 

ء ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف، والها
مضاف إلیه، وجملة (فلیملل) في محل جزم جواب الشرط، (بالعدل) الباء حرف جر مبني 
على الكسر ال محل له من اإلعراب، العدل: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة، وشبه 

  .)3(الجملة متعلق بالفعل یملل

ْ َيُكوَنا َرُجَلْنيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتانِ َفإِ قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الرابعة:  ×     ﴾ن ملَّ

    تحلیل الجملة:

  حرف الشرط: ﴿إن﴾: حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

                                                           
 .3/85 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 1(
  .397/ 1–بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 2(
 .1/398 –) انظر: المرجع السابق 3(
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ْ َيُكوَنا َرُجَلْنيِ ﴿قوله تعالى: جملة فعل الشرط:  .2 ﴾، لم: حرف نفي وجزم وقلب مبني على ملَّ
یكونا) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، السكون ال محل له من اإلعراب، (

واأللف ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، والجملة الفعلیة في محل 
 .)1(جزم فعل الشرط، (رجلین) خبر كان منصوب وعالمة نصبه الیاء؛ ألنه مثنى

قعة في جواب الشرط مبنیة ﴾: الفاء واَفَرُجٌل َواْمَرَأَتانِ ﴿قوله تعالى: جملة جواب الشرط:  .3
على الفتح ال محل له من اإلعراب، (رجل) فاعل للفعل المقدر یشهد مرفوع بالضمة، 
والجملة في محل جزم جواب الشرط، والواو حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من 

 .)2(اإلعراب، (امرأتان) معطوف مرفوع وعالمة رفعه األلف

  ﴾َوَأْشِهُدْوْا إَِذا َتَباَيْعُتمْ تعالى: ﴿ : قولهالجملة الشرطیة الخامسة ×

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إذا)، وهو كما في الجملة األولى. .1

﴾، فعل ماض مبنّي على السكون، والتاء ضمیر َتَباَيْعُتمْ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿  .2
 .)3(متصل مبني في محل رفع فاعل، والمیم للجمع، والجملة في محل جر مضاف إلیه

 جملة جواب الشرط: محذوفة، دل علیها ما قبلها، والتقدیر: إذا تبایعتم فأشهدوا. .3

ُه ُفُسوٌق بُِكمْ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة السادسة   ﴾َوإِن َتْفَعُلوْا َفإِنَّ

  تحلیل الجملة:

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما في الجملة الرابعة. .1

﴾، فعل مضارع مجزوم؛ ألنه فعل الشرط، وعالمة اْ َتْفَعُلوجملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
 .)4(جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل

ُه ُفُسوٌق بُِكمْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (إّن) َفإِنَّ
إّن،  حرف توكید ونصب، والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في محّل نصب اسم 

                                                           
  .3/85 –محمود صافي  –جدول في إعراب القرآن الكریم ) انظر: ال1(
  .398/ 1–بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 2(
  .3/89 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
  .1/402 –بهجت صالح  –) انظر: اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل 4(
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(فسوق) خبر مرفوع بالضمة، (بكم) الباء حرف جّر مبني على الكسر ال محل له من 
اإلعراب، والكاف ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وشبه الجملة 
متعلق بصفة محذوفة من فسوق تقدیرها كائن، والجملة االسمیة في محل جزم جواب 

  .)1(الشرط

  لجمل الشرط ثانًیا: األثر التفسیري

إنها أطول آیة في القرآن الكریم، وقد اشتملت على ست جمل شرطیة؛ لكثرة أحكامها، بدأها 
بخطاب  للمؤمنین ضمن جملة شرطیة قائًال لهم: إذا تعاملتم في أي یوم من األیام بدین  Uاهللا 

مین ضابط، وال یمتنع إلى وقت معلوم فاكتبوه؛ حفًظا للمال ودفًعا للنزاع، ولیقوم بأمر الكتابة رجل أ
من علمه اهللا الكتابة عن ذلك، فإن استكتب الكاتب فعلیه أن یكتب، ولیقم المدین بإمالء ما علیه 
من الدین، ولیراقب ربه، وال ینقص من دینه شیًئا، ثم جاءت الجملة الشرطیة الثالثة تبین إن كان 

نوًنا، أو ال یستطیع النطق لخرس به، المدین محجوًرا علیه لتبذیره وٕاسرافه، أو كان صغیًرا أو مج
فلیتول اإلمالء عن المدین القائم بأمره، واطلبوا شهادة رجلین مسلمین بالغین عدلین، وعبر عن 
جواز شهادة رجل وامرأتین بجملة شرطیة، حتى ُتَذكِّر إحداهما األخرى، وعلى الشهداء أن یجیبوا 

لدین قلیًال أو كثیًرا إلى وقته المعلوم، ذلكم أعدل في من دعاهم إلى الشهادة، وال َتَملوا من كتابة ا
شرع اهللا وهدیه، وأعظم عوًنا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدین 
وقدره وأجله، لكن إن كانت المسألة مسألة بیع وشراء، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال، فال حاجة 

د على ذلك منًعا للنزاع والشقاق، ومن الواجب على الشاهد والكاتب إلى الكتابة، ویستحب اإلشها
أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر اهللا، وال یجوز لصاحب الحق ومن علیه الحق اإلضرار 
بالكتاب والشهود، وكذلك ال یجوز للكتاب والشهود أن یضاروا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، 

یتم عنه فإنه خروج عن طاعة اهللا، وخافوا اهللا في جمیع ما أمركم به، ونهاكم عنه، وٕان تفعلوا ما نه
  .)2( ویعلمكم اهللا جمیع ما یصلح دنیاكم وأخراكم، واهللا بكل شيء علیم

  

  

  

  

  
                                                           

  .1/402 – صالح بهجت – المرتل اهللا لكتاب المفصل اإلعراب) انظر: 1(
  .1/273 –الجزائري  –) انظر: أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 2(
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  ثايناملطلب ال
  ي مطلع الربع الرابعـحتليل مجلة الشرط ف

  ، وهي كما یلي: یشتمل مطلع الربع الرابع من الحزب الخامس، على ثالث مسائل
  

ْقُبوَضٌة َفإِْن َأِمَن ﴿المسألة األولى: قوله تعالى:  َوإِن ُكنُتْم َعَىل َسَفٍر َوَملْ َجتُِدوْا َكاتِبًا َفِرَهاٌن مَّ
َهاَدَة وَ  ُه َوالَ َتْكُتُموْا الشَّ ِذي اْؤُمتَِن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق اهللاَّ َربَّ ُه آثٌِم َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِّ الَّ َمن َيْكُتْمَها َفإِنَّ

  ]283﴾ [البقرة: َقْلُبُه َواهللاُّ بَِام َتْعَمُلوَن َعلِيمٌ 

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

  تشتمل هذه اآلیة على ثالث جمل شرطیة:

  ﴾ْقُبوَضةٌ َوإِن ُكنُتْم َعَىل َسَفٍر َوَملْ َجتُِدوْا َكاتِبًا َفِرَهاٌن مَّ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة األولى ×

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إن)، وهو حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. .1

﴾، (كنتم) فعل ماض ُكنُتْم َعَىل َسَفٍر َوَملْ َجتُِدوْا َكاتِباً جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2
في محل  ناقص مبنّي على السكون في محّل جزم فعل الشرط، والتاء ضمیر متصل مبني

رفع اسم كان، (على سفر) جاّر ومجرور متعّلق بخبر كان المحذوف تقدیره: موجودین، 
(الواو) حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، (لم) حرف نفي وقلب وجزم 
مبني ال محل له من اإلعراب، (تجدوا) مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون والواو 

 .)1(ل رفع فاعل، (كاتًبا) مفعول به منصوب بالفتحةضمیر متصل مبني في مح

ْقُبوَضةٌ جملة جواب الشرط: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (رهان) خبر َفِرَهاٌن مَّ
لمبتدأ محذوف تقدیره: البدیل رهان، مرفوع بالضمة، (مقبوضة) نعت لرهان مرفوع مثله، 

 .)2(والجملة في محل جزم جواب الشرط

ِذي اْؤُمتَِن َأَماَنَتهُ : قوله تعالى: ﴿یة الثانیةالجملة الشرط ×   ﴾َفإِْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِّ الَّ

  
                                                           

 .1/121 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/105 –الخراط  –) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن 2(
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  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (إن)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا﴾، (أمن) فعل ماض مبنّي على الفتح  .2
فعل الشرط، (بعضكم) فاعل مرفوع بالضمة، والكاف ضمیر متصل مبني  في محّل جزم

 .)1(في محل جر مضاف إلیه، (بعًضا) مفعول به منصوب بالفتحة

ِذي اْؤُمتَِن َأَماَنَتهُ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب َفْلُيَؤدِّ الَّ
حل لها من اإلعراب، (یؤّد) فعل مضارع الشرط، الالم: الم األمر مبنیة على السكون ال م

مجزوم بالالم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة، والجملة في محل جزم جواب الشرط، 
(الذي) اسم موصول في محّل رفع فاعل، (اؤتمن) فعل ماضّي مبنّي للمجهول مبني على 

ة، والهاء الفتح، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، (أمانته) مفعول به منصوب بالفتح
 .)2(ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیه

ُه آثٌِم َقْلُبهُ : قوله تعالى: ﴿الجملة الشرطیة الثالثة ×   ﴾َوَمن َيْكُتْمَها َفإِنَّ

  تحلیل الجملة:

 اسم الشرط: (من)، وهو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. .1

جزوم؛ ألنه فعل الشرط، وعالمة جزمه ﴾، فعل مضارع مَيْكُتْمَهاجملة فعل الشرط: ﴿ .2
 .)3(السكون، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به

ُه آثٌِم َقْلُبهُ جملة جواب الشرط: ﴿ .3 ﴾، الفاء واقعة في جواب الشرط، (إن) حرف توكید َفإِنَّ
ونصب مبني ال محل له من اإلعراب، والهاء ضمیر متصل مبني في محل نصب اسم 

بر إن مرفوع بالضمة، (قلبه) فاعل مرفوع بالضمة، وجملة (فإنه...) في محل إّن، (آثم) خ
 .)4(خبر منجزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع 

 

  

                                                           
  .1/444 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 1(
  .1/121 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 2(
  .3/93 –محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 3(
  .3/93 –المرجع السابق) انظر: 4(
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  ثانًیا: األثر التفسیري لجمل الشرط

تبین هذه اآلیة حكًما من أحكام المتداینین، وهو حال كونهم في سفر، ولم یجدوا من یكتب 
، فالحكم جاء في جواب الشرط، وهو أن ُیدفع إلى صاحب الحق شيء یكون عنده ضماًنا لحقه لهم

إلى أن یرد المدین ما علیه من دین، وبینت الجملة الشرطیة الثانیة في حال أمن الدائن المدین 
ة فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه فلیدفع ذاك المؤتمن الدین الذي علیه ولیتق اهللا في رعای

حقوق األمانة، ویبقى الدین أمانة في ذمة المدین، علیه أداؤه، وعلیه أن یراقب اهللا فال یخون 
صاحبه، فإن أنكر المدین الدین، وكان هناك من حضر وشهد، فعلیه أن یظهر شهادته، ومن 
أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر، واهللا المطلع على السرائر، المحیط علمه بكل 

  .)1(كم، سیحاسبكم على ذلكأمور 
  

مالهللاَِِّّ ما ِيف ﴿المسألة الثانیة: قوله تعالى:  َوَما ِيف األَْرِض َوإِن ُتْبُدوْا َما ِيف َأنُفِسُكْم َأْو  اِت وَ ـٰسَّ
ءٍ  ُب َمن َيَشاُء َواهللاُّ َعَىل ُكلِّ َيشْ اِسْبُكم بِِه اهللاُّ َفَيْغِفُر ملَِن َيَشاُء َوُيَعذِّ ُفوُه ُحيَ   ]284﴾ [البقرة: َقِديرٌ  ُختْ

    أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: (ِإن)، وهو كما في الجملة السابقة. .1

ُفوهُ جملة فعل الشرط: قوله تعالى: ﴿ .2 ﴾، (تبدوا) فعل مضارع ُتْبُدوْا َما ِيف َأنُفِسُكْم َأْو ُختْ
في محل  مجزوم؛ ألنه فعل الشرط، وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني

رفع فاعل، (ما) اسم موصول مبنّي على السكون في محّل نصب مفعول به، (في أنفس) 
في: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، أنفس: اسم مجرور وعالمة 
جره الكسرة، وشبه الجملة متعّلق بمحذوف صلة ما تقدیره: استقر، والكاف ضمیر متصل 

والمیم للجمع، أو حرف عطف مبني على السكون ال  مبني في محل جر مضاف إلیه،
محل له من اإلعراب، (تخفوه) فعل مضارع مجزوم؛ معطوف على فعل الشرط، وعالمة 
جزمه حذف النون، والواو ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمیر متصل 

 .)2(مبني في محل نصب مفعول به

﴾، (یحاسب) فعل مضارع مجزوم؛ ألنه ُكم بِِه اهللاُُّحيَاِسبْ جملة جواب الشرط: قوله تعالى: ﴿ .3
جواب الشرط، والكاف ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به، (به) الباء حرف 

                                                           
  ، 385/ 2 –الخطیب  –) انظر: التفسیر القرآني للقرآن 1(
  .3/96-محمود صافي  –) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكریم 2(
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جّر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، والهاء ضمیر متصل مبني في محّل جّر 
فاعل مرفوع اسم مجرور وشبه الجملة متعّلق بالفعل یحاسب، (اهللا) لفظ الجاللة 

 .)1(بالضمة
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط:

أنه قد أحاط بكل شيء قدرة وعلًما، وسواء أظهرتم ما في أنفسكم أو أخفیتموه  Uیقرر اهللا 
فإن اهللا علیم خبیر، سیحاسبكم علیه یوم القیامة فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وهو تعالى 

  .)2(على كل شيء قدیر
  

ا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت ﴿الثالثة: قوله تعالى: المسألة  الَ ُيَكلُِّف اهللاُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها َهلَ
ْلَتُه َعَىل الَّ  ِمْل َعَلْينَا إِْرصًا َكَام َمحَ نَا َوالَ َحتْ ِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ نَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ نَا ِذيَن ِمن َقْبلِ َربَّ نَا َربَّ

َنا َعَىل  نَا َأنَت َمْوالََنا َفانُرصْ ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَمحْ مِّ اْلَقْوِم َوالَ ُحتَ
  ]286﴾ [البقرة: اْلَكافِِرينَ 

  أوًال: تحلیل جملة الشرط

 حرف الشرط: (إن)، وهو كما في المسألة األولى. .1

ِسينَا َأْو َأْخَطْأَنالشرط: قوله تعالى: ﴿جملة فعل ا .2 ﴾، (نسینا) فعل ماض مبني على نَّ
السكون، في محل جزم فعل الشرط، ونا ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل، أو 

 .)3(حرف عطف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، (أخطأنا) مثل نسینا

 أخطأنا فال تؤاخذنا. جملة جواب الشرط: محذوفة، تقدیرها: إن نسینا أو .3
  ثانًیا: األثر التفسیري لجملة الشرط

في هذه اآلیة إخبار من اهللا تعالى برفع تكلیف ما ال یطاق، فالدین یسر ال مشقة فیه، فمن 
فعل خیًرا نال خیًرا، ومن فعل شًرا نال شًرا، ربنا إن نسینا شیًئا مما افترضته علینا، أو أخطأنا في 

له فال تعاقبنا، ربنا وال تكلفنا من األعمال الشاقة ما كلفته من قبلنا من فعل شيء نهیتنا عن فع
العصاة عقوبة لهم، ربنا وال تحملنا ما ال نستطیعه من التكالیف، ومن ذلك ما كلف به بنو إسرائیل 

                                                           
  .1/121 –الدعاس  –) انظر: إعراب القرآن 1(
  .1/656-طنطاوي  –التفسیر الوسیط انظر: ) 2(
  .1/450 –محیي الدین درویش  –) انظر: إعراب القرآن وبیانه 3(
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من قتل األنفس، وقطع موضع النجاسة، وخمسین صالة في الیوم واللیلة، وغیرها، وامح ذنوبنا، 
بنا، وأحسن إلینا، أنت مالك أمرنا، فانصرنا على من جحدوا دینك، وكذبوا نبیك محمًدا واستر عیو 

  .)1(صلى اهللا علیه وسلم، واجعل العاقبة لنا علیهم في الدنیا واآلخرة
  

                                                           
  .1/166 –البیضاوي  –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1/142 –ابن جزي  –) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل 1(
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  اخلامتة

 الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده تعالى على انتهائي كما حمدته على ابتدائي،
  وأصلي وأسلم على البشیر الهادي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد، وبعد:

ا المقام أن تواضع، مما یحدوني في هذمفبحمد اهللا ومنته وتوفیقه وصلت إلى نهایة هذا البحث ال
  :وذلك فیما یليالباحثة إلیها التي توصلت والتوصیات ألهم النتائج  أعرض

  أوًال: أهم النتائج:
إن لدراسة علم النحو أهمیة بالغة، فهو الموجه لبقیة العلوم إلى مسارها الصحیح، وهو  .1

 الذي یحافظ على اللغة، وبه یستقیم النطق.

لتفقه في هذا العلم، إذ ال لالنحو والتفسیر، فالمفسر بحاجة  هناك ارتباط وثیق بین علم .2
 دون اإلحاطة بأسرار هذا العلم. Uیتسنى فهم مراد اهللا 

رة استخدام أسلوب الشرط في القرآن الكریم، استنتاًجا من استقراء المواضع التي جاءت كث .3
تخلو آیة من آیات السورة من جملة شرطیة، وربما اشتمالها تكاد في سورة البقرة، إذ ال 

 على أكثر من جملة شرطیة قد تصل إلى ست جمل شرطیة.

 ل الشرط في سورة الدراسة.كان أغلب التوسع الشرطي من باب العطف على جملة فع .4

 وقع الحذف في الجملة الشرطیة في سورة البقرة على صورتین: .5

  الصورة األولى: حذف أداة الشرط مع فعل الشرط، وجاء في (أحد عشر) موضًعا.

الصورة الثانیة: حذف جواب الشرط فقط، وهو الغالب حیث جاء في (اثنین وثالثین) 
  موضًعا.

شرطها بلفظ (كان) هو أكثر أحوالها فعل التي  )إن(رطیة مع حذف الجواب في الجملة الش .6
 في سورة البقرة.

 غلبة ورود أدوات الشرط الجازمة على أدوات الشرط غیر الجازمة في سورة البقرة. .7

من فعل الشرط وجواب الشرط، وتقدیر المحذوف - إن تحدید جملة الشرط، وتحلیل أركانها،  .8
له أثر كبیر في فهم اآلیة القرآنیة، وازالة  - الفعل مًعاسواء كان جواب الشرط، أو األداة و 

 الغموض واللبس عنها.

استخدام أداة الشرط (إْن) في األمور المشكوك في وقوعها، والتي قد تكون مستحیلة، بینما  .9
 أداة الشرط (إذا) في األمور المحتمل وقوعها.
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أن أغلبها یكون احثة البمن خالل استعراض تركیب جملة الشرط في آیات السورة وجدت  .10
الفعل فیها ماضًیا والجواب جملة اسمیة، مما یؤكد أن الفعل الماضي یدل على تحقق 

 وقوع الفعل، والجملة االسمیة تدل على الثبات واالستقرار.

 إحدى عشرة ومائة مسألة.بلغت عدد الجمل الشرطیة أربًعا وسبعین ومائة جمعتها  .11

تكرارها، توصلت إلى التأكد من أنَّ إْن هي أم بعد احصاء أدوات الشرط مع اعتبار  .12
  الباب، وفیما یلي ثبت احصائي ألدوات الشرط في سورة البقرة: 

  

  عدد مرات ورودها  األداة  الرقم
  59  إنْ    .1
  33  منْ    .2
  29  إذا   .3
  11  لو   .4
  10  ما   .5
  9  فلمَّا   .6
  4  كلما   .7
  2  لوال   .8
  2  حیثما   .9

  2  أینما .10
  2  أما .11
  1  أنَّى .12

  

  :التوصیاتثانًیا: أهم 
علم النحو؛ محولة اتقان وطلبة العلم الشرعي خاصة بأوصي بتشجیع الطلبة عامة،  .1

 ، ومراده. Uلالرتباط الوثیق بینه وبین فهم كتاب اهللا 

بضرورة التدبر والتمعن والتفكر عند تالوته، ومحاولة ابراز  Uأوصي قارئ كتاب اهللا  .2
سلیًما، وإلزالة اللبس والغموض واإلشكال  مضمره، وتقدیر محذوفه؛ للوصول إلى فهمه فهًما

 عن آیاته.
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أوصي المعنیین من العلماء والمفكرین بضرورة إقامة أیام دراسیة، تحث الطلبة فیها على  .3
 ، ومنها علم النحو.Uضرورة اإللمام بالعلوم ذات الصلة بكتاب اهللا 

طریقة میسرة وسهلة، أوصي األساتذة والعلماء المختصین بمحاولة تقدیم مادة علم النحو ب .4
علیه، وتعلمه،  تغییًرا للطابع المأخوذ عن علم النحو من قبل الطلبة؛ تشجیًعا لإلقبال

 تقانه.إ و 

أوصي بإكمال هذه الدراسة، وذلك بتحلیل جملة الشرط وبیان أثرها على المعنى التفسیري،  .5
 تطبیًقا على جمیع سور القرآن.

  

ن من توفیق فمن اهللا وحده، وما كان من زلل فمني لي فما كا Uوأخیًرا هذا ما یسره اهللا 
أن یجعل هذا العمل المتواضع في میزان حسناتنا یوم القیامة، وأن ینفع  Uوالشیطان، وأسأل اهللا 

  به طلبة العلم، إنه ولي ذلك والقادر علیه.
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  : فهرس اآليات القرآنية الشريفةأولًا

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  البقرة

  51  11   )ا ِقيَل َهلُْم الَ ُتْفِسُدوْا ِيف األَْرِض َقاُلوْا إِنََّام َنْحُن ُمْصلُِحونَ َوإِذَ (

َفَهاء آَمنَ  َكَام  َأُنْؤِمنُ  َقاُلواْ  النَّاُس  آَمنَ  َكَام  آِمنُواْ  َهلُمْ  ِقيَل  َوإَِذا(   77  13   )... السُّ

ِذينَ  َلُقواْ  اَوإِذَ (   78  14   ).. إَِىل  َخَلْواْ  َوإَِذا آَمنَّا َقاُلواْ  آَمنُواْ  الَّ

  80  17   )َحْوَلُه.. َما َأَضاءْت  َفَلامَّ  َناراً  اْستَْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َمَثُلُهمْ (

ُق  َيَكادُ (   81  20   ).. َهلُم َأَضاء ُكلََّام  اَرُهمْ َأْبَص  َخيَْطُف  اْلَربْ

َّا َرْيٍب  ِيف  ُكنُتمْ  َوإِن( ْلنَا ممِّ ْثلِهِ  مِّن بُِسوَرةٍ  َفْأُتواْ  َعْبِدَنا َعَىل  َنزَّ   84  23   ).. مِّ

ْ  َفإِن( تِي لنَّارَ ا َفاتَُّقواْ  َتْفَعُلواْ  َوَلن َتْفَعُلواْ  ملَّ   86  24   ).. َوُقوُدَها الَّ

) ِ ِذين َوَبرشِّ اِحلَاِت  َوَعِمُلواْ  آَمنُواْ  الَّ   87 25   ).. ِمن َجتِْري َجنَّاٍت  َهلُمْ  َأنَّ  الصَّ

َب  َأن َيْسَتْحِيي الَ  اهللاََّ إِنَّ ( ا َمَثالً  َيْرضِ   89  26   )... َفْوَقَها َفَام  َبُعوَضةً  مَّ

َها األَْسَامء آَدمَ  َوَعلَّمَ ( ِئَكةِ  َعَىل  َعَرَضُهمْ  ُثمَّ  ُكلَّ   91  31   )... َفَقاَل  املَْالَ

  92  33   )... بَِأْسَمآِئِهمْ  َأنَبَأُهمْ  َفَلامَّ  بَِأْسَمآِئِهمْ  َأنبِئُْهم آَدمُ  َيا َقاَل (

ا َمجِيعاً  ِمنَْها اْهبُِطواْ  ُقْلنَا( نِّي َيْأتَِينَُّكم َفإِمَّ   93  38   )... َتبِعَ  َفَمن ُهًدى مِّ

  96  54   )... َأنُفَسُكمْ  َظَلْمتُمْ  إِنَُّكمْ  َقْومِ  َيا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقاَل  َوإِذْ (
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ِذينَ  إِنَّ ( ِذينَ  آَمنُواْ  الَّ ابِِئنيَ  َوالنََّصاَرى َهاُدواْ  َوالَّ   98  62   )... َوالصَّ

ْيُتم ُثمَّ (   99  64   )... َوَرْمحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اهللاَِّ  َفْضُل  َفَلْوالَ  َذلَِك  َبْعدِ  مِّن َتَولَّ

ِذينَ  َلُقواْ  َوإَِذا(   102  76   )... َقاُلواْ  َبْعضٍ  إَِىلَ  َبْعُضُهمْ  َخالَ  َوإَِذا آَمنَّا َقاُلواْ  آَمنُواْ  الَّ

نُكم َفِريقاً  َوُختِْرُجونَ  َأنُفَسُكمْ  َتْقتُُلونَ  َهـُؤالء َأنتُمْ  ُثمَّ (   103  85   ).. ِدَياِرِهمْ  مِّن مِّ

ْينَا اْلكَِتاَب  ُموَسى آَتْينَا َوَلَقدْ ( ُسلِ  َبْعِدهِ  ِمن َوَقفَّ   104  87   )... اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْينَا بِالرُّ

ٌق  اهللاِّ  ِعندِ  مِّنْ  كَِتاٌب  َجاءُهمْ  َوَملَّا(   106  89   )َمَعُهْم... ملَِّا ُمَصدِّ

  107  91   )... َوَيْكُفرونَ  َعَلْينَا ُأنِزَل  بَِام  ُنْؤِمنُ  َقاُلواْ  اهللاُّ  َأنَزَل  بَِام  آِمنُواْ  َهلُمْ  ِقيَل  َوإَِذا(

  110  93   )... ةٍ بُِقوَّ  آَتْينَاُكم َما ُخُذواْ  الطُّورَ  َفْوَقُكمُ  َوَرَفْعنَا ِميَثاَقُكمْ  َأَخْذَنا َوإِذْ (

ارُ  َلُكمُ  َكاَنْت  إِن ُقْل (   111  94   )... ُدونِ  مِّن َخالَِصةً  اهللاِّ  ِعندَ  اآلَِخَرةُ  الدَّ

ُمْ ( ِذينَ  َوِمنَ  َحَياةٍ  َعَىل  النَّاسِ  َأْحَرَص  وَلَتِجَدهنَّ ُكواْ  الَّ   112  96   )... َيَودُّ  َأْرشَ

يَل  َعُدّواً  َكانَ  َمن ُقْل ( ْربِ ِ َلهُ  َفإِنَّهُ  جلِّ   113  97   )... اهللاِّ بِإِْذنِ  َقْلبَِك  َعَىل  َنزَّ

يَل  َوُرُسلِهِ  َوَمآلِئَكتِهِ  هللاِِّّ َعُدّواً  َكانَ  َمن(   114  98   )... َوِجْربِ

َبَذهُ  َعْهداً  َعاَهُدواْ  َأَوُكلََّام ( نُْهم َفِريٌق  نَّ   115  100   )ُيْؤِمنُونَ  الَ  َأْكَثُرُهمْ  َبْل  مِّ

ٌق  اهللاِّ ِعندِ  مِّنْ  َرُسوٌل  َجاءُهمْ  َوَملَّا( َن... َفِريٌق  َنَبذَ  َمَعُهمْ  ملَِّا ُمَصدِّ   116  101   )مِّ

ةٌ  َنْحنُ  إِنََّام  َيُقوالَ  َحتَّى َأَحدٍ  ِمنْ  ُيَعلَِّامنِ  َوَما...(   117، 39  102   )... َتْكُفرْ  َفالَ  فِْتنَ
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ُمْ  َوَلوْ ( َقْوا آَمنُواْ  َأهنَّ   48  103   )َيْعَلُمونَ  َكاُنواْ  لَّوْ  َخْريٌ  اهللاَّ ِعندِ  مِّنْ  َملَُثوَبةٌ  واتَّ

نَْها بَِخْريٍ  َنْأِت  ُننِسَها َأوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َننَسْخ  َما( ْ  ِمْثلَِها َأوْ  مِّ   120 106  )... َأَمل

  121  108   )... َقبُْل  نمِ  ُموَسى ُسئَِل  َكَام  َرُسوَلُكمْ  َتْسَأُلواْ  َأن ُتِريُدونَ  َأمْ (

وَنُكم َلوْ  اْلكَِتاِب  َأْهلِ  مِّنْ  َكثِريٌ  َودَّ ( اراً  إِيَامنُِكمْ  َبْعدِ  مِّن َيُردُّ   122، 46  109   )... ُكفَّ

الَةَ  َوَأِقيُمواْ ( كَ  َوآُتواْ  الصَّ ُمواْ  َوَما اةَ الزَّ   123  110   )... َخْريٍ  مِّنْ  ألَنُفِسُكم ُتَقدِّ

ةَ  َيْدُخَل  َلن َوَقاُلواْ (   123  111   )... تِْلَك  َنَصاَرى َأوْ  ُهوداً  َكانَ  َمن إِالَّ  اْجلَنَّ

  124  112   )... َربِّهِ  ِعندَ  َأْجُرهُ  َفَلهُ  ِسنٌ ُحمْ  َوُهوَ  هللاِِّ  َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  َبَىل (

ُق  َوهللاِِّ( واْ  َفَأْينََام  َواملَْْغِرُب  اْملَْرشِ   125، 44  115   )َعلِيمٌ  َواِسعٌ  اهللاَّ  إِنَّ  اهللاِّ  َوْجهُ  َفثَمَّ  ُتَولُّ

مال َبِديعُ (   126  117   )َفَيُكونُ  ُكن َلهُ  َيُقوُل  َفإِنََّام  َأْمراً  َقَىض  َوإَِذا َواألَْرضِ  اِت وَ ــٰسَّ

َتُهمْ  َتتَّبِعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوالَ  اْلَيُهودُ  َعنَك  َتْرَىض  َوَلن(   126  120   )... إِنَّ  ُقْل  ِملَّ

ِذينَ ( َك  تِالََوتِهِ  َحقَّ  َيتُْلوَنهُ  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهمُ  الَّ   127  121   )... ُأْوَلـئِ

َُّهنَّ  بَِكلَِامٍت  َربُّهُ  إِْبَراِهيمَ  اْبَتَىل  َوإِذِ (   25  124    )َفَأَمت

  129  132   )... اهللاَّ إِنَّ  َبنِيَّ  َيا َوَيْعُقوُب  َبنِيهِ  إِْبَراِهيمُ  ِهبَا َوَوىصَّ (

إِن اْهَتَدواْ  َفَقدِ  بِهِ  آَمنُتم َما بِِمثْلِ  آَمنُواْ  َفإِنْ ( ْواْ  وَّ   130  137   )... ِشَقاٍق  ِيف  ُهمْ  َفإِنََّام  َتَولَّ

َامء ِيف  َوْجِهَك  َتَقلَُّب  َنَرى َقدْ ( يَنََّك  السَّ ... َتْرَضاَها ِقْبَلةً  َفَلنَُولِّ   134  144   )َفَولِّ
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ِذينَ  َأَتيَْت  َوَلِئنْ ( ا آَيةٍ  بُِكلِّ  اْلكِتَاَب  ُأْوُتواْ  الَّ َك  َتبُِعواْ  مَّ   135  145   )َوَما... ِقْبَلتَ

يَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َولُِكلٍّ ( اِت  َفاْسَتبُِقواْ  ُمَولِّ   137  148   )بُِكُم... َيْأِت  َتُكوُنواْ  َما َأْينَ  اْخلَْريَ

ُث  اْحلََرامِ  املَْْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهَك  َفَولِّ  َخَرْجَت  َحْيُث  َوِمنْ (   137، 44  150   )...َوَحيْ

  139  152   )َتْكُفُرونِ  َوالَ  ِيل  َواْشُكُرواْ  َأْذُكْرُكمْ  َفاْذُكُروِين (

ِذينَ ( ةٌ  َأَصاَبْتُهم إَِذا الَّ ِصيبَ ـا هللاِِّ إِنَّا َقاُلواْ  مُّ   139  156   )َراِجعونَ  إَِلْيهِ  َوإِنَّ

َفا إِنَّ (   141  158   )ُجنَاَح... َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلَبيَْت  َحجَّ  َفَمنْ  اهللاِّ َشَعآِئرِ  ِمن َواملَْْرَوةَ  الصَّ

ِخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ (   143  165   )... اهللاِّ  َكُحبِّ  ُحيِبُّوَهنُمْ  َأنَداداً  اهللاِّ ُدونِ  ِمن َيتَّ

بُِعوا َهلُمُ  ِقيَل  َوإَِذا(   144  170   )... َعَلْيهِ  َأْلَفْينَا َما َنتَّبِعُ  َبْل  َقاُلواْ  اهللاُّ َأنَزَل  َما اتَّ

َا َيا( ِذينَ  َأهيُّ   146  172   )... َرَزْقنَاُكمْ  َما َطيَِّباِت  ِمن ُكُلواْ  آَمنُواْ  الَّ

مَ  إِنََّام ( مَ  املَْْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرَّ نِزيرِ  َوَحلْمَ  َوالدَّ   147  173   )... َفَمنِ  اهللاِّ لَِغْريِ  بِهِ  ُأِهلَّ  َوَما اْخلِ

ْيَس ( ِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّواْ  َأن اْلِربَّ  لَّ ْغِرِب  اْملَْرشِ   72  177   )...اْلِربَّ  ـكِنَّ َولَ  َواْملَ

َا َيا( ِذينَ  َأهيُّ ... اْحلُرُّ  اْلَقْتَىل  ِيف  اْلِقَصاُص  َعَليُْكمُ  ُكتَِب  آَمنُواْ  الَّ   149  178   )بِاْحلُرِّ

ُة... َخْرياً  َتَركَ  إِن املَْْوُت  َأَحَدُكمُ  َحَرضَ  إَِذا َعَلْيُكمْ  ُكتَِب (   150  180   )اْلَوِصيَّ

َلهُ  َفَمن(   152  181   )... الَِّذينَ  َعَىل  إِْثُمهُ  َفإِنََّام  َسِمَعهُ  َما َبْعدَ  َبدَّ

وصٍ  ِمن َخاَف  َفَمنْ (   153  182   )... َبْينَُهمْ  َفَأْصَلَح  إِْثامً  َأوْ  َجنَفاً  مُّ
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اعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيُب  َقِريٌب  َفإِينِّ  َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلَك  َوإَِذا(   154  186   )... الدَّ

ُث  َواْقُتُلوُهمْ ( ُث  مِّنْ  َوَأْخِرُجوُهم َثِقْفُتُموُهمْ  َحيْ   160  191   )... َأْخَرُجوُكمْ  َحيْ

ِحيمٌ  َغُفورٌ  اهللاَّ َفإِنَّ  انَتَهْواْ  َفإِنِ (   161  192   )رَّ

ينُ  َوَيُكونَ  فِْتنَةٌ  َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوَقاتُِلوُهمْ (   161  193   )... الدِّ

ْهرُ ( ْهرِ  اْحلََرامُ  الشَّ   162  194   )... َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ  ِقَصاٌص  ُرَماُت َواْحلُ  اْحلََرامِ  بِالشَّ

ُّواْ ( ُتمْ  َفإِنْ  هللاِِّ  َواْلُعْمَرةَ  اْحلَجَّ  َوَأِمت   163  196   )... اْهلَْدِي  ِمنَ  اْستَْيَرسَ  َفَام  ُأْحِرصْ

ْعُلوَماٌت  َأْشُهرٌ  اْحلَجُّ (   167، 40  197   )... َرَفَث  َفالَ  اْحلَجَّ  فِيِهنَّ  َفَرَض  َمنفَ  مَّ

بُِّكمْ  مِّن َفْضالً  َتْبَتُغواْ  َأن ُجنَاٌح  َعَلْيُكمْ  َلْيَس (   169  198   )... َفإَِذا رَّ

نَ  َقَضْيُتم َفإَِذا(   170  200   )... ِذْكراً  َأَشدَّ  َأوْ  آَباءُكمْ  َكِذْكِرُكمْ  اهللاَّ َفاْذُكُرواْ  اِسَكُكمْ مَّ

نَا َيُقوُل  مَّن ِوِمنُْهم( ْنَيا ِيف  آتِنَا َربَّ ةً  اآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسنَةً  الدُّ   38  201   )... َحَسنَ

ْعُدوَداٍت  َأيَّامٍ  ِيف  اهللاَّ َواْذُكُرواْ ( َل  َفَمن مَّ   172  203   )... َعَلْيهِ  إِْثمَ  َفالَ  َيْوَمْنيِ  ِيف  َتَعجَّ

  173  205   )... فِِيَها لِيُْفِسدَ  األَْرضِ  ِيف  َسَعى َتَوىلَّ  َوإَِذا(

ِق  َلهُ  ِقيَل  َوإَِذا( ةُ  َأَخَذْتهُ  اهللاَّ  اتَّ   174  206   )اْملَِهادُ  َوَلبِئَْس  َجَهنَّمُ  َفَحْسبُهُ  بِاِإلْثمِ  اْلِعزَّ

  175  209   )َحكِيمٌ  َعِزيزٌ  اهللاَّ  َأنَّ  َفاْعَلُمواْ  اْلَبيِّنَاُت  َجاءْتُكمُ  َما َبْعدِ  مِّن َزَلْلُتمْ  َفإِن(

اِئيَل  َبنِي َسْل ( ْل  َوَمن َبيِّنَةٍ  آَيةٍ  مِّنْ  آَتْينَاُهم َكمْ  إِْرسَ   176 211   )... اهللاِّ نِْعَمةَ  ُيبَدِّ
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  42 214   )َمَتى َنْرصُ اهللاِّ َأال إِنَّ َنْرصَ اهللاِّ َقِريٌب (

  176 215  )... َواألَْقَربِنيَ  َفلِْلَوالَِدْينِ  َخْريٍ  مِّنْ  َأنَفْقُتم َما ُقْل  ونَ ُينِفقُ  َماَذا َيْسَأُلوَنَك (

ْهرِ  َعنِ  َيْسَأُلوَنَك (   178 217  )... َوَصدٌّ  َكبِريٌ  فِيهِ  ِقَتاٌل  ُقْل  فِيهِ  ِقَتالٍ  اْحلََرامِ  الشَّ

ْنيَ  ِيف ( ُمْ  إِْصَالٌح  ُقْل  اْلَيَتاَمى َعنِ  َوَيْسَأُلوَنَك  َواآلِخَرةِ  االدُّ   180 220  )... َخْريٌ  هلَّ

َكاِت  َتنكُِحواْ  َوالَ ( ْؤِمنَةٌ  َوألََمةٌ  ُيْؤِمنَّ  َحتَّى اْملُْرشِ   181  221   )... مِّن َخْريٌ  مُّ

  183  222   )... ِيف  النَِّساء َفاْعَتِزُلواْ  َأًذى ُهوَ  ُقْل  املَِْحيضِ  َعنِ  َنَك َوَيْسَأُلو(

ى َحْرَثُكمْ  َفْأُتواْ  لَُّكمْ  َحْرٌث  نَِسآُؤُكمْ ( ُمواْ  ِشْئتُمْ  َأنَّ   184، 43  223   )... ألَنُفِسُكمْ  َوَقدِّ

لَِّذينَ ( ُص  نَِّسآئِِهمْ  ِمن ُيْؤُلونَ  لِّ   185  226   )... َفإِنْ  َأْشُهرٍ  َأْرَبَعةِ  َتَربُّ

الََق  َعَزُمواْ  َوإِنْ (   186  227   )َعلِيمٌ  َسِميعٌ  اهللاَّ َفإِنَّ  الطَّ

َقاُت ( بَّ  َواْملَُطلَّ   186  228   )... َأن َهلُنَّ  َحيِلُّ  َوالَ  ُقُرَوءٍ  َثَالَثةَ  بَِأنُفِسِهنَّ  ْصنَ َيَرتَ

َالُق ( َتانِ  الطَّ يٌح  َأوْ  بَِمْعُروٍف  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ   188  229   )... بِإِْحَسانٍ  َتْرسِ

َقَها َفإِن( هُ  َزْوجاً  َتنكَِح  َحتََّى  َبْعدُ  ِمن هُ لَ  َحتِلُّ  َفالَ  َطلَّ   190  230   )... َغْريَ

ْقُتمُ  َوإَِذا(   192  231   )َأْو... بَِمْعُروٍف  َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغنَ  النََّساء َطلَّ

ْقُتمُ  َوإَِذا(   194  232   )... َينكِْحنَ  َأن َتْعُضُلوُهنَّ  َفالَ  َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغنَ  النَِّساء َطلَّ

  196  233   )... ُيتِمَّ  َأن َأَرادَ  ملَِنْ  َكاِمَلْنيِ  َحْوَلْنيِ  َأْوالََدُهنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداُت (



   

 253 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

ِذينَ ( بَّْصنَ  َأْزَواجاً  َوَيَذُرونَ  مْ ِمنكُ  ُيتََوفَّْونَ  َوالَّ   198  234   )... َأْرَبَعةَ  بَِأنُفِسِهنَّ  َيَرتَ

ْ  َما النَِّساء َطلَّْقُتمُ  إِن َعَلْيُكمْ  ُجنَاَح  الَّ ( وُهنُّ  َمل   199  236   )... َهلُنَّ  َتْفِرُضواْ  َأوْ  َمتَسُّ

ْقُتُموُهنَّ طَ  َوإِن( وُهنَّ  َأن َقبْلِ  ِمن لَّ   200  237   )... َفِريَضةً  َهلُنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َمتَسُّ

  201  239   )... َفاْذُكُرواْ  َأِمنتُمْ  َفإَِذا ُرْكَباناً  َأوْ  َفِرَجاالً  ِخْفُتمْ  َفإنْ (

ِذينَ ( ةً  َأْزَواجاً  َوَيَذُرونَ  ِمنُكمْ  فَّْونَ ُيتَوَ  َوالَّ   202  240   )... َوِصيَّ

) ْ ائِيَل  َبنِي ِمن املَْإلِ  إَِىل  َترَ  َأَمل ُمُ  لِنَبِيٍّ  َقاُلواْ  إِذْ  ُموَسى َبْعدِ  ِمن إِْرسَ   204  246   )... هلَّ

بُِّكمْ  مِّن َسكِينَةٌ  فِيهِ  التَّاُبوُت  َيْأتِيَُكمُ  َأن ُمْلكِهِ  آَيةَ  إِنَّ  مْ نِبِيُّهُ  َهلُمْ  َوَقاَل (   205  248   )... رَّ

  206  249   )... َفَمن بِنََهرٍ  ُمْبَتلِيُكم اهللاَّ  إِنَّ  َقاَل  بِاْجلُنُودِ  َطاُلوُت  َفَصَل  َفَلامَّ (

نَا َقاُلواْ  َوُجنُوِدهِ  ِجلَاُلوَت  َبَرُزواْ  َملَّاوَ (   209 250   )... َأْقَداَمنَا َوَثبِّْت  َصْرباً  َعَلْينَا َأْفِرغْ  َربَّ

  210  251   )... املُْْلَك  اهللاُّ َوآَتاهُ  َجاُلوَت  َداُوودُ  َوَقَتَل  اهللاِّ بِإِْذنِ  َفَهَزُموُهم(

ُسُل  تِْلَك ( ْلنَا الرُّ نُْهم َبْعضٍ  َعَىل  َبْعَضُهمْ  َفضَّ   214  253   )... اهللاُّ َكلَّمَ  مَّن مِّ

ينِ  ِيف  إِْكَراهَ  الَ ( َ  َقد الدِّ نيَّ بَ ْشدُ  تَّ   215  256   )... ... بِالطَّاُغوِت  َيْكُفرْ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ

َى  َقاَل  ُعُروِشَها َعَىل  َخاِوَيةٌ  َوِهَي  َقْرَيةٍ  َعَىل  َمرَّ  َكالَِّذي أوْ ( ِيـي َأنَّ   216، 43  259   )... ُحيْ

  219  265   )... مِّنْ  َوَتْثبِيتاً  اهللاِّ َمْرَضاِت  اْبتَِغاء َأْمَواَهلُمُ  ُينِفُقونَ  الَِّذينَ  َوَمَثُل (

ْكَمةَ  ُيؤِيت ( ْكَمةَ  ُيْؤَت  َوَمن َيَشاءُ  َمن اْحلِ   220  269   )... ُأوِيتَ  َفَقدْ  اْحلِ
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َفَقةٍ  مِّن َأنَفْقُتم َوَما(   220  270   )... َوَما َيْعَلُمهُ  اهللاَّ َفإِنَّ  نَّْذرٍ  مِّن َنَذْرُتم َأوْ  نَّ

َدَقاِت  ُتْبُدواْ  إِن(   221  271   )... اْلُفَقَراء َوُتْؤُتوَها ُختُْفوَها َوإِن ِهَي  َفنِِعامَّ  الصَّ

ْيَس ( َك  لَّ   225  272   )... ُتنِفُقواْ  اَومَ  َيَشاءُ  َمن َهيِْدي اهللاَّ َوَلـكِنَّ  ُهَداُهمْ  َعَليْ

ِذينَ  لِْلُفَقَراء( واْ  الَّ باً  َيْسَتطِيُعونَ  الَ  اهللاِّ  َسبِيلِ  ِيف  ُأحِرصُ   226  273   )... ِيف  َرضْ

ِذينَ ( َبا َيْأُكُلونَ  الَّ ْيَطانُ  َيَتَخبَُّطهُ  الَِّذي َيُقومُ  َكَام  إِالَّ  َيُقوُمونَ  الَ  الرِّ   227  275   )... الشَّ

َا َيا( ِذينَ  َأهيُّ ُقواْ  آَمنُواْ  الَّ َبا ِمنَ  َبِقَي  َما َوَذُرواْ  اهللاَّ  اتَّ ْؤِمنِنيَ  ُكنُتم إِن الرِّ   229  278   )مُّ

ْ  َفإِن(   229  279   )... ُرُؤوُس  َفَلُكمْ  ُتْبتُمْ  َوإِن َوَرُسولِهِ  اهللاِّ مِّنَ  ٍب بَِحرْ  َفْأَذُنواْ  َتْفَعُلواْ  ملَّ

ةٍ  ُذو َكانَ  َوإِن( ةٍ  إَِىل  َفنَظَِرةٌ  ُعْرسَ ُقواْ  َوَأن َمْيَرسَ   231  280   )... إِن لَُّكمْ  َخْريٌ  َتَصدَّ

ُقواْ ( ا َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتَوىفَّ  ُثمَّ  اهللاِّ إَِىل  فِيهِ  ُتْرَجُعونَ  َيْوماً  َواتَّ   70  281   )... َكَسَبْت  مَّ

َا َيا( ِذينَ  َأهيُّ ى َأَجلٍ  إَِىل  بَِدْينٍ  َتَداَينتُم إَِذا آَمنُواْ  الَّ َسم    232، 36  282   )... َفاْكُتبُوهُ  مُّ

ْ  َسَفرٍ  َعَىل  ُكنُتمْ  َوإِن( ْقُبوَضةٌ  َفِرَهانٌ  َكاتِباً  َجتُِدواْ  َوَمل   237  283   )... َفإِنْ  مَّ

مال ِيف  ما هللاَِِّّ(   239، 64، 54  284   )ُختُْفوُه... َأوْ  َأنُفِسُكمْ  ِيف  َما ُتْبُدواْ  َوإِن األَْرضِ  ِيف  َوَما اِت وَ ـٰسَّ

  240  286   )... اْكتََسبَْت  َما َوَعَلْيَها َكَسبَْت  َما َهلَا ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  اهللاُّ ُيَكلُِّف  الَ (

  آل عمران

ُرُكمْ  الَِّذي ُهوَ (   52  6   )اْحلَكِيمُ  اْلَعِزيزُ  ُهوَ  إِالَّ  إَِلـهَ  الَ  َيَشاءُ  َكيَْف  األَْرَحامِ  ِيف  ُيَصوِّ
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بُِعوِين  اهللاَّ  ُحتِبُّونَ  ُكنُتمْ  إِن ُقْل ( بِبُْكمُ  َفاتَّ   60، 57  31   )...اهللاُّ  ُحيْ

راً  َبْطنِي ِيف  َما َلَك  َنَذْرُت  إِينِّ  َربِّ  ِعْمَرانَ  اْمَرَأةُ  َقاَلِت  إِذْ  (   39  35   ) ُحمَرَّ

َلَها...( ا َوَكفَّ ا َعَلْيَها َدَخَل  ُكلََّام  َزَكِريَّ   49  37   )..ِرْزقًا. ِعنَدَها َوَجدَ  املِْْحَراَب  َزَكِريَّ

  57  115   )بِاْملُتَِّقني َعلِيمٌ  َواهللاُّ ُيْكَفُرْوهُ  َفَلن َخْريٍ  ِمنْ  َيْفَعُلواْ  َوَما(

واْ  َوإِن( ُكمْ  الَ  َوَتتَُّقواْ  َتْصِربُ ئاً  َكْيُدُهمْ  َيُرضُّ   64  120   )...َشيْ

  النساء

ِذينَ  َيْخَش َولْ ( ةً  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  َتَرُكواْ  َلوْ  الَّ يَّ   48، 46  9   )... َعَليِْهمْ  َخاُفواْ  ِضَعافاً  ُذرِّ

  54 78   )َأْينََام َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم املَْوُت َوَلْو ُكنُْتْم ِيف ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ (

  115  87   )َحِديثاً  اهللاِّ  ِمنَ  َأْصَدُق  َوَمنْ (

  115  122   )ِقيالً  اهللاِّ  ِمنَ  َأْصَدُق  َوَمنْ (

  45  123   ) بِِه.. ُجيْزَ  ُسوءاً  َيْعَمْل  ...َمن(

  35  176   )َليَْس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَركَ  إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك  (

  المائدة

  32  6   )اْلَكْعبَنيِ  إَِىل  َوَأْرُجَلُكمْ  بُِرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ (

َا َيا( ُسوُل  َأهيُّ غْ  الرَّ َك  ُأنِزَل  َما َبلِّ َك  نمِ  إَِليْ بِّ ْ  َوإِن رَّ   57، 55  67   )...َفَام  َتْفَعْل  ملَّ
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بُِسوَهنَُام ( َالةِ  َبْعدِ  ِمن َحتْ   60  106   )...بِاهللاِّ َفُيْقِسَامنِ  الصَّ

  األنعام

ُقِيضَ  َمَلكاً  َأنَزْلنَا َوَلوْ  َلٌك مَ  َعَلْيهِ  ُأنِزَل  َلْوال َوَقاُلواْ (   49  8   )ُينَظُرونَ  الَ  ُثمَّ  األْمرُ  لَّ

  56  17   )... بَِخْريٍ  َيْمَسْسَك  َوإِن ُهوَ  إِالَّ  َلهُ  َكاِشَف  َفالَ  بُِرضٍّ  اهللاُّ َيْمَسْسَك  َوإِن(

َامء... ِيف  ُسلَّامً  َأوْ  األَْرضِ  ِيف  َنَفقاً  َتْبَتِغَي  َأن اْسَتَطْعَت  َفإِنِ (   62  35   )السَّ

  األعراف

  44  37   )...َعنَّا َضلُّواْ  َقاُلواْ  اهللاِّ ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  ُكنُتمْ  َما َأْينَ  َقاُلواْ ...(

  45  178   )...املُْْهَتِدي َفُهوَ  اهللاُّ  َهيْدِ  َمن(

اَعةِ  َعنِ  َيْسَأُلوَنَك (   44  187   )...ُمْرَساَها َأيَّانَ  السَّ

  48  188   )...اْخلَْريِ  ِمنَ  الَْسَتْكَثْرُت  اْلَغيَْب  َأْعَلمُ  ُكنُت  َوَلوْ ...(

  الاألنف

ا َهلُم ُيَغَفرْ  َينتَُهواْ  إِن َكَفُرواْ  لِلَِّذينَ  ُقل (   36  38   )َسَلَف  َقدْ  مَّ

  التوبة

كِنيَ  مِّنَ  َأَحدٌ  َوإِنْ (   55  6   )...اهللاِّ َكَالمَ  َيْسَمعَ  َحتَّى َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْملُْرشِ

  40  7   ) َهلُمْ  َفاْسَتِقيُمواْ  َلُكمْ  ْسَتَقاُمواْ ا َفَام  (
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  57  28    )...َشاء إِن َفْضلِهِ  ِمن اهللاُّ  ُيْغنِيُكمُ  َفَسْوَف  َعْيَلةً  ِخْفتُمْ  َوإِنْ (

وهُ  إِالَّ ( هُ  َفَقدْ  َتنُرصُ   37  40   ) اهللاُّ  َنَرصَ

  هود

تِي آِهلَتُُهمُ  َعنُْهمْ  َأْغنَْت  َفَام (   50  101   )...ِمن اهللاِّ ُدونِ  ِمن َيْدُعونَ  الَّ

ْنَيا اْحلََياةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمن(   54  15   )... فِيَها َأْعَامَهلُمْ  إَِليِْهمْ  ُنَوفِّ  َوِزينََتَها الدُّ

ْن ِعنِدِه ( ًة مِّ َ َوآَتاِين َرْمحَ يبِّ   26  28   )...َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيتُْم إِن ُكنُت َعَىل َبيِّنٍَة مِّن رَّ

  65  34   )... اهللاُّ َكانَ  إِن َلُكمْ  َأنَصَح  َأنْ  َأَردتُّ  إِنْ  ُنْصِحي َينَفُعُكمْ  َوالَ (

َينَُّهمْ  ملََّّا ُكـال   إِنَّ وَ  ( َك  َليَُوفِّ   36  111   )َخبِريٌ  َيْعَمُلونَ  بَِام  إِنَّهُ  َأْعَامَهلُمْ  َربُّ

  یوسف

َعلَُّكمْ  َعَربِّياً  ُقْرآناً  َأنَزْلنَاهُ  إِنَّا( خطأ! اإلشارة المرجعیة   2 )  َتْعِقُلونَ  لَّ
  غیر معّرفة.

  57  26   )الَكاِذبِنيَ  ِمنَ  َوُهوَ  َفَصَدَقْت  ُقُبلٍ  ِمن دَّ قُ  َقِميُصهُ  َكانَ  إِن(

ْق  إِن َقاُلواْ ( َق  َفَقدْ  َيْرسِ هُ  َأٌخ  َرسَ   57  77   )...َقْبُل  ِمن لَّ

  الحجر

الِئَكةِ  َتْأتِينَا َما لَّوْ ( اِدِقنيَ  ِمنَ  ُكنَت  إِن بِاْملَ   49  7   )الصَّ

  النحل
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  40  96   )َباٍق  اهللاِّ ِعندَ  َوَما َينَفدُ  ِعنَدُكمْ  َما(

  اإلسراء

  54  7   )...ِألَنُفِسُكمْ  َأْحَسنتُمْ  َأْحَسنُتمْ  إِنْ (

ِئنِ  ُقل( نُّ  اِإلنُس  اْجتََمَعِت  لَّ   62  88   )...الَ  اْلُقْرآنِ  َهـَذا بِِمْثلِ  َيْأُتواْ  نأَ  َعَىل  َواْجلِ

ِة َريبِّ إًِذا َألَْمَسْكتُْم (   47  100 ) ...ُقْل َلْو َأْنُتْم َمتْلُِكوَن َخَزاِئَن َرْمحَ

ـنَ  اْدُعواْ  َأوِ  اهللاَّ اْدُعواْ  ُقلِ  ( ْمحَ ا َأّياً  الرَّ   42، 41  110   )اْحلُْسنَى األَْسَامء َفَلهُ  َتْدُعواْ  مَّ

  الكهف

َك ( ْفَسَك  َباِخعٌ  َفَلَعلَّ ْ  إِن آَثاِرِهمْ  َعَىل  نَّ َذا ُيْؤِمنُوا ملَّ   61  6   )َأَسفاً  اْحلَِديِث  ِهبَ

  57  39   )... ُيْؤتَِنيِ  َأن َريبِّ  َفَعَسى َوَوَلداً  َماالً  ِمنَك  َأَقلَّ  َأَنا َرنِ تَ  إِن(

  األنبیاء

  59  97  )...َكَفُروا الَِّذينَ  َأْبَصارُ  َشاِخَصةٌ  ِهَي  َفإَِذا(

  الحج

َمْت  بَِبْعضٍ  ْعَضُهمبَ  النَّاَس  اهللاَِّ  َدْفعُ  َوَلْوَال ...( ُدِّ   48  40   )...َوبِيَعٌ  َصَواِمعُ  هلَّ

  الفرقان

  12  33  ) َوَال َيْأُتوَنَك بَِمَثٍل إِالَّ ِجْئنَاَك بِاْحلَقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسرياً (

  الروم
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َئةٌ  ُتِصْبُهمْ  َوإِن ( َمْت  بَِام  َسيِّ   57، 37  36   ) َيْقنَُطونَ  ُهمْ  إَِذا َأْيِدهيِمْ  َقدَّ

  األحزاب

ةٍ  بَِفاِحَشةٍ  ِمنُكنَّ  َيْأِت  َمن النَّبِيِّ  نَِساء َيا( َبيِّنَ   38  30   )ِضْعَفْنيِ  اْلَعَذاُب  َهلَا ُيَضاَعْف  مُّ

  فاطر

ةٍ  ِمن لِلنَّاسِ  اهللاَُّ  َيْفَتِح  َما( ْمحَ   39  2   ) َلُه... ُمْرِسَل  َفَال  ُيْمِسْك  َوَما َهلَا ُممِْسَك  َفَال  رَّ

  25  28   )...إِنََّام َخيَْشى اهللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَامُء إِنَّ اهللاََّ َعِزيٌز َغُفورٌ (

  سی

ْرَقِدَنا ِمن َبَعَثنَا َمن َوْيَلنَا َيا َقاُلوا(   39 52   )مَّ

  ص

ْكرُ  َعَلْيهِ  َأُأنِزَل (   50  8   ) َيُذوُقوا َملَّا َبْل  ِذْكِري مِّن َشكٍّ  ِيف  ُهمْ  َبْل  َبْينِنَا ِمن الذِّ

  الزخرف

  50  55   )...ِمنُْهمْ  انَتَقْمنَا آَسُفوَنا َفَلامَّ (

  محمد

تِي اْجلَنَّةِ  َمَثُل  ( اء مِّن َأْهنَارٌ  فِيَها اْملُتَُّقونَ  ُوِعدَ  الَّ   87  15   )... آِسنٍ  َغْريِ  مَّ

اُطَها  (   29  18   )َفَقْد َجاء َأْرشَ

  الحشر



   

 260 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  1  12   ) َمَعُهمْ  َخيُْرُجونَ  َال  ْخِرُجواأُ  َلِئنْ (

ُح  ( مال ِيف  َما َلهُ  ُيَسبِّ   39  24   )َواْألَْرضِ  اِت وَ ـٰسَّ

  المنافقون

ْرَتنِي َلْوَال  َربِّ  .َفَيُقوَل ..( َق  َقِريٍب  َأَجلٍ  إَِىل  َأخَّ دَّ  مِّنَ  َوَأُكن َفَأصَّ
نيَ الصَّ     )اِحلِ

10  49  

  الطالق

ِق  َوَمن (   38  2   )َخمَْرجاً  لَّهُ  َجيَْعل اهللاََّ َيتَّ

  الملك

  35  20   )ُغُرورٍ  ِيف  إِالَّ  اْلَكافُِرونَ  إِنِ (

  الجن

  57  13   )َرَهقاً  َوَال  َبْخساً  َخيَاُف  َفَال  بَِربِّهِ  ُيْؤِمن َفَمن(

  المطففین

  56  32   )َلَضالُّونَ  َهُؤَالء إِنَّ  َقاُلوا َرَأْوُهمْ  َوإَِذا(

  االنشقاق

َامء إَِذا( ْت  السَّ   50  1   )انَشقَّ

ْت  اْألَْرُض  َوإَِذا(   65  4-3   )َوَختَلَّْت  فِيَها َما َأْلَقْت وَ  ُمدَّ
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  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  

  الطارق

  50  4   )َحافِظٌ  َعَلْيَها ملََّّا َنْفسٍ  ُكلُّ  إِن(

  اللیل

  51  1   )َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ (
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واآلثار ريفةثانياً: فهرس األحاديث النبوية الش  

  الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحدیث

  140   حسن  الترمذي  عبدي... ولد قبضتم: لمالئكته اهللا قال العبد ولد مات إذا

  71  صحیح  مسلم  ...اشفیعً  القیامة یوم یأتي فإنه القرآن اقرءوا

  68  صحیح  مسلم  ...زهراوینال اقرأوا

  43  صحیح  البخاري  أسیف... رجل بكر أبا إن

  24  صحیح  الدارمي  ...والسنن والفرائض اللحن تعلموا

  –ابن ماجة   نفسها... عن تعرب الثیب

  د بن حنبلأحم 

  22  صحیح

  71  صحیح  البخاري  كذوب... وهو صدقك

  59  صحیح  البخاري  بها استمتع وٕاال صاحبها جاء فإن

  71  صحیح  ابن ماجة  ...مقابر بیوتكم تجعلوا ال

  68  حسن  الدارمي  سناًما... شيء لكلإن 

  139  صحیح  أحمد بن حنبل  ...نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني من

  71، 68  صحیح  البخاري  كفتاه البقرة سورة آخر من باآلیتین قرأ من

  54  صحیح  البخاري  ذنبه من تقدم ما له غفر القدر لیلة یقم من

   ت  صحیح  أبو داود  فكافئوه... امعروف إلیكم صنع من
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  املترجم هلا  ثالثاً: فهرس األعالم
  

  الصفحة  اسم العلم

  21   .یعقوب بن إسحاقكیت: ابن السِّ 

  12  .علي بن جعفر بن علي بن محمد السعديابن القطاع: 

  12  .ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكریا

  34   یوسف بن یبقي بن یوسف بن مسعود بن یسعونابن یسعون: 

  21   .ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن عدي بن الدیل :أبو األسود الدؤلي

  25   .میمي البصريمعمر بن المثنى الت :أبو عبیدة

  34  : عبد الرحمن بن عبید اهللا بن أحمد الّسهیلي النحوي السهیلي

  32  .هو الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان، أبو سعید القاضيالسیرافي: 

  26  .اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبرّي أبو البقاء عبدالعكبري: 

  26  .یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن مروان الدیلميالفراء: 

  1  المازني: بكر بن محمد بن حبیب بن بقیة أبو عثمان المازني.

  26  .أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المراديالنحاس: 
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  رابعاً: فهرس املصادر واملراجع

 –: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي اإلتقان في علوم القرآن .1
 –ه 1394 –الهیئة المصریة العامة للكتاب  –تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم 

 م.1974
تحقیق: رجب عثمان  –: أبو حیان األندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب .2

 –ه 1418 - 1ط –مكتبة الخانجي بالقاهرة  –د. رمضان عبد التواب  –محمد 
 م.1998

 –: محمد ناصر الدین األلباني رواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیلإ .3
 م.1985 –ه 1405 - 2ط –بیروت  –المكتب اإلسالمي 

  : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن أسد الغابة .4
 -بیروت  –دار الفكر  - عبد الواحد الشیباني الجزري عز الدین ابن األثیر

 م.1989 -هـ 1409
 – 3ط –: د. أحمد نعیم الكراعین، أ. محمد سعید إسبر أسس وتطبیقات نحویة .5

 م.1994 - ه1414
 – 3ط  -دار النفائس - : خالد عبد الرحمن العكوقواعدهأصول التفسیر  .6

 م.1994 –ه 1414
دار  - : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  أصول السرخسي .7

 بیروت. –المعرفة 
: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن األصول في النحو .8

 بیروت. –لبنان  - سالةمؤسسة الر  - تحقیق: عبد الحسین الفتلي  - السراج
: أحمد عبید الدعاس، أحمد محمد حمیدان، إسماعیل محمود إعراب القرآن الكریم .9

 هـ. 1425 -  1ط –دمشق  –دار المنیر ودار الفارابي  - القاسم 
(دار اإلرشاد  –: محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش إعراب القرآن وبیانه .10

بیروت)، ( دار  -دمشق  -مامة سوریة)، (دار الی –حمص  - للشئون الجامعیة 
 ه. 1415 – 4ط –بیروت  –دمشق  - ابن كثیر
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اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي إعراب القرآن .11 : أبو جعفر النَّحَّ
 –بیروت  -دار الكتب العلمیة - علق علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم  -النحوي 

 هـ.  1421 - 1ط
 2ط –دار الفكر  –: بهجت عبد الواحد صالح رتلاإلعراب المفصل لكتاب اهللا الم .12

 م.1998 –ه 1418- 
 – 2ط –دار الكتاب العالمي  –: سمیح عاطف الزین اإلعراب في القرآن الكریم .13

 م.1990 –ه 1410
 -: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقياألعالم .14

  م.2002 – 15ط  -دار العلم للمالیین
: تقي الدین أبو العباس أحمد راط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیماقتضاء الص .15

بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد بن تیمیة 
 –دار عالم الكتب  –تحقیق: ناصر عبد الكریم العقل  –الحراني الحنبلي الدمشقي 

 م.1999 –ه 1419 – 7ط  –لبنان  –بیروت 
: محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد اهللا، جمال كألفیة ابن مال .16

 دار التعاون. - الدین 
 –لي بن یوسف القفطي : جمال الدین أبو الحسن عإنباه الرواة على أنباه النحاة .17

 ه.1424 – 1ط –بیروت  –صریة المكتبة الع
عبد الرحمن : اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین، والكوفیین .18

ومعه كتاب: االنتصاف من اإلنصاف:  –بن محمد بن أبي سعید األنباري النحوي 
 م.1982 –محمد محیي الدین عبد الحمید 

: ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد أنوار التنزیل وأسرار التأویل .19
لتراث دار إحیاء ا -تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي  -الشیرازي البیضاوي 

 هـ. 1418 -1ط –بیروت  –العربي 
  : اإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدین أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك .20

بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، ومعه كتاب عدة السالك إلى ا
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 – 6ط –دار الفكر  –تحقیق أوضح المسالك: محمد محیي الدین عبد الحمید 
 م.1974 –ه 1394

  : محمود بن أبى الحسن بن الحسین النیسابوري إیجاز البیان عن معاني القرآن .21
دار الغرب  -تحقیق: د. حنیف بن حسن القاسمي  - أبو القاسم نجم الدین 

 هـ. 1415 -بیروت -اإلسالمي 
: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر .22

المملكة العربیة السعودیة  - المدینة المنورة - تبة العلوم والحكممك - بكر الجزائري 
 م.2003-هـ1424 -  5ط  –

 : أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي.بحر العلوم .23
  : أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف البحر المحیط في التفسیر .24

 –دار الفكر  - د جمیل تحقیق: صدقي محم -بن حیان أثیر الدین األندلسي ا
 ه.1420 –بیروت 

  : أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي البحر المدید في تفسیر القرآن المجید .25
الناشر:  –تحقیق: أحمد عبد اهللا القرشي رسالن  - بن عجیبة الحسني األنجري ا

 ه.1419 –القاهرة  –د. حسن عباس زكي 
سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن بدائع الفوائد .26

 لبنان. -بیروت - دار الكتاب العربي - 
: أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر البرهان في علوم القرآن  .27

 1ط   - دار إحیاء الكتب العربیة  –تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم  –الزركشي 
 م. 1957 –ه 1376 –

  : مجد الدین أبو طاهر محمد الكتاب العزیربصائر ذوي التمیز في لطائف  .28
لجنة إحیاء التراث  –تحقیق: محمد علي النجار  –بن یعقوب الفیروزآبادي ا

 م. 1992 -هـ 1412 -القاهرة  -اإلسالمي
: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة .29

 –لبنان  - المكتبة العصریة  -م تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهی - السیوطي 
 صیدا.
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: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .30
 م.2000 - هـ1421 -  1ط –دار سعد الدین  - الفیروزآبادى

: عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني البیان في عّد آي القرآن .31
 - 1ط –الكویت  –ز المخطوطات والتراث مرك - تحقیق: غانم قدوري الحمد  - 

 م.1994 -هـ1414
  : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني تاج العروس من جواهر القاموس .32

 دار الهدایة. - أبو الفیض الملقب بمرتضى الزبیدي
: أبو المحاسن المفضل تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرهم .33

هجر  - تحقیق: د. عبد الفتاح محمد الحلو -ي المعري بن محمد بن مسعر التنوخ
 م.1992 - هـ 1412  - 2ط  –القاهرة  - للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن

: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب تاریخ بغداد .34
 م.2002 –ه 1422 – 1ط –تحقیق: د. بشار عواد معروف  –البغدادي 

-: أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري قرآنالتبیان في إعراب ال .35
 دار عیسى البابي الحلبي وشركاه. –تحقیق: علي محمد البجاوي 

التحریر والتنویر "تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب  .36
 الدار - ": محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي المجید

 ه.1984 –تونس  –التونسیة للنشر 
: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن التسهیل لعلوم التنزیل .37

دار األرقم بن أبي األرقم  - تحقیق: د. عبد اهللا الخالدي  -جزي الكلبي الغرناطي 
 هـ. 1416 - 1ط –بیروت  –

-هـ 1420 -  1ط –مكتبة المعارف  - : د. عبده الراجحي التطبیق النحوي .38
 م. 1999

دار الكتب العلمیة  –: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني التعریفات .39
 م.1983 –ه 1403 -1ط  –لبنان  –بیروت  –

: جالل الدین محمد بن أحمد المحلى، وجالل الدین عبد الرحمن تفسیر الجاللین .40
 .1ط –القاهرة  –دار الحدیث  –بن أبي بكر السیوطي 
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 –مطابع أخبار الیوم  - : محمد متولي الشعراوي "الخواطر" شعراويتفسیر ال .41
 م.1997

محمد رشید بن علي رضا بن محمد بهاء  تفسیر القرآن الحكیم " تفسیر المنار": .42
 -الهیئة المصریة العامة للكتاب  -الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني 

 م. 1990
عیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم : أبو الفداء إسماتفسیر القرآن العظیم .43

 -هـ 1420 -  2ط –دار طیبة  - تحقیق: سامي بن محمد سالمة  - الدمشقي 
 م. 1999

: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي تفسیر القرآن .44
تحقیق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس  - السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 

 م. 1997 - هـ1418 - 1ط –السعودیة  –دار الوطن  - یم بن غن
 القاهرة. –دار الفكر العربي  -: عبد الكریم یونس الخطیب التفسیر القرآني للقرآن .45
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب  تفسیر الماوردي "النكت والعیون": .46

  قصود بن تحقیق: السید ابن عبد الم - البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي 
 لبنان. –بیروت  -دار الكتب العلمیة  - عبد الرحیم 

شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي  –: أحمد بن مصطفى المراغي تفسیر المراغي .47
 م.1946 –ه 1365 – 1ط –وأوالده بمصر 

 - : د. وهبة بن مصطفى الزحیلي التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج .48
 ه.1418 – 2ط –شق دم –دار الفكر المعاصر 

التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق (دراسة نظریة وتطبیقیة مرفقة نماذج  .49
ط  - دار النفائس - : د. صالح عبد الفتاح الخالديولطائف التفسیر الموضوعي)

 م.1997 –ه 1418 – 1
دار  - : د. حكمت عبید خفاجيالتفسیر الموضوعي للقرآن الكریم وموضوعاته .50

 م.2013 –ه 1434 - 1ط   -الرضوان
: أحمد السید الكومي، محمد أحمد یوسف القاسم التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم .51

 م.1982 –ه 1402 – 1ط –
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: نخبة من أساتذة التفسیر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف التفسیر المیسر .52
 م. 2009 - هـ 1430 -  2ط –السعودیة  –الشریف 

 10ط  –بیروت  –دار الجیل الجدید  –د : الحجازي محمد محمو التفسیر الواضح .53
 ه.1413 –

 - 1ط –دمشق  –دار الفكر  -: د. وهبة بن مصطفى الزحیلي التفسیر الوسیط .54
 هـ. 1422

القاهرة  –دار نهضة مصر  -: محمد سید طنطاوي للقرآن الكریم التفسیر الوسیط .55
 م.1997 – 1ط –

 –دار النفائس  –لدي : د. صالح عبد الفتاح الخاالتفسیر والتأویل في القرآن .56
 م.1996 –ه 1416 -1ط

 – 3ط  –القاهرة  –مكتبة وهبة  –: د. محمد حسین الذهبي التفسیر والمفسرون .57
 م.2000 –ه 1421

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تهذیب التهذیب .58
 ه.1326 – 1ط –الهند  –دائرة المعارف النظامیة  –العسقالني 

تحقیق: محمد  –مد بن أحمد بن األزهري الهروي أبو منصور : محتهذیب اللغة .59
 م.2001 – 1ط –بیروت  –دار إحیاء الثراث العربي  –عوض مرعب 

  : أبو محمد بدر الدین حسن توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك .60
تحقیق: عبد الرحمن  -بن قاسم بن عبد اهللا بن علّي المرادي المصري المالكي ا

 م.2008 - هـ 1428- 1ط –دار الفكر العربي  –یمان علي سل
: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج التوقیف على مهمات التعاریف .61

 38عالم الكتب  –العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 
 م.1990 –ه 1410 – 1ط  –القاهرة  –عبد الخالق ثروت 

: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا من في تفسیر كالم المنانتیسیر الكریم الرح .62
 -  1ط –مؤسسة الرسالة  - تحقیق: عبد الرحمن بن معال اللویحق  -السعدي 
 م. 2000-هـ 1420
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: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الجامع ألحكام القرآن .63
دار  –ردوني، إبراهیم إطفیش تحقیق: أحمد الب –الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 م.1964 –ه 1348 – 2ط –القاهرة  –الكتب المصریة 
  -دار الرشید - : محمود بن عبد الرحیم صافي الجدول في إعراب القرآن الكریم .64

 هـ. 1418 -  4ط –بیروت  –دمشق 
  تقدیم:  –: أبو أوس إبراهیم الشمسان الجملة الشرطیة عند النحاة العرب .65

 –ه 1401 – 1ط –القاهرة  –مطابع الدجوي –حجازيد.محمود فهمي أ. 
 م.1981

دار المعارف  –": د. محمد إبراهیم عبادة الجملة العربیة "دراسة لغویة نحویة .66
 م.1984 –باإلسكندریة 

تحقیق: رمزي منیر  –: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي جمهرة اللغة .67
 م.1987 – 1ط –بیروت  –دار العلم للمالیین  –بعلبكي 

: أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجواهر الحسان في تفسیر القرآن .68
دار إحیاء  - تحقیق: محمد علي معوض، عادل أحمد عبد الموجود  - الثعالبي 

 هـ. 1418 - 1ط –بیروت  –التراث العربي 
تحقیق: یوسف  – حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك .69

 –ه 1429-  1427 - لبنان  –بیروت  –دار الفكر  –بقاعي الشیخ محمد ال
 م .2008

 م.1986 –: عبد المنعم فائز مسعد الحجة في النحو .70
: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي حروف المعاني والصفات .71

 -  1ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  -تحقیق: علي توفیق الحمد  - أبو القاسم 
 م.1984

الهیئة المصریة العامة للكتاب  –أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي : الخصائص .72
 .4ط –

  : أبو العباس شهاب الدین أحمد الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .73
تحقیق: الدكتور أحمد محمد  - بن یوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي ا

 دمشق.  -دار القلم - الخراط 
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: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین بالمأثورالدر المنثور في التفسیر  .74
 بیروت. –دار الفكر  –السیوطي 

: د. عبد المنعم على إبراهیم دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم .75
 م.1990 –ه 1411 – 1ط  - مطبعة الحسین االسالمیة - القصاص

 - دار الحدیث –: محمد عبد الخالق عضیمة دراسات ألسلوب القرآن الكریم .76
 القاهرة

  : إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتى المولى روح البیان .77
 بیروت. –دار الفكر  - أبو الفداء

: شهاب الدین محمود بن روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .78
دار الكتب العلمیة  - تحقیق: علي عبد الباري عطیة  - عبد اهللا الحسیني األلوسي 

 هـ.1415 - 1ط –بیروت  –
  : جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي زاد المسیر في علم التفسیر .79

بیروت  –دار الكتاب العربي  –تحقیق: عبد الرزاق المهدي  –بن محمد الجوزي ا
 ه.1422-  1ط –

: ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه سنن ابن ماجه .80
فیصل عیسى  -دار إحیاء الكتب العربیة  - : محمد فؤاد عبد الباقي یزید تحقیق

 البابي الحلبي.
  : أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد سنن أبي داود .81

 -المكتبة العصریة - تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید  -بن عمرو األزدي ا
 بیروت. –صیدا 

  َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي : محمد بن عیسى بن سنن الترمذي .82
شركة مكتبة  - تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهیم عطوة عوض -أبو عیسى 

 . 93م 1975 - هـ  1395 - 2ط  –مصر  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز سیر أعالم النبالء .83

 -مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط  تحقیق: -الذهبي 
 م. 1985 -هـ 1405 -  3ط  –مؤسسة الرسالة 
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: ابن عقیل عبد اهللا بن عبد الرحمن العقیلي شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك .84
 –دار التراث  -تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید  -الهمداني المصري 

هـ  1400 -  20ط –سعید جودة السحار وشركاه  دار مصر للطباعة ، - القاهرة
 م. 1980 - 

: ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي شرح التسهیل .85
دار  –تحقیق: د. عبد الرحمن السید، د. محمد بدوي المختون  –الجیَّاني األندلسي 

 هجر للطباعة والنشر.
: خالد ن التوضیح في النحوشرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمو .86

بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري زین الدین المصري وكان 
 -هـ1421 -  1ط –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة   -یعرف بالوقاد 

 م.2000
الكافیة:  - : الرضي: رضي الدین محمد بن الحسنشرح الرضي على الكافیة .87

 روف بابن الحاجب.عثمان بن عمر الكردي المع
تحقیق: د. عبد  –: ابن الناظم أبو عبد اهللا بدر الدین محمد شرح ألفیة بن مالك .88

 بیروت. –دار الجیل  –الحمید السید عبد الحمید 
: محمد بن عبد اهللا ابن مالك الطائي الجیاني أبو عبد اهللا شرح الكافیة الشافیة .89

 -دار إحیاء التراث اإلسالمي   - تحقیق: عبد المنعم أحمد هریدي  -جمال الدین 
 .1ط - مكة المكرمة

  : أبي محمد عبد اهللا جمال الدین شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب .90
بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، ومعه كتاب منتهى األرب ا

 دار الفكر. –بتحقیق شرح شذور الذهب: محمد محیي الدین عبد الحمید 
: شمس الدین محمد بن عبد المنعم بن ب في معرفة كالم العربشرح شذور الذه .91

عمادة البحث  - تحقق: نواف بن جزاء الحارثي  - محمد الَجوَجري القاهري الشافعي
 –ه 1423 – 1ط –المملكة العربیة السعودیة  - العلمي بالجامعة اإلسالمیة

 م. (أصل الكتاب: رسالة ماجستیر للمحقق)2004
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  : أحمد ة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمهاالصاحبي في فقه اللغ .92
ه 1418 -1ط –محمد بن بیضون  –بن فارس بن زكریاء القزویني أبو الحسن 

 م.1997 –
: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .93

 4 ط –بیروت  –دار العلم للمالیین  –تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار  –الفارابي 
 م.1987-ه 1407 –

 –" الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  صحیح البخاري .94
 –": محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري وسننه وأیامه - صلى اهللا علیه وسلم

 ه.1422 – 1ط –دار طوق النجاة  –تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر 
–ل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صحیح مسلم "المسند الصحیح المختصر بنق .95

 –: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري "- صلى اهللا علیه وسلم
 بیروت. –دار إحیاء التراث العربي  –تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي 

 -  1ط –القاهرة  –دار الصابوني  - : محمد علي الصابوني صفوة التفاسیر .96
 م. 1997 -هـ 1417

تحقیق:  - محمد بن عبد اهللا بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق : علل النحو .97
 -هـ  1420-  1ط –السعودیة  –مكتبة الرشد  - محمود جاسم محمد الدرویش 

 م.1999
: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي غرائب القرآن ورغائب الفرقان .98

-1ط –بیروت  – دار الكتب العلمیة -تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات –النیسابوري 
 ه.1416

  دار  - : محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني فتح القدیر .99
 ه.1414 – 1ط –بیروت  –دمشق  –ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

: سلیمان بن عمر الفتوحات اإللهیة بتوضیح تفسیر الجاللین للدقائق الخفیة .100
 كتب العربیة.دار إحیاء ال –العجیلي الشافعي الشهیر بالجمل 

 -بیروت - دار الشروق  - : سید قطب إبراهیم حسین الشاربي في ظالل القرآن .101
 هـ.1412 -  17ط  - القاهرة 



   

 274 

 الفهارس العامة

تحقیق: مكتب  - : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآباديالقاموس المحیط .102
مؤسسة  - تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسوسي

 م.2005 - ه1426 – 8ط  - لبنان -الرسالة
  تحقیق:  –: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الكتاب "كتاب سیبویه" .103

 بیروت. –عالم الكتب  –عبد السالم محمد هارون 
: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .104

 هـ. 1407 -3ط –بیروت  –دار الكتاب العربي  -الزمخشري جار اهللا 
: أیوب بن موسى الحسیني عجم في المصطلحات والفروق اللغویة"الكلیات "م .105

مؤسسة  -تحقیق: عدنان درویش، محمد المصري  - القریمي الكفوي، أبو البقاء 
 بیروت. –الرسالة 

 - : عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي أبو القاسم الالمات .106
 م.1985 -هـ 1405 - 2ط –دمشق  –دار الفكر  - تحقیق: مازن المبارك 

: عالء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر لباب التأویل في معاني التنزیل .107
دار  - تحقیق: محمد علي شاهین  - الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 

 ه.1415 – 1ط –بیروت  - الكتب العلمیة
اهللا : أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اللباب في علل البناء واإلعراب .108

 –دار الفكر  - تحقیق: د. عبد اإلله النبهان  - العكبري البغدادي محب الدین 
 م.1995 –ه 1416 – 1ط –دمشق 

: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل اللباب في علوم الكتاب .109
الحنبلي الدمشقي النعماني تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض 

 م.1998-هـ  1419 -  1ط –لبنان  –یروت ب - دار الكتب العلمیة  - 
: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور لسان العرب .110

 ه.1414 -3ط  - بیروت - دار صادر - األنصاري
: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر لسان المیزان .111

 لبنان. –وت بیر  - مؤسسة األعلمي - تحقیق: دائرة المعرف النظامیة - العسقالني
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تحقیق:  -: عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري لطائف اإلشارات .112
 . 3ط –مصر  –الهیئة المصریة العامة للكتاب   -إبراهیم البسیوني 

: محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، اللمحة في شرح الملحة .113
إبراهیم بن سالم تحقیق:  - أبوعبد اهللا، شمس الدین، المعروف بابن الصائغ 

المملكة العربیة السعودیة  - عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة -الصاعدي 
 م.2004-هـ1424 -  1ط –

 - تحقیق: فائز فارس  - : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي اللمع في العربیة .114
 الكویت. –دار الكتب الثقافیة 

د. عبد السالم اللوح، د.  ": أ.مباحث في التفسیر الموضوعي "نظریة وتطبیًقا .115
 م.229 - ه1430 - 3ط  - عبد الكریم حمدي الدهشان 

 1ط –دمشق  –دار القلم  –: مصطفى مسلم مباحث في التفسیر الموضوعي .116
 م.1989 –ه 1410 –

تحقیق: محمد فواد  - : أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري مجاز القرآن .117
 هـ.1381 - القاهرة  –مكتبة الخانجى  -سزگین 

 -: أ. د. أحمد بن محمد الخراط أبو بالل المجتبى من مشكل إعراب القرآن .118
 هـ. 1426 - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة 

 -: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي محاسن التأویل .119
 – 1ط –یروت ب –دار الكتب العلمیه  - تحقیق: محمد باسل عیون السود 

 ه.1418
أبو الفتح عثمان بن  :المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها .120

 م. 1999 - ه1420 –جني الموصلي 
: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .121

 تحقیق: عبد السالم عبد الشافي محمد –عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي 
 ه.1422 – 1ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –

تحقیق: أ. د.  –: عمر بن عیسى بن إسماعیل الهرمي المحرر في النحو .122
 دار السالم. –منصور علي عبد السمیع 
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: زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح .123
 - لعصریة الدار النموذجیةالمكتبة ا- تحقیق: یوسف الشیخ محمد  –الحنفي الرازي 

 م.1999 –ه 1420 – 5ط - صیدا –بیروت 
: محمد بن صالح بن محمد العثیمین مختصر مغني اللبیب عن كتاب األعاریب .124

 هـ.1427 -  1ط –مكتبة الرشد - 
: أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ مدارك التنزیل وحقائق التأویل .125

 - مراجعة: محیي الدین دیب مستو  - بدیوي تحقیق: یوسف علي  -الدین النسفي 
 م. 1998 - هـ 1419 - 1ط –بیروت  -دار الكلم الطیب

دار التوزیع  –: عبد الستار فتح اهللا سعید المدخل إلى التفسیر الموضوعي .126
 م.1991 –ه 1411 – 2ط  –والنشر اإلسالمیة 

 یش.: د. محمود أحمد أبو كتة الدراو مدخل إلى علم النحو وقواعد العربیة .127
  : أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل مسند اإلمام أحمد بن حنبل .128

إشراف:  - تحقیق: شعیب األرنؤوط ، عادل مرشد، وآخرون  - بن أسد الشیبانيا
 م.2001 - هـ  1421-1ط –سة الرسالةمؤس - عبد اهللا بن عبد المحسن التركي.د
 الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد أبو: )الدارمي سنن( بـ المعروف مسند الدارمي .129
 حسین: تحقیق - السمرقندي التمیمي الدارمي، الصمد عبد بن َبهرام بن الفضل بنا

 - هـ 1412 -1ط –المملكة العربیة السعودیة  – المغني دار - الداراني أسد سلیم
  .م 2000

: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مشكل إعراب القرآن .130
تحقیق: د. حاتم صالح  - یرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي مختار القیسي الق

 ه.1405 – 3ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  -الضامن 
: أحمد بن محمد بن علي الفیومي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .131

 بیروت. –المكتبة العلمیة  –الحموي أبو العباس 
عالم  -ل أبو إسحاق الزجاج : إبراهیم بن السري بن سهمعاني القرآن وٕاعرابه .132

 م. 1988 -هـ  1408 -  1ط –بیروت  –الكتب 
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 - : أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور الدیلمي الفراء معاني القرآن .133
 - تحقیق: أحمد یوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعیل الشلبي 

 . 1ط –مصر  –دار المصریة للتألیف والترجمة 
 : أحمد مختار عمر.م اللغة العربیةمعج .134
أحمد الزیات  –: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى المعجم الوسیط  .135

 دار الدعوة. –محمد النجار)  –حامد عبد القادر  –
 - : أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین معجم مقاییس اللغة .136
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  باللغة العربية ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل الجملة الشرطیة، وبیان أثرها على المعنى التفسیري وذلك 

فصل جانبین الجانب النظري تمثل في العلى  تطبیًقا على سورة البقرة، واشتملت الدراسة
الفصل التمهیدي النظري تناولت فیه  والجانب التطبیقي تمثل في ثالثة فصول، ففي ،تمهیديال

إلى علم النحو  الباحثة معنى التفسیر لغًة واصطالًحا، وأنواع التفسیر، وحاجة التفسیر التحلیلي
الًحا، واألدوات الشرطیة، ومكونات الجملة ، ثم وضحت فیه معنى الشرط لغًة واصطواإلعراب

  الشرطیة، وبعض األحكام المتعلقة بها، ومن ثم تعریف عام بسورة البقرة.

: ففیه بدأت الباحثة بالجانب التطبیقي للدراسة، وذلك من خالل استقراء المواضع الفصل األول
ذه المواضع على شكل التي اشتملت على جمل شرطیة في الجزء األول من سورة البقرة، وجعل ه

مسائل، فكان عددها في الجزء األول أربعین مسألة، متضمنة لخمس وخمسین جملة شرطیة، 
قامت فیها ببیان أداة الشرط، وتقدیرها إن كانت محذوفة، وتحلیل جملتي فعل الشرط وجواب 

از المضمر الشرط، وبعدها تسلیط الضوء على األثر التفسیري لبیان أركان الجملة الشرطیة، وٕابر 
  لفًظا؛ زیادة في الوضوح؛ وتیسیًرا للفهم.

: وفیه تحلیل جملة الشرط في الجزء الثاني من سورة البقرة، تماًما كما في الفصل الفصل الثاني
  األول، وبلغت مسائله خمًسا وخمسین مسألة، متضمنة لثمان وثمانین جملة شرطیة.

ة، وفیه تحلیل جملة الشرط كما هو في الفصل : والذي اشتمل على تتمة سورة البقر الفصل الثالث
األول والثاني، وبیان أثرها على المعنى التفسیري لآلیة، وبلغت مسائله سبع عشرة مسألة، 

  متضمنة لواحد وثالثین جملة شرطیة.

  ومن أبرز وأهم نتائج هذه الدراسة:

 علم النحو.هناك ارتباط وثیق بین علم النحو وعلم التفسیر، حیث ال غنى للمفسر عن  .1
كثرة ورود أسلوب الشرط في القرآن الكریم وذلك من خالل سورة البقرة إذ ال تكاد تخلو  .2

 آیة من سورة البقرة من جملة شرطیة.
إن تحلیل الجملة الشرطیة، المكونة من أداة الشرط وفعل الشرط وجوابه له أثر كبیر في  .3

 فهم اآلیة القرآنیة فهًما صحیًحا.
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رطیة في سورة البقرة أربًعا وسبعین ومائة جمعتها إحدى عشرة بلغت عدد الجمل الش .4
 ومائة مسألة.

  وأوصت الدراسة بما یلي:

ضرورة التدبر والتمعن عند تالوة القرآن الكریم، ومحاولة إبراز المضمر وتقدیر  .1
 .Uالمحذوف؛ وصوًال لفهم مراد اهللا 

فیها أهمیة اإللمام بالعلوم توصي الدراسة العلماء والمعنیین بإقامة أیام دراسیة توضح  .2
 ، ومن أهمها علم النحو العربي.Uالمتعلقة بكتاب اهللا 

  إكمال هذه الدراسة وذلك بتحلیل جملة الشرط تطبیًقا على جمیع سور القرآن. .3
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the conditional sentence and it's 
impact on the explanatory meaning applied on Surat Al-baqarah. 

This research included an introductory chapter and three more. At 
first, the researcher tackled the meaning of the interpretation linguistically 
and idiomatically. Then, she referred to the types of the interpretation and 
the need of the analytical interpretation for grammar and parsing. 

The researcher explained the meaning of condition linguistically 
and idiomatically, conditional sentence and some of the rules related to 
the general definition of Surat Al Baqarah. 

The first chapter: The researcher started with the applied aspects of 
the study, through the investigation of the positions included in the 
conditional clauses in the first part of Surat Al Baqarah, and making these 
positions also in a form of questions.  

They were forty questions in the first part including fifty five 
conditional sentences. 

The researcher illustrated the conditional article and estimating if it 
is deleted. In addition to the analysis of the conditional verb and answer 
to high-light the interpretative impact of the conditional sentence to be 
clearer and easier to understand. 

The second chapter: This chapter handled the analysis of the 
conditional sentence in the second part of Surat Al-Baqarah. The 
questions amounted to fifty five including eighty-eight conditional 
sentences. 

The third chapter: This chapter dealt with the complement of Surat 
Al-Baqarah. It also included the analysis of the conditional sentence, as in 
the first and the second chapter. In addition to the interpretative 
meaning.Its questions amounted to seventeen dealing with thirty one 
conditional sentences. 

The most  important findings of the study: 

1) There is a close link between the interpretation and the grammar 
which is indispensable to the interpreter. 
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2) Mentioning the conditional style frequently through Surat-Al 
Baqarah. 

3) It is important to analyze the conditional sentence, its article, the 
conditional verb and answer to understand the Quranic verses 
correctly. 

4) The conditional sentences are hundred and seventy four, mentioned 
in one hundred and eleven questions. 

Recommendations: 

1. The importance of mediation and understanding during the 
recitation of the Holy Quran, displaying the implicit and estimating 
the deleted ones to understand Allah’s words. 

2. The study recommended the scholars and to whom it may concern 
to form study days to point out the importance of all sciences 
related to the Holy Quran such as Arabic Grammar. 

3. Completing this study by analyzing the conditional sentences 
applied on all the Quranic verses. 

  

 
 


