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 :  قال تعالى

ُروَن افُؼْرَآَن َأْم َظَذ ُؿُؾقٍب ] َأَؾََل َيَتَدبَّ

 . {42}ِمؿد:[ َأْؿَػاُُلَا

ُفْؿ  ]ُؿْرَآًكا َظَربِقًّا َؽْرَ ِذي ِظَقٍج َفَعؾَّ

مر:  .{ 86َيتَُّؼقَن[ }افزُّ

 { 573]بِِؾَساٍن َظَرِِبٍّ ُمبٍِغ[ }افشعراء:
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 اإلىـــداء

لرؤيتونبيالرحمةكنكرالعالميفإلىمفأتكؽشكقان
سيدنامحمد

كؿلحظةمفىافيدأفتقالتيكافرضاىاسرنجاحي،إلىالتيإلى
أميالحبيبةرحمياهللا،لحظاتحياتي

إلىمفأحمؿاسموبكؿافتخار،إلىكنزمفيالحياة،
بياضاناحبالقمبالكبيرالناصعص

هللاعمرهالغاليأمد أبي
إلىالركحالتيسكنتركحي
سندلكقكتيكمبلذمبعدهللا

زكجيالغاليحفظوهللا
التيأنارتحياتيإلىالقمكبالطاىرةالرقيقة

رياحيفعمرم
عبدالعزيز(،ميس،محمد،أكالدمالغكالي)خميؿ

األىؿكاألحبابإلىإخكانيكأخكاتيكجميع
يدالمتكاضعأىدمىذاالج



 -د-
 

 شكر وتقدير

عمىرسكؿهللا كالسبلـ كالصبلة كآخران، أكالن لو كالشكر كاسعان، هللحمدان كآلوالحمد
كصحبوكبعد:

انط قكؿ مف بلقان (ُ)(ل يشكر هللا من ل يشكر الناس):الرسكؿ ردٌك، باب مف
ب الفضؿ ألىؿ مني كاعترافان ألىمو، فإن الجميؿ ليثفضميـ، بالشكرو أتقدـ أف صدرم مج

إلى حفظو هللا أستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور الفاضل/ عبد السالم حمدان الموحكاالمتناف
 مد كرفع الذم كاآلخرة، الدنيا في عمموقدره منابع مف مدًٌني عف يكمان تكانى كما يد،

لي عمي المساعدة يبخؿ كلـ كقتو، مف بشيء يس فالثميف، أف تعالى هلل دربيحمدان في ،ره
كأدعككيس  أمرم، بو ر العمـهللا نكر في متؤللئان نبراسان ليبقى عمره يطيؿ أف

.كالعمماء

لجنةالمناقشة،مالعمـ،عضكماءكماكأتقدـبالشكرالجزيؿإلىالنجميفالمتؤللئيففيس
كىما:

 حفظو هللا     ود قاسمرياض محم فضيمة الدكتور:

 حفظو هللا      عبد هللا عمي المالحي وفضيمة الدكتور:

بقبكؿمناقشةرسالتي،كمتفضميل لتخرجرسالتيفيأبيىلنصحكاإلاليتقديميماا رشاد
تيما.اسأؿهللاالعميالقديرأفيجعؿذلؾفيميزافحسنأصكرة،ك

كميدكالناطريؽالعمـكالمعرفة،الحياةفيةسالرمكصكؿإلىالذيفحممكاأقدسكركالش
فيكميةأصكؿالديف.تيأستاذ

تليفرصةإتماـالدراسةحات،التيأصرحالعمـكالعمماءكماكأشكرالجامعةاإلسبلمية
أفيجزمالقائميفعميياخيران.العميا،سائمةالمكلى

زك إلى العميؽ بالشكر أتقدـ أف المقاـ ىذا في يفكتني كال العزيز مرافقانجي كاف الذم
ىذا ثمرة لنتقاسـسكيان مفأعباءالحياة كبيران ليطيمةكتابةرسالتي،حيثتحٌمؿجزءان كمساندان

النجاح،فجزاههللاعنىخيرالجزاء.
                                                           

(ُ داكد أبي سنف )- األدب -كتاب المعركؼ شكر في -ِْٕ/ْ-باب األلباني،ُُْٖرقـ صححو ،
 (.ُٕٕٗرقـ-غيرص)انظر:صحيحالجامعال
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أشكركؿ  ككؿ معركفانعاننيكأسدلإليأمفنصحنيككأخيران البحث، كتابة مفأثناء
باسموكلقبو،فميـمني،لكصكؿلمجامعةاإلسبلميةلمشاركتيفرحتيكمؼنفسوعناءمشقةا كؿٌّ

كؿالتقديركاالحتراـ.

 السبيؿاءكهللاالمكفؽكاليادمإلىسك
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :المقدمة
التي اإلحساف، صنكؼ مف عمينا لو ما عمى كنشكره نحمده العالميف، رب هلل الحمد

مفكؿذنبعممناه،عفخطأأكعمدكنستغفرهاإنسكالجاف،نحمدهتعالىاليقدرعمىعدى
آدـ،كأكؿمفيقرعبابالجناف،عبدهكرسكلو،سيدكلدأكنسياف،كنشيدأفسيدناكحبيبنامحمدان

هللاعميوكعمىآلوكأصحابوالطيبيفالطاىريف.ىصم

 : أما بعد

 أجؿٌفالتفسير قدرانمف كأالعمكـ ، شرفان يممكذكرانعبلىا أجران، كأعظميا نكرانؤ، العيكف
كاليبمى االنفاؽكنزه، اليفنيبكثرة كالصدكرانشراحان، ،عمىطكؿالزمافعزهكالقمكبسركران،

 .الكتبكأشرفياكيؼالكىكيتعمؽبتفسيرأعظـ

ا ىذاالكتاببمسافعربيمبيف،فقاؿسبحانوكلقدأنزؿهللا ُؽْؿ  إِكَّ َأْكَزْفـَاُه ُؿْرَآًكا َظَربِقًّا َفَعؾَّ

كلكفيبقىالتفسيرالتحميمي]ِ:يكسؼآية[َتْعِؼُؾقن كمختمفة، أفألكافالتفسيرمتعددة كمعمـك
المبنةالرئيسةالتيينبنيعميياكؿألكافالتفسيراألخرل،كاليخفىعمىأحدأىميةعمـاإلعراب

كقدنشأىذاالعمـفي،قصدهمفدالالتتدهاآلياتالقرآنيةكبيافماتنشفيتكضيحالمعنىالذم
 .العمـكنؼالحاجةإلىتفسيرالقرآفكتكضيحمعانيو،فبلغنىألحدعفىذا

 األستاذ طالبات إحدل كنت بأف عمي  هللا مٌف الدكتور/عبد السالم حمدان الموح كلقد
خ مف كالتي التحميمي التفسير مادة أففي أحببت التحميمي، التفسير في ممكة لدٌم نمت بلليا

أستاذمكمشرفي بمكافقة ثـ أكالن كبفضؿهللاتعالى كتابهللاالعزيز، تخدـ فيدراسة أستثمرىا
كيأتيبحثي،اخترتىذاالمكضكعلمبحثفيواألستاذ الدكتور/عبد السالم حمدان الموحالفاضؿ

استكما مفمشركعرىذا لسمسمة بعنكافسائؿعمميةالن )تحميل جممة الشرط وبيان أثرىا عمى :،
سورة يونس وىود ):(كستككفرسالتيفيدراسة تطبيقية لسور القرآن كميا - المعنى التفسيري
 .(ويوسف والرعد

كذلؾ الشرطية، الجممة تناكؿ خبلؿ مف التفسير، عمـ ثنايا في التعمؽ في رغبت كقد
السكرالمذككرةآنفان،كمفثـتحميمياكبيافأركانيامفأداةالشرط،باستقرائياكبيافمكاضعيافي

كفعؿالشرط،كجكابالشرطالذمقديككفمحذكفان،معبيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرملآليات.

،نيكهللاأسأؿأفيكفقنيإلىطاعتو،كأفيجعؿىذاالعمؿخالصانلكجيوالكريـ،كأفيعمم
.رعميوي،إنوكليذلؾكالقادكينفعنيبماعممن



 -ز-
 

  :: أىمية الموضوعأولً 
 تنبعأىميةىذاالمكضكعمفخبلؿاعتباراتكثيرةأىميا:

النبعالصافيكالعطرتعمؽمكضكعىذهالدراسةبأشرؼالكتبكأجميا،أالكىكالقرآفالكريـ -ُ
 .الزاكي

كانتجذك -ِ ف كا  مستقؿ، المكضكعمفحيثالعرضبشكؿ ىذا كأصكلوحداثة العمـ ىذا ر
.اعرابالقرآفمكجكدةفيكتبالتفسيرك

بيافأىميةالجممةالشرطيةفيتأثيرىاعمىالمعنىالتفسيرملآليات. -ّ

فعجزكا -ْ معان اإلنسكالجف الذلتحدلهللابو المغكم، القرآني اإلعجاز يبيف المكضكع ىذا
كمازالكا.

ممكةمتميزةفيالتفسيرالتحميمي.إعطاءالباحثأكالدارسقدرةفائقةك -ٓ
  :ثانيًا : أسباب اختيار الموضوع

.خاصتورجاءأفنككفمفأىؿالقرآف،الذيفىـأىؿهللاك -ُ

الفاضؿ -ِ كمشرفي أستاذم كمكافقة عمىاألستاذ الدكتور/عبدالسالم حمدان الموح  تشجيع
.الكتابةفيىذاالمكضكع

،تظيرقيمتوالعممية،لمكضكععمميةمحكمةحكؿىذااسبلميةإلىدراسةافتقارالمكتبةاإل -ّ
 كينتفعبياالمسممكفعامةكطبلبالعمـخاصة.

.لجانبمفاإلعجازالقرآنيالمغكمالرغبةفيإظياركبيافىذاا -ْ

الفائدةالعظيمةكالثمرةالكبيرةالتيستعكدعمٌيمفخبلؿدراستيليذاالمكضكع،خاصةكأني -ٓ
يزيدقمتباستقراءمك فكجدتما يكنسكىكدكيكسؼكالرعد،  اضعجممةالشرطفيسكرة

كتكف المكضكع بأىمية يكحي مما الشرط، لجممة مكاضع كعشرة مائة الكافيعمى القدر ر
.لرسالةالماجستير

فعمىالمعنىالتفسيرل.آثرجممةالشرطفيالقرأبياف -ٔ

التفسيرالتحميميالذم -ٕ يككففيخدمةاالنتقاؿالمبدعإلىعالـ متميزان أكاديميان يؤىؿكادران
قسـالتفسيركاالرتقاءبونحكالعبل.
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  :: أىداف الدراسةاً ثالث

 :غاياتمتعددة،أذكرأىمياإفليذهالدراسةأىدافانكثيرةك

عظيـلخدمةكتابوالعزيز.تحصيؿماكعدناهللا -ُ مفأجرو

مفسكرةيكنسكىكدكيكسؼكالرعد.الكقكؼعمىجممةالشرطكاستقراءمكاضعيا -ِ

 .ثرىاعمىالمعنىالتفسيرملآلياتتحميؿجممةالشرطكبيافأ -ّ

إثراءالمكتبةاإلسبلميةبدراسةعمميةمحكمةتتناكؿمكضكعانجديدانتفتقرإليو. -ْ

كالتكصيات، -ٓ النتائج خبلؿ مف كذلؾ الشرعي، العمـ كطمبة الدارسيف أماـ جديدة آفاؽ فتح
.حثفيالخاتمةإفشاءهللاتعالىتيسيخرجبياالباال

ثراءالمكضكعبكؿماىكجديد،خاصةكأفالدراسةليا -ٔ استكماؿجيكدالعمماءالسابقيف،كا 
أصكلياكجذكرىافيكتباإلعرابكالتفسير.

مفلغةالقرآفالكريـ.جماليانطبلقانصقؿشخصيةالباحثةفيعمـالتفسيرالتحميميكاإل -ٕ

  :رابعًا: الدراسات السابقة

البحثك محكمةبعد عممية رسالة أجد لـ المكضكع، كتبفيىذا تحيطاالطبلعفيما ،
 في المكضكع ىذا جكانب ىذهإبجميع جاءت كقد متخصصة، تطبيقية عممية دراسة طار

قرآنيةا لمكسكعة سمسمة ضمف الملرسالة مف الخامسة الحمقة ىذه رسالتي مثمت حيث شركع،
بإشراؼ كىك اإلسبلمية، بالجامعة الديف أصكؿ بكمية القرآف كعمكـ التفسير لقسـ ينتمي  الذم

الشرطكبيافعبدالسالم حمدان الموح/األستاذ الدكتور كتحميؿجممة كىكمشركعيتناكؿدراسة ،
.عمىالمعنىالتفسيرملمقرآفكموأثرىا

ةذاتالصمةبالمكضكعمنيا:كقدكردتبعضالمؤلفاتكالرسائؿالعممي

ك -ُ الكريـ"، القرآف في لمباحث"الشرط ماجستير عىيرسالة العزيز عبد المعيد: الصالح مي
.ىػُّٔٗ–ـُٕٔٗ

:محمدحسف"أدكاتالشرطكالمنطؽالشرطيفيالقرآفالكريـ"،كىيرسالةدكتكراة،لمباحث -ِ
.الجراح

.عبدالخالؽعظيمةلمدكتكر:محمدفالكريـ"آ"دراساتفيالقر -ّ

ْ-  عبد بف أحمد لمباحث: دكتكراة، رسالة الكريـ"، القرآف في كالقسـ الشرط العزيز"أساليب
.المييب
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رىاعمىكتكضحأث،كجديربالذكرىناأفىذهالدراساتكغيرىالـتتناكؿتحميؿجممةالشرط
 .كمالتخصصيمغ،بؿيغمبعميياالجانبالستنا،كماىكمكضكعدراالمعنيالتفسيرم

  :: حدود الدراسةخامساً 

جممةالشرط. -ُ

بالشرط(.،جكاةالشرط،فعؿالشرطأركافجممةالشرط)أدا -ِ

تحميؿجممةالشرط. -ّ

بيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرم. -ْ
 : منيج  الباحثة: سادساً 

اإلتعتمدإ المنيج البحث ىذا خبلؿفي مف كذلؾ كالمكضكعي، كالتحميمي ستقرائي
 ة:تاليلجكانبالا

 : الجانب النظري لمدراسة: وىو عبارة عن الفصل التمييدي: أولً 

،ىذاكموفييوفيوتعريؼعمـالنحككاإلعرابكأىميتو،كحاجةالتفسيرالتحميميإلتتناكل
تعر ففيو الثاني المبحث أما األكؿ، كاصطبلحانالمبحث لغة الشرط الشرطيؼ جممة بناء ثـ ،

ـلمحاتعفدراسةأدكاتالشرطكأحكاموفيالقرآف،ثـالحديثعفبعضالقضايا،ثأدكاتياك
الدراسة المبحثالثالثالحديثعفسكر كفي األخرل، الرعد()الشرطية يكسؼ، ىكد، يكنس،

 .كأىـقضاياىا،كمحكرىاالرئيس،كزمفنزكليا،بإيجازسببتسميتياتحيثتناكل
 اسة:الجانب التطبيقي لمدر  :ثانياً 

الرعدكسكرتييكسؼك،كسكرةىكدفصبلن،فصكؿ:تمثؿسكرةيكنسفصبلنةكيشمؿثبلث
.فصبلن

يتـككؿمطمبيمثؿربعان،،عدةككؿمبحثفيومطالب،كيشتمؿكؿفصؿعمىمبحثيف
 :مفخبلؿىذهالمطالبمايمي

استقراءمكاضعجممةالشرط. -ُ

اغةالمعنىالتفسيرمالعاـالمترتبعمىذلؾالتحميؿبرازأركافالشرطكتحميميا،كمفثـصيإ -ِ
 كتقديرماحذؼجكابيا،أكأداتياكفعؿشرطياإفكقعحذؼ،كذلؾفيسكرالدراسة.
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  :: إجراءات البحثسابعاً 

يقكـأسمكبالباحثةعمىمايمي:

عزك،كـحفصعفعاصلةبركايةكمشكبالرسـالعثمانيالقرآنيةمدارالبحثاتكتابةاآلي -ُ
ك اآلية، كرقـ السكرة اسـ بذكر إلىسكرىا بيا عفاآلياتالمستشيد تخفيفان المتف ذلؾفي

.الحاشية

تحديدجممةالشرط،كبيافأركانيا،كتقديرالمحذكؼمنياإفكجدحذؼ. -ِ

،كذلؾبالرجكعإلىكتببرازأركافجممةالشرطكتحميمياإصياغةالمعنىالتفسيرمبناءعمى -ّ
.ا عرابالقرآفسيركالتف

عصياغةالمعنى،منعانلئلطالةكالتكرار،ملماسبؽياميفإنيسأحفيحاؿتكرارجممةالشرط -ْ
.العاـحسبالسياؽ

كذلؾحسباال -ٓ مظانيا، إلى كعزكىا البحث، تخدـ التي كاآلثار النبكية باألحاديث ستدالؿ
.ثمفغيرالصحيحمماءعمىاألحاديضكابطالتخريجكأصكلو،كنقؿحكـالع

ك -ٔ الحاشية، في بياف إلى التيتحتاج المفرداتالغريبة معاني كتبتكضيح ذلؾمفخبلؿ
.المعاجـالمغكية

.المشيكريفالكاردذكرىـفيالبحثؤلعبلـغيرعمؿتراجـل -ٕ

مبتدئإ -ٖ تفصيؿ دكف الحاشية في المراجع كالجزء،ةثبات كالمؤلؼ، الكتاب، اسـ بذكر
مالصفحةك ككاممةعذكرتفاصيؿالتكثيؽفيفيرسالمصادركالمراجع، عف، ذلؾتخفيفان

.الحاشية

.مراعاةاألمانةالعمميةفيالنقؿكالتكثيؽ.َُ

 ،كذلؾلتسييؿعمميةالبحث.الخاصةبالبحث.إعدادالفيارسالبلزمةُُ
  :: خطة الدراسةثامناً 

،خاتمةفصكؿ،كةعمىمقدمة،كتمييد،كثبلثتحقيقانلؤلىداؼالسابقة،فقداشتممتالخطة
كذلؾعمىالنحكالتالي:

كتشتمؿعمىالعناصرالتالية:المقدمة:

  .: أىمية الموضوعلً أو 
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 .ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع

 .ثالثًا: أىداف الدراسة

 .سابقةرابعًا: الدراسات ال

  .: حدود الدراسةخامساً 

  .: منيج البحثسادساً 

  .اجراءات البحث :سابعاً 

  .: خطة الدراسةثامناُ 

 الجانب النظري لمدراسة
 : بين يدي الدراسةالفصل التمييدي

كيشتمؿعمىثبلثةمباحث:
 .وعالقتو بالتفسير التحميمي بيان أىميتومع مم النحو واإلعراب المبحث األول: التعريف بع

كفيوثبلثةمطالب:

.عرابالتعريؼبعمـالنحككاإل: المطمب األول

.أىميةعمـالنحككاإلعراب:المطمب الثاني

.بعمـاإلعرابكحاجةالمفسرإليوعبلقةالتفسيرالتحميمي:المطمب الثالث

 .: الجممة الشرطية وأركانياالمبحث الثاني

تعريؼالشرطلغةكاصطبلحان.:أولً 

.الجممةالشرطيةبناء:ثانياً 

ذاالفجائية.إأكاقترافجكابالشرطبالفاء:ثالثاً 

الحذؼفيالجممةالشرطية.: اً رابع

 اجتماعالجممةالشرطيةمعالقسـ.:اً خامس

الجممةالشرطيةكىمزةاالستفياـ.: اً دسسا

تكاليعبارتيفشرطيتيفأكأكثرعمىجكابكاحد.:اً سابع
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 .: التعريف بسور الدراسةالمبحث الثالث

كفيوأربعةمطالب:
.عريؼبسكرةيكنسالت: المطمب األول

.التعريؼبسكرةىكد :المطمب الثاني

.التعريؼبسكرةيكسؼ :المطمب الثالث

.التعريؼبسكرةالرعد :المطمب الرابع

 الجانب التطبيقي لمدراسة
:كيشتمؿعمىثبلثةفصكؿ

 الفصل األول
 تحميل جممة الشرط في سورة يونس وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

مبحثيف:كيشتمؿعمى
    ( وبيان أثرىا عمى ٓٚ–ٔالمبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )

  .المعنى التفسيري

كفيوثبلثةمطالب:

.(ِٓ-ُتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب األول:

.(ِٓ–ِٔتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب الثاني:

.(َٕ–ّٓتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)الثالث:المطمب 

.(َُٗ–ُٕيسكرةيكنسمفاآلية)تحميؿجممةالشرطفالمطمب الرابع:

وبيان أثرىا عمى ( ٜٓٔ–ٔٚالمبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )
 .المعنى التفسيري

كفيومطمباف:

.(ٖٗ-ُٕفيسكرةيكنسمفاآلية)شرطتحميؿجممةالالمطمب األول:

.(َُٗ–َٗتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب الثاني:
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 الفصل الثاني
 تحميل جممة الشرط في سورة ىود وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

:كيشتمؿعمىمبحثيف

     يان أثرىا عمى ( وبٓٙ–ٔالمبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )
  .المعنى التفسيري

كفيوثبلثةمطالب:
.(ِّ-ُتحميؿجممةالشرطفيسكرةىكدمفاآلية)المطمب األول:

.(َْ–ِْلشرطفيسكرةىكدمفاآلية)تحميؿجممةاالمطمب الثاني: 

.(َٔ–ُْيسكرةىكدمفاآلية)تحميؿجممةالشرطفالمطمب الثالث:

( وبيان أثرىا عمى ٖٕٔ– ٔٙ: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )المبحث الثاني
  .المعنى التفسيري

كفيومطمباف:
.(ّٖ-ُٔتحميؿجممةالشرطفيسكرةىكدمفاآلية)المطمب األول:

.(ُِّ–ْٖتحميؿجممةالشرطفيسكرةىكدمفاآلية)المطمب الثاني:

 الفصل الثالث
 ورتي يوسف والرعد وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريتحميل جممة الشرط في س
كيشتمؿعمىمبحثيف:

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

كفيوأربعةمطالب:
.(ِٗ-ُلشرطفيسكرةيكسؼمفاآلية)تحميؿجممةاالمطمب األول:

.(ِٓ–َّيسكرةيكسؼمفاآلية)رطفتحميؿجممةالشالمطمب الثاني:

.(ٕٔ–ّٓتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكسؼمفاآلية)المطمب الثالث:

.(ُُُ–ٕٕسكرةيكسؼمفاآلية)تحميؿجممةالشرطفيالمطمب الرابع:
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  .: تحميل جممة الشرط في سورة الرعد وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريالمبحث الثاني

:كفيومطمباف
.(ُٖ–ُفيسكرةالرعدمفاآلية)تحميؿجممةالشرطالمطمب األول:

.(ّْ–ُٗتحميؿجممةالشرطفيسكرةالرعدمفاآلية)المطمب الثاني:

إليياالباحثة.تكصمتمىأىـالنتائجكالتكصياتالتيكتشتمؿع:الخاتمة

كتشتمؿعمى:الفيارس:

افيالمصحؼ.فيرساآلياتالقرآنيةحسبترتيبي:أولً 

.يثالنبكيةفيرساألحاد: ثانياً 

فيرساألعبلـالمترجـليـ.: ثالثاً 

.فيرسالمصادركالمراجع: رابعاً 

.فيرسالمكضكعات: خامساً 
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 المبحث األول
 بيان أىميتوالتعريف بعمم النحو واإلعراب، مع 

 وعالقتو بالتفسير التحميمي
كفيوثبلثمطالب:
 طمب األول: التعريف بعمم النحو واإلعراب.الم

 المطمب الثاني: أىمية عمم النحو واإلعراب.
  وحاجةة التفسير التحميمي بعمم اإلعراب عالق المطمب الثالث:

 المفسر إليو.
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 المطمب األول
 التعريف بعمم النحو واإلعراب

 أوًل: تعريف النحو لغًة:
القصدكالطريؽ،فيقاؿنحكتالنَّْحُو: نيحيكٌّ .(ُ)نحكؾأمقصدتقصدؾ،كالجمعأٍنحاءكى

 ثانيًا: تعريف النحو اصطالحًا:
عمـالنحك،فقيؿ:"ىكانتحاءسمتكبلـالعربؼالعمماءفيالتعريؼاالصطبلحيلاختم

كغيره إعراب مف تصرفو كالتركيب،في كالنسب كاإلضافة كالتكسير كالتحقير كالجمع كالتثنية
.(ِ)كغيرذلؾ"

كيبلحظعمىالتعريؼالسابؽ يضأنو النحكعلـ لعمـ خمطبيف،حدان قد اإلعرابفيك
عمـمستقؿبذاتو.امنيمكالصرؼكالنحكمعأفكبلن

أحكاؿالتراكيبالعربيةمفاإلعرابكالبناء بقكانيفييعرؼبيا "عمـه بأنو: كعرفوبعضيـ
.(ّ)كغيرىما"

 مكسع تعريؼ كييكفي عد القكؿ نستطيع سبؽ، لما إشارحان "ىك النحك: عمـ العمـف
كالبناء اإلعراب مف تركيبيا، حاؿ في العربية الكممات أكاخر أحكاـ بيا ييعرؼ التي بالقكاعد

.(ْ)"كغيرذلؾ
 ثالثًا: تعريف اإلعراب لغة:

فعنو،كاإلعرابالذمىكاإلبانةكاإليضاح،فيقاؿأعربالرجؿعمافينفسوأمأبااإلعراب لغة:
تعربعفنفسيا،،كقدقاؿالرسكؿ(ٓ)النحك،إنماىكاإلبانةعفالمعانيباأللفاظ :)الث يًٌبي

.(ٔ)كالبكررضاىاصمتيا(
 رابعًا: تعريف اإلعراب اصطالحًا:

.(ٕ)"ر،يجمبوالعامؿفيآخراالسـالمتمكفكالفعؿالمضارع"ىكأثرظاىرأكمقد اإلعراب:
                                                           

 .ُّّٕ/ُ-الفيركزأبادم-،القامكسالمحيطُِّ/ُْ-ابفمنظكر-انظر:لسافالعرب(ُ)
 .ّٓ/ُ-ابفجني-الخصائص(ِ)
 .َِْ/ُ-الجرجاني–تعريفاتال(ّ)
 .ُ/ُ–محمدمحيالديفعبدالحميد–التحفةالسنيةشرحالمقدمةاألجركمية(ْ)
 باختصار.ّٖ/َُ-ابفمنظكر-لسافالعرب(ٓ)
(،قاؿاأللباني:سندهُِٕٖ)ح-َُٔ/ُ-البكركالثيبمارباباستئ-كتابالنكاح-سنفابفماجة(ٔ)

 تكشؼعفنفسيا.مأكتعربِّٕ/ْ–صحيحكضعيؼسنفابفماجةصحيح،انظر:
 .َُٕ/ُ-رمىالجك–(شرحشذكرالذىبٕ)
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يقتضيووقيل: كما عميو، الداخمة العكامؿ بسببتغيير المفظ التيفيآخر العبلمة تغيير "ىك
.(ُ)كؿعامؿ"

.(ِ)"ىكتغييرأكاخرالكمـ،الختبلؼالعكامؿالداخمةعمييالفظانأكتقديران"وقيل:

ةالمعنى،فجميعيايدكرىذهالتعريفاتمتقاربفٌإكمماسبؽيتضحلنامعنىاإلعراب،إذ
حكؿالتغييرالذميعترمالحرؼاألخيرفيكؿكممةمعربة،كمكاقعالجمؿاإلعرابية.

اإلعرابعدةأمكر:ككيتضحمماسبؽبيانومفالمعانيالمغكيةكاالصطبلحيةلمنحك

 النحكعبارةعفقكاعدنحكيةمختمفةكاإلعرابىكالتطبيؽالعاـليذهالقكاعد. -
جيةمفالخمطبيفالنحككاإلعراب،فالنحكىكعمـبأصكؿتيعرؼبياأحكاؿأكاخرالكمـعدـ -

 البناء،فيحيفأفاإلعرابىكمعرفةكيفيةتحريؾالكممةفيأكاخرىا.
 

 المطمب الثاني
 أىمية عمم النحو واإلعراب

فبد أفيطمبالعمـمفدكنو، شريؼ،كاليمكفلطالبعمـ النحكعمـه راستويستقيـعمـ
يقكؿالسيكطي:"ألفكاضعالمغةحكيـيعمـأف،المسافكييزاؿالمبسمفتركيبالجمؿكالكممات

،فحكمتوتقتضيأفيضعاإلعرابمقارنانلمكبلـ" .(ّ)الكبلـعندالتركيبالبدأفيىعرضفيولىبسه

إلىتعممياـعمكـالعربيةخشيةالكقكعفيالػػابقكفبتعمػػالسىنتعاكلقد قد،فمحف،فدعكا
إليمفأفأقرأكذاككذاردعفرجؿمفأصحابالنبيك أنوقاؿ:"ألفأقرأاآليةبإعرابأحبُّ

.(ْ)آيةبغيرإعراب"

أمااإلماـمكيبفأبيطالبفقدقاؿفيمقدمةكتابو:"كرأيتمفأعظـمايجبعمى
و،كفيـمعانيوكمعرفةقراءاتوكلغاتو،ىكمعرفةإعرابوطالبعمكـالقرآف،الراغبفيتجكيدألفاظ

عمى مستعينان فيو، المحف مف ليككفبذلؾسالمان كسكاكنو، حكاـإكالكقكؼعمىتصر ؼحركاتو
أرادهللا،المفظبو لما متفيمان تختمؼباختبلؼالحركات، عمىالمعانيالتيقد تبارؾ-مطمعان
كينجمياإلشكاؿكتظير،رالمعانيػرؼأكثػػػرابتيعػػػؽاإلعػػػةحقائػػبمعرفاده،إذػػبومفعب-كتعالى

                                                           

 .ْٖ/ُ-عباسحسف-(النحكالكافيُ)
 .ٔ/ُ-ـكابفأجر-ةمي(األجركِ)
 .ِٔ/ُ-(ىمعاليكامعّ)
-(َّّٖٓ)ح–ْٕٓ/َُ-فبابماجاءفيإعرابالقرآ-كتابفضائؿالقرآف-(مصنؼابفأبيشيبةْ)

 .ُٕٗ/ُْ-،رجالوكميـثقات،انظر:سمسمةاألحاديثالضعيفةقاؿاأللباني:سندهصحيح
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معرفةحقيقةالمراد" .(ُ)الفكائد،كيفيـالخطاب،كتصحي

كقدتحدثالكثيرمفالنحكييفعفأىميةاإلعرابفيالمغةالعربية،كأنوعنصرميـفي
:"اإلعرابىكاإلبانةعفالمعاني(ِ)ابفجنيفيقكؿ،التركيبالمغكم،اليستقيـالمعنىبدكنو

سعيدأباه أبكه،عممتبرفعأحدىماكنصبانكشكرسعيد،باأللفاظ،أالترلأنؾإذاسمعت:أكـر
.(ْ)كاحدانالستبيـأحدىمامفصاحبو"(ّ)انجاآلخرالفاعؿمفالمفعكؿكلككافالكبلـشر

ف لنا يتيح اإلعراب أف جني ابف استطاعفأكضح ما لكالىا التي كالتأخير التقديـ رصة
الدارسالتمييزبيفالفاعؿكالمفعكؿ.

المعاني تيميًٌز اإلعرابفيو "فأما قاؿ: اإلعرابعندما بيفابففارسقيمة كيكقؼ،كما
عمٍرزيٍد" عمىأغراضالمتكمميف،كذلؾأفقائبلنلكقاؿ:"ماأحسٍفزيٍد"غيرمعربأك"ضربى

زيده"غير "أك"ماأحسفى زيدو زيدان"،أك"ماأحسفي معربلـيكقؼعمىمراده،فإفقاؿ:"ماأحسفى
.(ٓ)أبافباإلعرابعفالمعنىالذمأراده"

فالناظرفيقكلو:"ماأحسفزيدان"بعدإعرابياييرلأنياالمرادمنياالتعجبمفإحساف
بعدإعرا زيده" أحسفى ييرلأنوأرادنفياإلحسافعفزيد،كفيقكلو:"مازيد،كفيقكلو:"ما بيا

؟"بعدإعرابيايرلأنوأراداالستفياـعفأم شيءأح زيدو ففيوزيد.سأحسفي

أحسفالقادـ" "ما قكلنا: فمكالاإلعرابلفسدتالمعانيكاختمطتكمثاؿعمىذلؾأيضان
.(ٔ)كلمنفيفإنيابغيرضبطلكمماتياتصمحلبلستفياـ،كلمتعجب،

المعنى، النكعمعرفة ىذا "كمففكائد كقدتحدثالسيكطيعففكائدإعرابالقرآففقاؿ:
.(ٕ)فاإلعرابيميزالمعانيكيكقؼعمىأغراضالمتكمميف"

كتكضيحو المعنى بياف في كاإلعراب النحك عمـ أىمية بيانو، سبؽ مما كأنو،كيتضح
وػىتعممػػػاإلػػػذايدعكنػػػكى،أكالمبسػػعالناسفيالخطػػػويقػػفبدكن،كمػػمغبالػػيالتركيػػػـفػػرميػػعنص

                                                           

 .ّٔ/ُ-(مشكؿإعرابالقرآفُ)
النحككالصرؼ،لوِ) ذاؽأىؿاألدب،كمفأعمميـبعمـ أبكالفتح،عثمافبفجنيالنحكممفحي ابفجني: )

كال النحك في عدة كتسعيفمؤلفات اثنتيف سنة تكفي الصناعة، سر المنصؼ، الخصائص، منيا: صرؼ
 .(ِْٔ/ُ-األنبارم-انظر:نزىةاأللباءفيطبقاتاألدباء)كثبلثمائة،

 .ّٓ/ٔ–الزبيدم-كاحدان،انظر:تاجالعركسنكعان:(أمّ)
 .ّٔ/ُ-(الخصائصْ)
 .ُّْ/ُ-بفيكبلميا(الصاحبيفيفقوالمغةالعربيةكمسائمياكسنفالعرٓ)
 .ْٕ/ُ-فسعباسح-(انظر:النحكالكافئ)
القرآفٕ)  .َّٗ/ِ-(اإلتقاففيعمـك
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.كدراستوحتىنفيـكتابهللاكسنةنبيو


 المطمب الثالث
 فسر إليوعالقة التفسير التحميمي بعمم اإلعراب وحاجة الم

المعنى،إيضاحاتجيتمناىجالمفسريففيتفسيرالقرآفالكريـإلىأفيككفمعتفسير
فيككثيؽالصمةبالتفسيرالتحميمي،فإعرابالقرآف،نى،كذلؾيعتمدعمىعمـاإلعرابكالنحكبالم

:"كأمااإلعرابفماكافاختبلفيوميحيبلنلممعنىكجب(ُ)كفيذلؾيقكؿالزركشي،ىكمفتاحفيمو
كاليجب،يسمـالقارئمفالمحفكل،ليتكصؿالمفسرإلىمعرفةالحكـ،عمىالمفسركالقارئتعممو

.(ِ)عمىالمفسرليتكصؿإلىالمقصكددكنوعمىأفجيمونقصفيحؽالجميع"
النحك، معرفة المفسر في العمماء اشتراط التفسير في النحك عمـ منزلة مظاىر كمف

إلي يحتاج التي العمـك أبرز مف كالصرؼكالببلغة كالنحك المغة عمكـ جعمكا المفسرإذ ألف؛يا
كيختمؼباختبلؼاإلعراب يتغير مى،المعنى شركط ذكر عندما السيكطي قالو ما ذلؾ فٍيؤكد

قبؿ مركبان أك مفردان يعرفو أف يريد ما معنى يفيـ أف كاجبعميو أكؿ "أف القرآف: إعراب أراد
قمنا إذا السكر إعرابفكاتح يجكز ال كليذا المعنى، فرع فإنو الإاإلعراب، مف الذممنيا تشابو

.(ّ)استأثرهللابعممو"
االرتباطالكثيؽبينوكبيفعمـالنحك،فقاؿأبك كقدعر ؼبعضالعمماءالتفسيرتعريفانبىي فى

حيافاألندلسي:"التفسيرعمـيبحثفيوكيفيةالنطؽبألفاظالقرآف،كمدلكالتيا،كأحكاميااإلفرادية
ا كمعانييا التركيبكالتركيبية حالة عمييا تحمؿ لذلؾلتي كتتمات فقكل(ْ)" اإلفراديةو، أحكاميا

كالتركيبيةكمعانييايقصدبواإلعراب.
كعرؼالزركشيالتفسيرفقاؿ:"ىكعمـييعرؼبوفيـكتابهللاالمنزؿعمىنبيومحمد

ةكالن حٍككالتصريؼكعمـالبيافتمدادذلؾمفعمـالمغػوكاسػػػوكحكمػػوكاستخراجأحكامػػكبيافمعاني
.،كىذايدلؿعمىأفعمـالنحككسيمةلمفيـالصحيحلكتابهللا(ٓ)كأصكؿالفقوكالقراءات"

                                                           

بدرالديفمحمدبفعبدهللابفبيادرالزركشي،كاففقييان،أصكليان،مفسران،لوعدة(الزركشي:أبكعبدهللاُ)
 سنة كتيكفي القرآف، عمـك في البرىاف كسبعمائةأرمؤلفاتمنيا: كتسعيف بع المفسريف طبقات )انظر: ،–

 (.ُٕٓ/ِ–الداككدم
القرآف(ِ)  .ُٓٔ/ِ-البرىاففيعمـك
القرآفّ)  .َّٗ/ِ-(اإلتقاففيعمـك
 .ِٔ/ُ-(البحرالمحيطْ)
القرآفٓ)  .ُّ/ُ-(البرىاففيعمـك
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ارتباطالنحكبالتفسيرالمؤلفاتالتيعنيتبإعرابكمماتالقرآفكجممو،عمىكممايدلؿ
تو،ثـتباينتمناىجالعمماءفيإعرابالقرآفكانحصارىافيىذهالناحية،مماجعمياعممانقائمانبذا

الكريـ،فمنيـمفاقتصرعمىإعرابالمشكؿفقط،كمنيـمفعرضإلعرابغريبو،كمنيـمف
قصدإلىإعرابوكامبلن،كمفىذهالمؤلفات:

،كىكمفأىـكتباإلعراب،كقدبيفمنيجوفيمقدمة(ُ)كتابإعرابالقرآفالكريـلمنحاس -
فقاؿ:"ىذاكتابأذكرفيوإفشاءهللاإعرابالقرآفكالقراءاتالتيتحتاجأفأبيفإعرابيا،كتابو

كالعمؿفييا،كالأخميومفاختبلؼالنحكييف،كمايحتاجإليومفالمعاني،كماأجازهبعضيـ،
 .(ِ)كمنعوبعضيـ،كزياداتفيالمعانيكشرحليا"

القراءات(ّ)رمكتابالتبياففيإعرابالقرآفلمعكب - كذكركجكه القرآفكامبلن، أعربفيو كقد
 .(ْ)كبيفكجكهإعرابيا،كذكركجكهالقراءاتالمنقكلةعفاألئمةالثقات

                                                           

كتابإعراب:منيا،لومصنفاتفيالقرآف،أبكجعفرالنحاسالنحكمالمصرم،سماعيؿإحمدبفم(أحمدبفُ)
كتفسيركتابسيبكيو منوأنويسحرالناس،القرآف،ككتابالمعاني، أفدفعوجاىؿظانان بعد تكفيغريقان

 سنة مصر في ذلؾ كثبلثمائةككاف كثبلثيف ثماف النحاة)، أنباه عمى الركاة إنباه -طيفالق–انظر:
ُ/ُّٔ). 

 .ُّ/ُ-(إعرابالقرآفِ)
(عبدهللابفالحسيفبفعبدهللاالعكبرمالبغدادم،أبكالبقاء،عالـباألدبكالمغةكالفرائضكالحساب،أصموّ)

 سنة كلد فيالعراؽ، كمفكتبوّٖٓمفعكبرا بالجدرمفعمي، كأصيبفيصباه التبياففيإعراب:ىػ،
،إنباهَٖ/ْ-الزركمي–انظر:األعبلـ)،ستعشرةكستمائةالقرآف،كا عرابالحديث،كغيرىا،تكفيسنة

 .(ُُٔ/ِ-القفطي–الركاةعمىأنباهالنحاة
 .ِ/ُ-العكبرم–(انظر:التبياففيإعرابالقرآفْ)
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 المبحث الثاني
 الجممة الشرطية وأركانيا

 وفيو: 
 أوًل: تعريف الشرط لغة واصطالحًا.

 ثانيًا: بناء الجممة الشرطية.
 شرط بالفاء أو إذا الفجائية.ثالثًا: اقتران جواب ال

 رابعًا: الحذف في الجممة الشرطية.
 خامسًا: اجتماع الجممة الشرطية مع القسم.
 سادسًا: الجممة الشرطية وىمزة الستفيام.

 سابعًا: توالي عبارتين شرطيتين أو أكثر عمى جواب واحد.
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 أوًل: تعريف الشرط لغة واصطالحًا:
 ط لغة: رْ الشَّ 

.(ُ)لشيءكالتزاموفيالبيعكنحكه،كالجمعشركط"ىك"إلزاـا

أم الساعة، أشراط كمنو جكابو، لكجكد عبلمة الشرط فكأف العبلمة، الشرط كمعنى
اُضَفا]عبلماتيا،إذقاؿتعالى: رىطبفتحتيف {56}حمؿد:[ َؾَؼْد َجاَء َأْذَ ،كاألشراطفياآليةجمعشى

فعبلن ألف الر اء؛ شٍرطبسككف الجمع قياسان أفعاؿ عمى يجمع الكسطكأثكابال فيمعتؿ إال
.(ِ)كأبيات

 الشرط اصطالحًا:

.(ّ)ىك:"كقكعالشيءلكقكعغيره"طرْ الشَّ 

بيف الربط ىك الشرط فنقكؿ: التعريؼالسابؽ مف أكسع بصكرة تعريؼالشرط كيمكننا
.حدثيفيتكقؼثانييماعمىاألكؿبكاسطةأداةتسمىأداةالشرط

الشرط، فعؿ الشرطتتككفمفجممتيفتسمىاألكلىجممة سبؽأفجممة كيتضحمما
كتسمىالثانيةجممةجكابالشرط،كتربطالجممتيفأداةمفأدكاتالشرط.

 ثانيًا: بناء الجممة الشرطية:
أفلمشرطأركانانالبدمفتكافرىاأالكىي:(ْ)بي فسيبكيو

الشرط، كفعؿ الشرط، أكأداة "إف" تعمؿ أف الكبلـ في "كقبح فقاؿ: الشرط كجكاب
 ينجـز جكاب ليا يككف ال ثـ المفظ، في تجزمو حتى األفعاؿ في الجزاء حركؼ مف شيء

.(ٓ)بماقبمو"

                                                           

 .ٔٓ/ٖ–ابفمنظكر–(لسافالعربُ)
 .ّْْص–ابفىشاـ–(انظر:شرحشذكرالذىبِ)
 .ْٔ/ِ–أبكالعباسالمبرد–(المقتضبّ)
ٍيو:عمركبفعثمافبفقنبرالفارسيثـالبصرم،يكنىأبابشر،مكلىلبنيالحارث،كلدبقريةمفقرلْ) (سيبىكى

–شيراز،كتكفيرحموهللاسنةثمانيفكمائة،)انظر:تاريخالعمماءالنحكييفمفالبصرييفكالككفييفكغيرىـ
 (.ُّٓ/ٖ–الذىبي-،سيرأعبلـالنببلءَٗ/ُ–التنكخي

 .ٔٔ/ّ–(الكتابٓ)
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يمييايسمىشرطانكفعؿبعده(ُ)كقاؿابفمالؾ أكما–:"كالبد ألداةالمجازاةمففعؿو
مقام يسمىجكابانكجزاءن"–ويقـك

(ِ).
 أوًل: أدوات الشرط:

كأدكاتالشرطمفحيثاألثر الشرط، الشرطيةىيأداة الركفاألكؿمفأركافالجممة
اإلعرابينكعاف:

فعميف،الشرطكالجكاب.أدوات الشرط الجازمة: -ٔ كىيأدكاتتجـز
ماأدوات الشرط غير الجازمة:  -ٕ بعدىا.كىيأدكاتشرطالتجـز

 * أدوات الشرط الجازمة:
أفأدكاتالشرطالجازمةلفعميفتقسـإلىقسميف:الحركؼ،كاألسماء. مفالمعمـك

 :الحروف -ٔ
ـابفىشاـالحركؼالجازمةلفعميفإلىقسميف:قسٌ

حرؼباتفاؽكىك:)إٍف(. -أ
 .(ّ)حرؼعمىاألصحكىك:)إذما( -ب

 كبيافذلؾفيمايمي:
يإْن:*  النحاةحرؼشرط باتفاؽ فعميف (ْ)جـز تعميؽ"، مجرد عمى لمداللة حرؼكضع كىك

 تعالى: قكلو نحك )إفٍ(ٓ)" {57}األكػال:[ َوإِْن َتُعقُدوا َكُعْد ]الجكابعمىالشرط، كتستعمؿ في، )
 .(ٔ)المعانيالمحتممةالكقكعكالمشككؾفيحصكليا

ٌف)ما(فيياليستقاؿسيبكيو:"إف)إذما(اليككففيياالجإذما:*  زاءإالإذاضـإلييا)ما(كا 
 .(ٕ)لغكان،ألنياىيالتيتعطيياالجزاء،فبدكنيااليجازلبيا،كىيتشكؿمع)ما(حرفانكاحدان"

                                                           

(ُ (ابفمالؾ:ىكمحمدبفعبدهللا،ابفمالؾالطائيالحياني،أبكعبدهللا،جماؿالديف،كىكأحدأئمةعمـك
الزركمي–،)انظر:األعبلـاثنتيفكسبعيفكستمائةالعربية،كلدفيحيافباألندلس،كتكفيفيدمشؽسنة

ٕ/ُٕٔ.) 
 .َُْٖٓ/ّ-(شرحالكافيةِ)
.ُٖٗ/ّ-(انظر:أكضحالمسالؾّ)
 .ُٖٗ/ّ(انظر:المرجعالسابؽْ)
 )بتصرؼ(.ّْْص–ابفىشاـ-(شرحشذكرالذىبٓ)
 .ٗٔ/َْ–فضؿالسامرائي–(انظر:معانيالنحكٔ)
 .ٔٓ/ّ-(الكتابٕ)
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لذلؾ ففارقتيا )ما( عبارةعف)إذ(كركبمعيا كيتضحمفقكؿسيبكيوأف)إذما(عنده
االسمية،كصارتحرفانكاحدان.

يوليدلؿعمىعممياقكؿالشاعر:كأنشدسيبك
 .(ٔ)إذما َأَتْيَت عمى الرَُّسوِل َفُقْل َلُو *** حّقًا عميَك إذا اطمأنَّ المجمس 

 :األسماء -ٕ
ـابفمالؾاألسماءالجازمةلفعميفإلىثبلثةأقساـ:قس 

مفالظرفيةفيو،كىك:مىف،كما،كميما،عمىاألشير. -أ قسـخاؿو
 رفيةفيوكىك:أيف،كمتى،كحيثما،كأٌنى،كأياف.قسـاليخمكمفالظ -ب
 .(ِ)قسـحسبمايضاؼإليو،فيككفأحيانانظرفان،كأحياناناليككف،كىك:أمُّ -ت

 :أوًل: القسم الخالي من الظرفية
َمن: -ُ كضعتلمداللةعمىالعاقؿ،ثـضمنتمعنىالشرط،نحكقكلوتعالى:اسـشرطجاـز

ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا ُيْ ]  {581}افـساء:[ َز بِفِ َم
(ّ).

ما: -ٕ شرطجاـز قكلواسـ نحك ثـضمنتمعنىالشرط، اليعقؿ، عمىما كضعتلمداللة
ـْ َخْرٍ َيْعَؾْؿُف اهللُ]تعالى:  {575}افبؼرة:[ َوَما َتْػَعُؾقا ِم

(ْ). 

كمبيـاسـميما: -ٖ نحكقكلوكضعلمداللةعمىمااليعقؿ،ثـضمفمعنىالشرط،شرطجاـز
ـْ َآَيةٍ ]تعالى:  {518}األظراف: "[َمْفََم َتْلتِـَا بِِف ِم

(ٓ). 

 ثانيًا: القسم الذي ل يخمو من الظرفية فيو:
ىكاسـ"أين: -ُ .(ٔ)،فيقاؿ:"أيفبيتؾ؟"امفأسماءاألمكنة،مبيـ،يستفيـبوعنيشرطجاـز

ت قكلو نحك جائزة )أيف( مع )ما( زيادة إف مالؾ:" ابف كقاؿ ـْ أَ ]عالى: ُؽُؿ ْيـَََم َتُؽقُكقا ُيْدِر

 .(ٕ) "{56}افـساء:[ اَدْقُت 
                                                           

،شرحُِٔص–الزجاجي-،الجمؿفيالنحكٔٓ/ّ-الكتاب–معباسبفمرادسل-(البيتمفالطكيؿُ)
 .ٖٗ/ْ،شرحالرضيُُٖٓ/ّ-ابفمالؾ-الكافية

 .ُِْٔ/ّ-(انظر:شرحالكافيةِ)
 .ُِْٔ/ّ-(انظر:المرجعالسابؽّ)
 .ّْْص–ابفىشاـ-(انظر:شرحشذكرالذىبْ)
 .ّْْص-(انظر:المرجعالسابؽٓ)
 .ْٓ/ٕ-ابفيعيش–(شرحالمفصؿٔ)
 .ُُِٔ/ّ–(شرحالكافيةٕ)
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أّنى:  -ِ  .(ُ)كضعتلمداللةعمىالمكاف،ثـضمنتمعنىالشرطاسـشرطجاـز
فأصؿ)أٌنى(االستفياـ،كتأتيأحيانانبمعنىمفأيفكتارةبمعنىكيؼ؟ قاؿتعالىحكاية"كا 

.(ِ)لؾىذا؟"،أممفأيف {15}آل ظؿران:[ َأكَّك فَِؽ َهَذا َؿاَل َيا َمْرَيؿُ ]عمىلسافزكريا:

َوَما َيْشُعُروَن ]نحكقكلوتعالى:،اسـكضعلمداللةعمىالزماف،ثـضمفمعنىالشرطأيان:  -ّ

اَن ُيْبَعُثقنَ   {85}افـحؾ:[ َأيَّ
(ّ). 

َمَتك َكْْصُ ]نحكقكلوتعالى:،(ْ)"كضعتلمداللةعمىالزماف،ثـضمنتمعنىالشرط" متى: -ْ

. {852}افبؼرة:[ اهللِ
فيحيث: -ٓ )حيف( كػ كىيفيالمكاف يضاؼإليو ما يفسره مبيـ، المكاف، مفأسماء اسـ

 .(ٓ)الزماف

كشرطالجزاءلياأفتضـإلييا)ما(كماقاؿسيبكيو:"كاليككفالجزاءفيحيثكالفي
)ما(بمنزلةإٌنما،ككأٌنما،كليستمنيا)إذ(حتىيضـإلىكؿكاحدةمنيا)ما(فتصير)إذ(مع

.(ٔ)بمغك،كلكفكؿكاحدمنيمامع)ما(بمنزلةحرؼكاحد"

قاؿالشاعر:

ْر لَك المـ *** ـــو نجاحًا في غابر األزمان  .(ٚ)حيثما َتْسَتِقْم ُيَقدِّ

 :حسب ما يضاف إليوالظرفية ثالثًا: القسم الذي يكون فيو 
 *: معو"بمعنى)مف(كفيقكلؾ:يىإليو،فييفيقكلؾ:"أييـكىيبحسبماتضاؼأيُّ ـٍ قيـأق

يكـتصـأصـ"بمعنىمتى الدكابتركبأركب"بمعنىماكفيقكلؾ:أمُّ .(ٖ)"أمُّ

 مع )ما( زيادة أف مالؾ ابف كالمضاؼ(أم)كبيف )أىٌم(، مع )ما( زيدت ذا كا  جائزة،
ََم األََجَؾْغِ َؿَضْقُت َؾََل ــل َوَبقْـَ ــَؽ َبْقـِ ـــَؿاَل َذفِ ]ى:ػػوتعالػػقكلاكػػطبينيمػػكدأفتتكسػػػػكر،فاألجػػمذك  َؽ َأيَّ

                                                           

 .ْْٔص-ابفىشاـ–شرحشذكرالذىبانظر:(ُ)
 .ْٓ/ٕ-ابفيعيش–(شرحالمفصؿِ)
 .ْْْص-ابفىشاـ–(انظر:شرحشذكرالذىبّ)
 .ْْْص-(المرجعالسابؽْ)
 .ّٓ/ِ–المبرد–(انظر:المقتضبٓ)
 .ٔٓ/ّ–(الكتابٔ)
مإ) ابف ألفية شرح ينسبلقائؿ، لـ الخفيؼ، البيتمف ) الناظـ–لؾ الندلٓٗٔص-البف شرحقطر ،-

 .َٖٓ/ّ-،شرحاألشمكنئّٖ/ِ-شرحابفعقيؿ،ٖٗص
 .ْْٕص-ابفىشاـ–(انظر:شرحشذكرالذىبٖ)
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 {86}افؼصص:[ ُظْدَواَن َظَعَّ 
(ُ) )أم( بعد جكازان الزائدة )ما( جاءت الشاىد: إليوقبؿ، المضاؼ

 "األجميف".

 سبب الجزم بأدوات الشرط:
نماخصتسبباختصاصأدك(ِ)بيفابفالكٌراؽ دكفغيرىا،فقاؿ:"كا  اتالشرطبالجـز

فمطكؿ "إفتضربأضرب"، كقكلؾ: يقتضيجممتيف، ألفالشرطكالجزاء ، أدكاتالشرطبالجـز
،ألنوحذؼكتخفيؼ" .(ّ)مايقتضيوالشرطكالجزاءاختيرلوالجـز

 أدوات الشرط غير الجازمة:
،لكما،كمما،إذا.أدكاتالشرطغيرالجازمةىي:لما،لك،لكال

تختصلما: -ُ لكقكعغيره، بعدىا يقعما شرطغيرجازمة،ظرؼبمعنى)حيفأكإذا( أداة
غالبان،بالماضي ماضيان فعبلن جكابيا إذا،فيككف أك بالفاء مقركنة اسمية جممة يأتي كقد
اُهْؿ إَِػ افَزِّ إَِذا ُهْؿ ُيْؼِ ]نحكقكلوتعالى:،الفجائية قنَ َؾَؾَمَّ َكجَّ . {43}افعـؽبقت:[ ـُ

جازمةلو: -ِ شرطغير الماضي،أداة الزمف الشرطفي بفعؿ ربطجكابالشرط كىي،تفيد
َوفَْق ِصئْـَا ََلََتْقـَا ]كمنوقكلوتعالى:،أمامتناعالجكابالمتناعالشرط،حرؼامتناعالمتناع

ؾَّ َكْػٍس ُهَداَها  . {51}افسجدة:[ ـُ

يدالفعمىامتناعالجكابلكجكدالشرط،لذاأطمؽ،شرطغيرجازميفىماحرفالول ولوما: -ّ
َسَػ بِـَا]عمييماحرفاامتناعلكجكدنحكقكلوتعالى: َـّ اهللُ َظَؾْقـَا خَلَ  . {68}افؼصص:[ َفْقََل َأْن َم

تفيدالتكرارمفدكفأفتتكرر،منصكبةعمىالظرفيةكتتككف،أداةشرطغيرجازمةكمما: -ْ
ََم ]نحكقكلوتعالى:،يمييافعبلفماضياففيالغالب،ؿ(الظرفيةك)ما(المصدريةمف)ك ؾَّ ـُ

ا ادِْحَراَب َوَجَد ِظـَْدَها ِرْزًؿا ِريَّ ـَ  . {15}آل ظؿران:[ َدَخَؾ َظَؾْقَفا َز
عمىالجممةكىيظرؼلمايستقبؿمفالزمافتختصبالدخكؿ،أداةشرطغيرجازمةإذا: -ٓ

ْعـَاُهْؿ فَِقْقٍم ََل َرْيَب ؾِقفِ ]ى:ػػػوتعالػػػكقكلػػنحةػػػالفعمي  انلػ)إذا(ػػػخبلف {83}آل ظؿران:[ َؾَؽْقَػ إَِذا ََجَ

                                                           

 .ُِِٔ-ُُِٔ/ّ–(انظر:شرحالكافيةُ)
(ِ نحكملو كىكعالـ أبكالحسف، بفعبدهللابفالعباس، محمد ابفالكراؽ: كتابعمؿ( منيا: مؤلفاتعدة

 كثبلثمائة، إحدلكثمانيف تكفيسنة الجرمي، مختصر فيشرح كاليداية في)النحك، األلباء نزىة انظر:
 .(ِْٕ/ُ-األنبارم-طبقاتاألدباء

 .ُٖٗص-(عمؿالنحكّ)
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 .(ُ)الفجائيةالتيتختصبالدخكؿعمىالجممةاالسمية

)ميما(أّما: -ٔ الشرط أداة كتنكبعف كتككيدىا، الجمؿ تفصيؿ تفيد جازمة، غير شرط أداة
كيككف فيكفعميا عمى)أم ا( المشتممة كيككفإعرابالجممة يكفمفشيء" "ميما تقديرىا

الجكاب،كتتأخرإلىالخبرإذاكافالجكاب مثؿ:"أماالمخترع)فعالـ(الفاءرابطة،كىيتمـز
جممةإسميةغيرمفصكؿمع)أما(بفاصؿ،)عالـ(خبرالمبتدأ،كالجممةمفالمبتدأكالخبر

جكاب  .(ِ))أٌما(النائبةعفميمافيمحؿجـز

 :ثانيًا: فعل الشرط
فيو تكافرىا يجب شركط الشرط كلفعؿ الشرطية الجممة أركاف مف الثاني الركف ،ىك

كىيكمايمي:

يككففعؿالشرطماضيالمعنى،فبليجكز:"إفقاـزيدانأمسأقـمعو".أال -ُ
.اليككففعؿالشرططمبيان،فبليجكز:"إفقيـ"أ -ِ
 أاليككففعؿالشرطمقركنانبحرؼتنفيس،فبليجكز:"إفسكؼيقيـ". -ّ
 أفيككففعؿالشرطمتصرفانكاليككفجامدانفبليجكز:"إفعسى". -ْ
يقـ"، -ٓ "إفقديقـ"،كال"إفلما بقدأكحركؼالنفيفبليجكز: أاليككففعؿالشرطمقركنان

 يجكز فإنو ك)ال( )لـ( النفي: حرفي تعالى:باستثناء قكلو الشرطنحك فعؿ بيما يقترف أف
ْغَت ِرَشاَفَتفُ ]  . {45}ادائدة:[ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ َؾََم َبؾَّ

فشران -ٔ أفيككففعؿالشرطظاىران،كيجكزإضمارهإذادؿعميودليؿ،مثؿ:"إفخيرانفخير،كا 
فكافعمموشرانفشر"كتقديره:"إفكافعمموخير  .(ّ)فجزاؤهشر"انفجزاؤهخير،كا 

 :ثالثًا: جواب الشرط
كىكيسمىجكابانكجزاءان،يقكؿابفىشاـ:،ىكالركفالثالثمفأركافالجممةالشرطية

جازل"الفعؿالثانييسمىجكابانكجزاءان،تشبييانلوبجكابالسؤاؿ،ككمايقعالجزاءبعدالفعؿالمي
.(ْ)عميو"

                                                           

 .ِْٗ/ِ–عباسحسف–الكافي،النحكّْٖص–د.محسفعميعطية-(انظر:األساليبالنحكيةُ)
 .َٓٓ/ْ–عباسحسف–(انظر:النحكالكافيِ)
 .ْٕ/ْ-ابفمالؾ–،شرحالتسييؿْْٗص-ابفىشاـ–(انظر:شرحشذكرالذىبّ)
 .َْٓص–(شرحشذكرالذىبْ)
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 اب:األحكام الخاصة بفعمي الشرط والجو 

ُػقُه ُُيَاِشْبُؽْؿ بِِف ]أفيككفالفعبلفمضارعيف،نحكقكلوتعالى: -ُ َوإِْن ُتْبُدوا َما ِْم َأْكُػِسُؽْؿ َأْو ُُتْ

،كيككفحكميمامفحيثاإلعراب:كجكبجزميما. {862}افبؼرة:[ اهللُ
،كيككفحكميما {6}اإلرساء:[ َوإِْن ُظْدُتْؿ ُظْدَكا]أفيككفالفعبلفماضييف،نحكقكلوتعالى: -ِ

مفحيثاإلعراب:مجزكمافتقديران.
اَن ُيِريُد احَلَقاَة ]أفيككففعؿالشرطماضيان،كالجكابفعبلنمضارعاننحكقكلوتعالى: -ّ ـَ ـْ  َم

ْؿ ؾِقَفا ْكَقا َوِزيـَتََفا ُكَقفِّ إَِفْقِفْؿ َأْظََمََلُ اإلعرابي:ىكالج {53}هقد:[ افدُّ ،كالمختارفيحكميما ـز
 كمافياآليةالسابقةكيجكزالرفع،كقكؿالشاعر:

ن آتاه خميٌل َيْوَم مسألٍة *** َيُقوُل ل َغاِئٌب ماِلي ول َحِرمُ   .(ٔ)وا 
من يقم ):أفيككففعؿالشرطمضارعان،كجكابالشرطفعبلنماضيان،نحكقكؿالرسكؿ -ْ

حكميما(ِ)ر(ما تأخغفر لو ما تقدم من ذنبو و  ليمة القدر إيمانًا واحتسابًا، كيككف ،
 .(ّ)اإلعرابي:الجـز

 :ثالثًا: اقتران جواب الشرط بالفاء أو إذا الفجائية
 جممة الشرطجكابتحتاج فعؿ بجممة يربطيا رابط إلى بيفجكاب،الشرط الربط كيتـ

يو:ؿسيبكاالشرطكفعؿالشرطبثبلثطرؽ،ىي:الفعؿ،أك)الفاء(،أك)إذا(الفجائيةكفيىذاق
"كاعمـأنواليككفالجزاءإالبفعؿأكبػ)الفاء(،فأماالجكاببالفعؿ،فنحكقكلؾ:إفتأتنيآتؾ،
)الفاء(كقكلؾ:إفتأتنيفأناصاحبؾ،كاليككف فتضربأضرب،كنحكذلؾ،كأماالجكاببػ كا 

ـ (،أالترلأفالرجؿيقكؿ:افعؿكذاأككذا )ث )الكاك(،كالبػ ،فتقكؿ:فإذفيككفكذاالجكاببػ
ـ (فيىذاالمكضع ككذا،كيقكؿ:لـأيغثأمس،فتقكؿ:فقدأتاؾالغكث،كلكأدخمت)الكاك(،ك)ث

.(ْ)تريدالجكابلـيجز"

                                                           

ديكاف:ُ) لزىيربفأبيسممى، البيتمفالبسيط، الكتابُُٓ( ،- المقتضبٔٔ/ّ-سيبكيو ،- -المبرد
 .ُٖٗٓ/ّ-ابفمالؾ–شرحالكافية،ٖٔ/ِ

-(،صحيحمسمـّٓح)-ُٔ/ُ-بابقياـليمةالقدرمفاإليماف–كتاباإليماف-(صحيحالبخارمِ)
 (.َٕٔح)–ِْٓ/ُ-بابالترغيبفيقياـرمضاف–كتابصبلةالمسافريف

–،شرحابفعقيؿَِّص-فكرابفعص–،المقربُُٗٓ-ُْٖٓ/ّ-ابفمالؾ-(انظر:شرحالكافيةّ)
 .ُّٕ/ِ-ابفعقيؿ

.ّٔ/ّ-(الكتابْ)
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 :أوًل: اقتران جواب الشرط بالفاء
بيفابفىشاـالمكاضعالتييقترفجكابالشرطفييابػ)الفاء(كىي:

ـْ َأْهؾَِفا إِْن ]يانفيالمفظكالمعنى،نحكقكلوتعالى:إذاكافجكابالشرطماض -ُ َوَصِفَد َصاِهٌد ِم

ـَ افَؽاِذبِغَ  ـْ ُؿُبٍؾ َؾَصَدَؿْت َوُهَق ِم اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ِم . {84}يقشػ:[ ـَ

ِ-  تعالى: قكلو نحك طمبية، جممة الشرط جكاب كاف بُِعقِن ]إذا بُّقَن اهللَ َؾاتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ           ُؿْؾ إِْن 

بِْبُؽُؿ اهللُ . {15}آل ظؿران:[ ُُيْ
ّ-  تعالى: قكلو نحك جامدان، فعبلن الشرط جكاب كاف َدَؿاِت َؾـِِعَمَّ ِهلَ ]إذا [ إِْن ُتْبُدوا افصَّ

 . {855}افبؼرة:
ْ-  تعالى: قكلو نحك بحرؼتنفيس، مقركنان الشرط جكاب كاف ـْ ِظَباَدتِِف ]إذا ـْ َيْسَتـْؽِْػ َظ َوَم

ُهْؿ إَِفقِْف ََجِقًعاَوَيْستَ   . {558}افـساء:[ ْؽِزْ َؾَسقَْحُؼُ
)قد(،نحكقكلوتعالى: -ٓ ـْ َؿْبُؾ ]إذاكافجكابالشرطمقركنانبػ َق َأٌخ فَُف ِم ْق َؾَؼْد ََسَ [ إِْن َيْْسِ

 . {55}يقشػ:
ٔ-  تعالى: قكلو نحك غيرالكلـ، بناؼو كافجكابالشرطمقركنان ْ َتْػَعْؾ ]إذا ْغَت  َوإِْن ََل َؾََم َبؾَّ

 .{45}ادائدة:[ ِرَشاَفَتفُ 
كافجكابالشرطجممةاسمية،نحكقكلوتعالى: -ٕ ٍء ]إذا ؾِّ َرْ ـُ َوإِْن َيْؿَسْسَؽ بَِخْرٍ َؾُفَق َظَذ 

 {55}األكعام:[ َؿِديرٌ 
(ُ). 

 كأضاؼالمرادممكضعيف:
الجممةالمصدرةبالقسـ،نحك:إفتكرمنيفكهللاألكرمنؾ. -ُ
:(ِ)المصدرةبػ)رب(،أكبحرؼالنداء،نحكقكؿالشاعرالجممة -ِ

 .( ٖ)فإن ُأْمِس مكروبًا فيا ُربَّ َقينٍة *** ُمَنعَّمٍة أْعَمْمَتيا ِبكرانِ 
 :ثانيًا: اقتران جواب الشرط بـ )إذا الفجائية(

نما كا  بالشرط، فيربطالجزاء الفجائية )إذا( خاصة الشرطية )إف( بعد الفاء مقاـ "يقكـ
ةنحك:)إفتقـإذازيدقائـ(،ألفإذاالمفاجأةػػرطمبيػػػميةغيػػةاسػػػزاءجممػػافالجػػؾإذاكػػككفذلي

                                                           

 .ُْٓص–(انظر:شرحشذكرالذىبُ)
ديكانو:ِ) القيس، المرئ الطكيؿ، مف البيت )ِٗ الداني الجني ،– ارتشاؼالضربٗٔص–المرادم ،–

 .ُْٕٖ/ْ-أبكحياف
 .ٖٔص-المرادم–(انظر:الجنيالدانيّ)
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.(ُ)التدخؿعمىالجممةالفعميةكالالطمبية"
 :شروط اقتران جواب الشرط بـ )إذا( الفجائية

كيقترفجكابالشرطبػ)إذا(الفجائيةبشركط:

أفتككفالجممةاسمية. -ُ
أالتككفجممةطمبية. -ِ
 أاليدخؿعمييانفي،نحك)إفقاـزيدإذاماعمركقائـ(. -ّ
 .(ِ)أالتدخؿإفعمييا،نحك:)إفقاـزيدإذاإفعمرانقائـ( -ْ

 :سبب اقتران جواب الشرط بـ )إذا( الفجائية:
)إذا(الفجائيةيعكدإلىككنياتحمؿمعبي  نىىفابفجنيأفسبباقترافجكابالشرطبػ

تعالى: قكلو نحك التيلممفاجأة، )إذا( جازأفيجازلبػ ما أيضاى "كليذا فقاؿ: لمجكاب، مطابقان
َمْت َأْيِدهيِْؿ إَِذا ُهْؿ َيْؼـَُطقنَ ] وم:[ َوإِْن ُتِصبُْفْؿ َشقَِّئٌة بََِم َؿدَّ {14}افرُّ فقكلو: في[إَِذا ُهْؿ َيْؼـَُطقنَ ]،

نماجاز)إذا(ىذ فييامفالمعنىالمطابؽلمجكاب،مكضعقنطكا،كا  الشرط،لما هأفيجاببيا
المفاجأة،كال البدلمشرطكجكابومففعميف،حتىإذابدكذلؾأفمعناىا ىناؾمفعمميف،كما

.(ّ)"و،ككافقوكانتالمفاجأةمسببةبينيماحادثةعنيمافىدصا
 رابعًا: الحذف في الجممة الشرطية:

 :حذف أداة الشرط -ٔ
الالإفكالغيرىاعمىرأمجميكرالنحاة،قاؿالسيكطي:"الشرطتاكيجكزحذؼأدال

،كالأداةالشرط،كلككانت)إففياألصح(يجكزحذؼ كمااليجكزحذؼغيرىامفالجكاـز
الفاءإشعارانبذلؾكخرجعميوحذؼحرؼالجر،كجكزبعضيـحذؼ)إف(فيرتفعالفعؿ،كتدخؿ

ََلِة َؾُقْؼِسََمِن بِاهللِ]قكلوتعالى: ـْ َبْعِد افصَّ بُِسقََنََُم ِم .{504}ادائدة:(ْ)"[ َُتْ

بمفظالشرطأكبمعناهفقط،طمبكتحذؼأداةالشرطكفعؿالشرطبشرطأفيتقدـعمييما
ُؽْؿ َظَؾقُْؽؿْ ]نحكقكلوتعالى: َم َربُّ تعالكافإفتأتكاأٍتؿي،أم:{ 535[ }األكعام:ُؿْؾ َتَعاَفْقا َأْتُؾ َما َحرَّ

(ٓ).
                                                           

 .ٖٓ/ْ-ابفمالؾ-شرحالتسييؿ(ُ)
(ِ الكافية الرضيعمى شرح انظر: ارتشاؼالضربَُُ/ْ-( حياف-، ُُٕٖ/ْ-أبك التسييؿ شرح ،–

 .ٖٓ/ْ-ابفمالؾ
 .ِٓٔ/ُ-(سرصناعةاإلعرابّ)
 .ّٔٓ/ِ-(ىمعاليكامعفيشرحجمعالجكامعْ)
 .ْٔٓص–ابفىشاـ-(انظر:شرحشذكرالذىبٓ)



-ُٕ- 
 

 حذف فعل الشرط: -ٕ
قاؿابفمالؾ:

 (ٔ)المعنى ُفيم  والعكُس قد يأتي إنِ   اٍب قد ُعمموالشرُط ُيْغني عن جو 
يحذؼفعؿالشرطكحدهبشرطيف،ىما:

.داللةالدليؿعميو.ُ
ِ . "تيٍب كقكلؾ: )إال( بعد الشرط يقع عاكأف تىتيٍب ال كا  أم: عاقبتؾ" ال ا  قكؿ(ِ)قبتؾ كمنو ،

الشاعر:
لَّ َيْعُل َمْفِرَقَك الُحَساُم   َفَطمِّْقيا فمست ليا بكفءٍ   (ٖ)وا 

 حذف جواب الشرط: -ٖ
طبي كيجكزحذؼجكابالشرطكلكفبشر فيأقكاليـ، النحاة نيا "اليجكزفقاؿالمبرد:

.(ْ)أكحاؿ"مشاىدة،الحذؼحتىيككفالمحذكؼمعمكمان،بمايدؿعميومفمتقدـخبر،أك
 أمراف، كشرطو الجكاب، "حذؼي ىشاـ: ابف أحدىما:كيقكؿ معمكمان، يككف والثاني:أف

ل فعمت، إف ظالـه أنت تقكؿ: ماضيان، الشرط فعؿ يككف تقـ"أف "إف كيمتنع األمريف، كجكد
تعالى:ك هللا قاؿ األمريف، النتفاء دليؿ، ال حيث كنحكىما تقعد" ُزَ َظَؾقَْؽ ]"إف ـَ اَن  ـَ     َوإِْن 

ََمِء َؾَتْلتَِقُفْؿ بَِآَيةٍ  ًَم ِْم افسَّ ،تقديره:{ 13[ }األكعام:إِْظَراُضُفْؿ َؾنِِن اْشَتطَْعَت َأْن َتْبتَِغَل َكَػًؼا ِْم األَْرِض َأْو ُشؾَّ
ؿالكبلـ،فافعؿ،كالحذؼفيىذهاآليةفيغايةمفالحسف،ألنوقدانضـلكجكدالشرطيفطك

.(ٓ)معوالحذؼ"كىكمايحسف
لـ فإف لو، سابقان يككف كأال يتعقبالشرط يجبأف أفجكابالشرط الزمخشرم كيرل

فإفالجكابيحذؼكيقدر لو، كمث ،يتعقبوككافسابقان تعالى: قكلو آياتمنيا: َؾنِْن ]ؿلوبعدة

،الشاىد:حذؼجكابالشرط،كذلؾألفاإلببلغ{ 35[ }هقد:إَِفْقُؽؿْ  َتَقفَّْقا َؾَؼْد َأْبَؾْغتُُؽْؿ َما ُأْرِشْؾُت بِفِ 
فقدأبمغتكـ .(ٔ)كافقبؿالتكلي،كالتقدير:فبللكـعمي 

                                                           

 .ٗٓص–(ألفيةابفمالؾُ)
 .ْٔٓص–ابفىشاـ–(انظر:شرحشذكرالذىبِ)
-البفعصفكر–،المقربِّٖص-شعراألحكص-لمحمدبفعبدهللااألحكص-(البيتمفالكافرّ)

 .ُٗٓ/ّ-،شرحاألشمكنيَّّص
 .ُٖ/ِ–(المقتضبْ)
 .ْْٓ-(شرحشذكرالذىبٓ)
.َْْ/ِ-(انظر:الكشاؼٔ)
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 ًا: اجتماع الشرط مع القسم:خامس
عمى مقدمان القسـ ككاف كاحدة، فيجممة معان الشرطكالقسـ اجتمع إذا أنو يرلسيبكيو

فإفالجكابلمقسـ،كجكابالشرطمحذكؼالشرط،كلـيتقدـعميو كذلؾ"فيقكؿ:مايتطمبخبران
لكقمت:"كهللانحكقكلؾ:"كهللاإفأتيتنيالأفعؿ"،اليككفإالمعتمدةعميوباليميف،أالترلأنؾ

)التككفلغكانكإفتأتنيآتؾ"لـيجز،كلكقمت:"كهللامفيأتنيآتو"كافمحاالن،كاليميف (الػ
قمت: ذا كا  اليميف، يككفعمى أف اآلخر يمنع ال بينيما كما الكبلـ، اليميفآلخر ألف كاأللؼ،

فكأن تذكػػ"أإفتأتنيآتؾ"، كاليميفليستىكػػػراأللػػػؾلـ فػػؼ، أالترلأنؾتقكؿ:ػذا يكبلميـ،
.(ُ)""زيدمنطمؽ"،فمكأدخمتاليميفغٌيرتالكبلـ

با الحكـ في كالسبب الشرط، عمى تقدـ إف بالقسـ حؽلجكاب لو القسـ أف إلى يعكد
.(ِ)الصدارة
كيرلابفمالؾأفالحكـبالجكابلمقسـإذاتقدـعمىالشرط،كلـيتقدـعميومايتطمب

لـتكفأداةالشرط"لك"أك"لكال"ألنولككانتأداةالشرط"لك"أك"لكال"فإف خبران،إنمايككفإذا
.(ّ)شرطمطمقان،كيستغنيبجكابوعفجكابالقسـ،نحك:"كهللالكفعمتلفعمت"الجكابلم
إذاتقدـعمىالقسـكالشرطمايتطمبخبرانفيناؾاحتماالف:كيرلالرضيأنو
كمىأوليما: محذكؼ، كجكابالقسـ كهللاإفأتيتنيث أفيككفالجكابلمشرط، "أنا ؿلذلؾبقكلو:

رط،كالجممةالشرطيةمعجكابياخبرلممبتدأ،كالقسـلغك.آتؾ"فآتؾجكابلمش
لذلؾبقكلو:"أناكهللاإفأتيتنيؿث أفيككفالجكابلمقسـ،كجكابالشرطمحذكؼ،كمىوثانييما:

.(ْ)آلتينؾ"،فآلتينؾجكابلمقسـ،كالجممةالقسميةكجكابياخبرلممبتدأ
 ًا: الجممة الشرطية وىمزة الستفيام:دسسا

كك الشرط، عمى فاالعتماد الشرط عمى تقدمت إذا االستفياـ ىمزة أف سيبكيو فأيرل
االستفياـلـيكف،حيثيبقىالجكابمجزكمان،ثـيعمؿلذلؾفيقكؿ:"كذلؾقكلؾ:أإفتأتنيآتؾ،

أيدخؿعميواأللؼ،تقكؿ:أمتىتشت ـ  منيكالتكتفيبػ)مىف(،ألنياحرؼجزاء،كمتىمثميا،فمفث
شتٍمؾ،كأمفيفعؿذاؾأزٍره،كذلؾألنؾأدخمتاألكؿعمىكبلـقدعمؿبعضوفيبعضفمـأ

نمااأللؼبمنزلة"الكاك،"كالفاء"،"كال"كنحكذلؾ،التغيًٌرالكبلـعفحالو،كليستكػ"إذا" يغيًٌره،كا 

                                                           

 .ْٖ/ّ-سيبكيو–(الكتابُ)
 .ْٖٓ/ْ-(انظر:شرحالرضيِ)
 .ُِٔ/ّ-(انظر:شرحالتسييؿّ)
 .ْٗٓ/ْ-(انظر:شرحالرضيْ)
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فشئ ؟كا  ،فتقكؿ:أزيدو تقمت:أزيًدنيو؟ككذلؾتقكؿك"ىؿ"كأشباىيماأالترلأنويقكؿ:مررتبزيدو
قاؿ إذا كذلؾ شيئان، تحذؼمنو كلـ المخبر، كبلـ عمى شئتأدخمتيا ف كا  النصبكالرفع، في

.(ُ)"مررتبزيد"،قمت:"أمررتبزيد"،كاليجكزذلؾفيىؿكأخكاتيا"
 تعالى: قكلو في اليمزة عف العكبرم           [ ْؿ َظَذ َأْظَؼابُِؽؿْ َأَؾنِْن َماَت َأْو ُؿتَِؾ اْكَؼَؾْبتُ ]كيقكؿ

الشرط":{ 522}آل ظؿران: تعمؽ عمى تدؿ كالفاء فيمكضعيا، سيبكيو عند ماتاليمزة أفإف
أتنقمبكف تقديره: عمىجكابالشرط تدخؿ أف حقيا ىذا مثؿ في "اليمزة يكنس: كقاؿ قبمو، بما

عمىىذاالفعؿالمشركط"،كمذىبسيبكيوعمىأعقابكـإفمات،ألفالغرضالتنبيوأكالتكبيخ
الحؽلكجييف:

أنؾلكقد متالجكابلـيكفلمفاءكجو،إذاليصحأفتقكؿأتزكرنيفإفزرتؾ،كمنوأحدىما:
.{ 12[ }األكبقاء:َأَؾنِْن ِمتَّ َؾُفُؿ اخَلافُِدونَ ]قكلوتعالى:

منيماف"لياصدرالكبلـ،كقدكقعتكؿٌّإأفىمزةاالستفياـلياصدرالكبلـ،ككذلؾ"ثانييما:
.(ِ)"فيمكضعيا،كالمعنىيتـبدخكؿاليمزةعمىجممةالشرطكالجكاب،ألنيماكالشيءالكاحد

كذىبالفراءإلىأنوإذادخؿاالستفياـعمىالشرطفإفالجكابلبلستفياـالمقدمةأداتو
فكاففعؿالشرطمجزكمان .(ّ)عمىالشرط،اللمشرط،كا 

 ًا: توالي عبارتين شرطيتين أو أكثر عمى جواب واحد:سابع
كالشرطالثانيرأل تكالىشرطافدكفعطؼفالجكابلمشرطاألكؿ، إذا ابفمالؾأنو

عفجكابو،لقيامومقاـماالجكابلو،كىكالحاؿ َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل ]كمنوقكلوتعالى:،مستغفو

اَن اهللُ ُيِريُد َأْن ُيْغِقَيُؽْؿ ُهَق َربُُّؽْؿ َوإَِفْقِف ُتْرَجُعقنَ إِْن َأَرْدُت َأْن أَ  ـَ . {12}هقد:[ ْكَصَح َفُؽْؿ إِْن 

دليؿالجكابالمحذكؼ،كصاحبالجكابىكالشرط[َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل]فقكلوتعالى:
عفجكابو،كالتقدير:إفكجكابالشرطالثانيم[إِْن َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽؿْ ]األكؿ قيدلومستغفو

.(ْ)غٌيكـالينفعكـنصحيهللايريدإفأردتأفأنصحلكـ
تكالتعبارتافشرطيتافعمىجكابكاحدفالجكابلمشرطالثاني ،كيرلالعكبرمأنوإذا

ْؿ ُكْصِحل إِْن َوََل َيـَْػُعؽُ ]كجكابوجكابلمشرطاألكؿكىذايتضحمفخبلؿإعرابولقكلوتعالى:كىك

                                                           

 .ِٖ/ّ-(الكتابُ)
 .ِٔٗ/ُ-(التبياففيإعرابالقرآفِ)
 .ِّٔ/ُ-(انظر:معانيالقرآفّ)
 .ُُْٔ/ّ-(انظر:شرحالكافيةْ)
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اَن اهللُ ]،حيثقاؿ:"قكلوتعالى:{ 12[ }هقد:َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽؿْ  ـَ [ إِْن َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽْؿ إِْن 

حكـالشرطإذادخؿعمىالشرطأفيككفالشرطالثاني،كالجكابجكابانلمشرطاألكؿ، {12}هقد:
ذاكافكقكلؾ:"إفأتيتنيإفكممتنيأكرمتؾ "،فقكلؾ:"إفكممتنيأكرمتؾ"،جكابإفأتيتني؛كا 

ٍكرمؤخػػرطاألكؿفػػارالشػػؾصػػكذل رانفيالمعنىحتىلكأتاهثـكممولـيجباإلكراـ،كلكفػيالذًٌ
.(ُ)إفكمموثـأتاه،كجبإكرامو"

الشرط عمى اعتراضالشرط مف السابقة اآلية ىشاـ ابف يعد جكاب،كلـ الشرطكعد
.(ِ)كىكبذلؾيخالؼجماعةمفالنحكييفمنيـابفمالؾكغيره،محذكفانفييا

كمنوقكلوتعالى:،أماإذاتكالىشرطافبعطؼ،فإفابفمالؾيرلأفالجكابليمامعان
ْؿ َوََل َيْسلَفُْؽْؿ َأْمَقافَُؽؿْ ] ـُ { 14[ }حمؿد:َوإِْن ُتْمِمـُقا َوَتتَُّؼقا ُيْمتُِؽْؿ ُأُجقَر

(ّ).

كلـيعدابفىشاـىذهاآليةمفاعتراضالشرطعمىالشرط،خبلفانالبفمالؾ،كعدىامف
.(ْ)عطؼفعؿالشرطعمىفعؿشرطآخر

كلكفبعضكل الجكابلمشرطيفمعان، الذميككفمعو ابفمالؾحرؼالعطؼ، يحدد ـ
فص  المسألةالنحاة فيىذه جكابالشرطيفالمتتال،مكا لمشرطيفمعان،فعدكا "الكاك" ييفبعطؼبػ

فتحسفإلي  فتكالىالشرطافبعطؼبػ"أك"فالجكابألحدىمانحك:"إفتأتنيكا  أحسفإليؾ"،كا 
)الفاء(فالجكابنحك:"إفجاءزيدأكإفجاءتىندفأكرموأكفأكرميا"، فتكالىالشرطافبػ كا 

.(ٓ)طاألكؿلمشرطالثاني،كالشرطالثانيكجكابوجكابلمشر

                                                           

 .ٔٗٔ/ِ–فيإعرابالقرآف(التبيافُ)
 .ّْص–(انظر:اعتراضالشرطعمىالشرطِ)
 .ُٓٔ/ّ-(انظر:شرحالكافيةّ)
 .ٗٓص–(انظر:اعتراضالشرطعمىالشرطْ)
 .ٔٗٓ/ّ-(انظر:شرحاألشمكنيٓ)
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 المبحث الثالث
 التعريف بسور الدراسة

كفيوأربعةمطالب:
 .المطمب األول: التعريف بسورة يونس 
 .المطمب الثاني: التعريف بسورة ىود 

 .المطمب الثالث: التعريف بسورة يوسف 
 المطمب الرابع: التعريف بسورة الرعد.
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 المطمب األول

 التعريف بسورة يوُنس 
 : ترتيبيا وعدد آياتيا:أولً 

الحادية كالسكرة المصحؼ، ترتيب في العاشرة السكرة كىي آيات، كتسعي مائةه ىي
.(ُ)كالخمسكففيترتيبنزكؿالسكر،نزلتبعدسكرةبنيإسرائيؿ،كقبؿسكرةىكد

 ثانيًا: تسميتيا:
انفرد ألنيا يكنس؛ بسكرة كالسنة التفسير كتب كفي المصاحؼ في بذكرسميت ت

كذلؾفيقكلو بصدؽ، كتابكا العذابحيفآمنكا أفهللارفععنيـ يكنسكىي: لقكـ خصكصية
َشْػـَا َظـُْفْؿ َظَذاَب ]تعالى: ـَ اَكْت َؿْرَيٌة َآَمـَْت َؾـََػَعَفا إِيََمَُنَا إَِلَّ َؿْقَم ُيقُكَس َدَّا َآَمـُقا  ـَ اخِلْزِي ِْم احَلَقاةِ َؾَؾْقََل 

ْكَقا  ،كأيضانسميتبذلؾلذكرقصةيكنسفيياكىيقصةمثيرة {76}يقكس:[ َوَمتَّْعـَاُهْؿ إَِػ ِحغٍ افدُّ
.(ِ)تحدثتعفالتقاـالحكتلو

 ثالثُا: زمن نزوليا:
كقاؿمقاتؿ:ىيمكيةإالآيتيفمكيةفيقكؿالجميكر،كىكالمركلعفابفعباس

ـَْت ِْم َصؽ  ]مفقكلوتعالى: ـُ ـْ َؿْبؾَِؽ َفَؼْد َجاَءَك احَلؼُّ  َؾنِْن  ـَ َيْؼَرُءوَن افؽَِتاَب ِم َّا َأْكَزْفـَا إَِفقَْؽ َؾاْشلَِل افَِّذي ِِم

ـَ  ي ـَ اُدْؿَسِ َـّ ِم ـْ َربَِّؽ َؾََل َتُؽقَك فيينزلتبالمدينة،كقاؿالكمبي:ىيمكيةإالقكلو {72}يقكس:[ ِم
ـُ بِِف ]تعالى: ـْ ُيْمِم ـَ َوِمـُْفْؿ َم ـُ بِِف َوَربَُّؽ َأْظَؾُؿ بِاُدْػِسِدي ـْ ََل ُيْمِم ،فيينزلتفي {20}يقكس:[ َوِمـُْفْؿ َم

.(ّ)الييكدبالمدينة

قاؿالمحققكفمفالعمماء، كالذمتطمئفإليوالنفس،أفسكرةيكنسجميعيامكية،كما
بركايةصحككجبألفالذيفقالك يأتكا لـ فييا أكآياتمدنية آية ليـد كألف،يحةتصمحمستندان

فييتيتـ،شاىدفيياسماتالقرآفالمكيكاضحةجميةالسكرةالكريمةمفمطمعياإلىنيايتيايي
،حؽ،كبإثباتأفىذاالقرآفمفعندهللا،كأفالبعثثباتصدؽالنبيإبإثباتكحدانيةهللا،كب

                                                           

ركالتنكير،التحرئُُ/ُُ–محمدرشيدرضا–،تفسيرالمنارٕ/ٕ–طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ٖٕ/ُُ–ابفعاشكر

 .ّٗ/ُُ–لمزحيمي–،التفسيرالمنيرٕٕ/ُُ–ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكيرِ)
الكتابّ) عمـك المبابفي انظر: الدمشقي-( عادؿ القرآفُِٓ/َُ–ابف ألحكاـ الجامع -القرطبي-،

ٖ/َّْ. 
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حضوبأسمكبديةقدتكلتالسكرةالكريمةفماأكردهالمشرككفمفشبياتحكؿالدعكةاإلسبلمأك
.(ُ)فمنطقيرصي

 رابعًا: المحور الرئيس لمسورة:
،كبيافتدكرحكلوالسكرةىك:تقريرحقيقةاأللكىيةكالعبكديةهللالمحكرالرئيسالذم

بطاؿأمعبكديةلغيرهللا .(ِ)صفاتاإللوالحؽ،كبيافآثارقدرتوفيالككفكفياألنفس،كا 

 :(ٖ) خامسًا: أىم قضايا السورة
عدةقضايامنيا:تناكلتسكرةيكنس

ثباترسالةمحمد -ُ  كختـالرسؿبو.تقريرسنةهللاتعالىفيخمقوبإرساؿرسكؿلكؿأمة،كا 
بطاؿاثباتكجكدهللا -ِ كانفرادهباأللكىيةبداللةآثارهفيالككف،كأنوخالؽالعالـكمدبرهكا 

 هللا.أمعبكديةلغير
التنبيوعمىأفإمياؿهللاتعالىلمكافريفدكفتعجيؿالعذابىكحكمةمنو،كمفذلؾالتذكير -ّ

 بماحؿبأىؿالقركفالماضيةلماأشرككاككذبكاالرسؿ.
بيافاختبلؼأحكاؿالمؤمنيفكالكافريففياآلخرة،كتبرؤاآلليةالباطمةمفعبدتيا،كبيافأف -ْ

 خرةىيالدارالباقية.دارالدنيازائمةكاآل
فيتناكلتالعبرةكالعظةمفذكرقصصبعضاألنبياءالسابقيفمعأقكاميـ،كقصةنكح -ٓ

معقكمو،فصارالمذككرفيمعفرعكف،كقصةيكنستذكيرقكمو،كقصةمكسى
 ىذهالسكرةثبلثقصص.

 

 المطمب الثاني
 التعريف بسورة ىود 

 أوًل: ترتيبيا وعدد آياتيا:
الثانية النزكؿ في كترتيبيا المصحؼ ترتيب في عشرة الحادية السكرة ىي ىكد سكرة

.(ْ)كالخمسكف،ككافنزكليابعدسكرةيكنس،كعددآياتياثبلثكعشركفكمائةآية
 

                                                           

 .ٖ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ُْٕٔ/ّ–سيدقطب–(انظر:فيظبلؿالقرآفِ)
 .ْٗ/ُُ-الزحيمي–التفسيرالمنيرِٖٕ/ُُ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرّ)
 .ُْٕ/ٕ–محمدسيدطنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطْ)
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 ثانيًا: تسميتيا:
غير اسـ كاليعرؼليا ىكد، بسكرة المصاحؼككتبالتفسيركالسنة سميتفيجميع

يا رسول هللا    )قاؿ:فيحديثابفعباسأفأبابكرفالنبيعالتسميةكردتذلؾ،كىذه
ذا الشمس كورت(قد ِشْبت؟ قال: شيبتني ىوٌد، والواقعة، والمرسالت،  .(ُ)وعم يتساءلون، وا 

ىكد فييابأنيـقكـي كسميتباسـىكد؛لتكراراسموفيياخمسمرات،كألفعادانكيصفكا
كيعنوفيياأطكؿمماحكيعنوكألفماحي، {40}هقد:[ َأََل ُبْعًدا فَِعاٍد َؿْقِم ُهقدٍ ]:فيقكلوتعالى

.(ِ)ىارفيغي
 ثالثًا: زمن نزوليا:

ةإالثبلثآيات،كىيقكلو،كقيؿمكي(ّ)جميكرالعمماءعمىأفسكرةىكدكميامكية
اَن ] :كقكلوتعالى، {58}هقد:[ َوَضائٌِؼ بِِف َصْدُركَ  َؾَؾَعؾََّؽ َتاِرٌك َبْعَض َما ُيقَحك إَِفقَْؽ ]:تعالى ـَ ـْ  َأَؾَؿ

ِف َوَيتُْؾقُه َصاِهٌد ِمـْفُ  ـْ َربِّ ْقؾِ ]: كقكلوتعالى،  {55}هقد:[ َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـَ افؾَّ ََلَة َضَرَْمِ افـََّفاِر َوُزَفًػا ِم [ َوَأؿِِؿ افصَّ

كبياف،يظيرذلؾمفخبلؿتفسيرىذهاآلياتالثبلثك،ةكميامكيةرك،كالراجحأفالس {552}هقد:
.(ْ)كأيضانزكؿالسكرةفيالفترةالتيأعقبتحادثةاإلسراءكالمعراجيرجحمكيتيا،سياقاتيا

 المحور الرئيس لمسورة:: رابعاً 
،كماجاءبوالحقيقةاألساسيةالتيتستيدؼالسكرةتقريرىاىي:أفماجاءبوالنبي  

كالخضكعلوىيتقكـعمىالدينكنةهللكيامفعندهللا،مفقبموحقيقةكاحدةمكحىبالرسؿ
.(ٓ)كحده،كرٌدأمرالناسكميـإلىشريعتوكأمره،كأفالمفاضمةبيفالناسعمىأساسىذهالحقيقة

 :(ٙ) خامسًا: أىم قضايا السورة
منيا:عدةقضاياتناكلتسكرةىكد

كبيافإعجاز،نيااتقا كذلؾعفطريؽبيافإحكاـآياتوك،ريـمفعندهللاثباتأفالقرآفالكإ -ُ
 عجزىـعفذلؾ.معتحدلهللالمعربعمىاإلتيافبمثموكالقرآف

                                                           

الترمذمُ) سنف القرآف-( -كتابتفسير الكاقعة قاؿاأللباني،(ِّٕٗ)ح-َِْ/ٓ–بابتفسيرسكرة
 .ٓٓٗرقـالحديث-ّٗٔ/ِ-صحيح،انظر:السمسمةالصحيحة

 .ُُّ/ُُ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرِ)
 .ُُٓ/ِ–السمرقندم-،بحرالعمـكَِّ/ْ-ابفكثير-(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـّ)
 .ّ/ُِ–حمدرشيدرضام–،تفسيرالمنارُْٕ/ٕ-طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطْ)
 .ُْْٖ/ْ–سيدقطب–(انظر:فيظبلؿالقرآفٓ)
-،التفسيرالكسيطُِّ/ُُابفعاشكر-،التحريركالتنكيرَُُ/ُِ-لمزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرٔ)

 .ُّٓ/ٕ-طنطاكم



-ِٓ- 
 

كىكاالعتقادبأفهللا،ىكعبادةهللاكحده،كتكحيدهبربكبيتوك،الدعكةإلىتكحيدهللابألكىيتو -ِ
كلكنيـكانكايقكلكف،كانكايؤمنكفبتكحيدالربكبيةربكؿشيءكمميكو،كأفعربالجاىمية

 بتعدداآللية.
المكازنةبيفطبعالمؤمفكالكافرفيأحكاؿالشدةكالرخاء،فالمؤمفيشكرفيالرخاء،كيصبر -ّ

 كييأسفيالشدة.،كالكافريفرحفيالرخاء،فيالشدة
ومفأذلقريش،كقدذكرعمىمايتعرضلإيرادقصصاألنبياءبالتفصيؿتسميةلمحمد -ْ

 نكح قكهللاقصة كا غراؽ المؤمنيف، مف معو كمف لنجاتو الفمؾ بصناعة لو ومكأمره
رةباسمو،كدعكتوكتعالىقصةىكدالذمسميتالسهللااألرض،ثـذكربالطكفافالذمعـ 

راىيـكىبلكيـبريحصرصرعاتية،ثـذكرقصةضيكؼإب،داءالمتجبريفشقكمو)عاد(األ
ثـقصةلكط،مفالمبلئكة،ثـقصةشعيب،ثـقصةمكسى،معفرعكف

 ثـعقبتالسكرةبيافالعبركالعظاتمفتمؾالقصص.
الناسشيئانبيافسنةربانيةمفسنفهللاالتيالتتخمؼكالتتبدؿ،كىيأنو -ٓ ،اليظمـ

ب أنفسيـ يظممكف الذيف الناسىـ الحؽإكلكف عف كاستحقاقيـعراضيـ لميكل، كاتباعيـ ،
 لمعقكبةالتيىيجزاءعادؿلكؿظالـ.

 

 المطمب الثالث
 التعريف بسورة يوسف 

 أوًل: ترتيبيا وعدد آياتيا:
السكرة كىي الجميكر، قكؿ عمى السكر نزكؿ ترتيب في كالخمسكف الثالثة السكرة ىي

ؿسكرةيكق،ةآية،نزلتبعدسكرةىكدحدلعشرا مائةكآياتياالثانيةعشرةفيترتيبالمصحؼ،ك
.(ُ)الحجر
 : تسميتيا:ثانياً 

االسـالكحيدليذهالسكرةىكيكسؼ،ككجوتسميتياظاىر،ألنياقصتقصةيكسؼ
.(ِ)ذكراسموفيغيرىاإالفيسكرةاألنعاـكغافرذكرقصتوفيغيرىا،كلـييكميا،كلـتي

 : زمن نزوليا:ثالثاً 
سكرةفيفترةحرجةفيتاريخالدعكةاإلسبلميةكىيفترةمابيفعاـالحزفنزلتىذهال

 الثانية ثـ األكلى العقبة بيعة (ّ)كبيف يكسؼ كسكرة العمماء، جميكر قكؿ عمى مكية ،كميا
                                                           

 .ِٗٗ/ٕ-طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ُٕٗ/ُِ-اشكرابفع-(انظر:التحريركالتنكيرِ)
 .ُْٗٗ/ْ-سيدقطب–(انظر:فيظبلؿالقرآفّ)
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ىذاالقكؿالأساسلومفالصحةك،ياتدنةمعليامعاآليةالسابكقدقيؿ:إفاآلياتالثبلثمفأكٌ
.(ُ)ةيالقكؿالصحيحأفسكرةيكسؼجميعيامككوالدليؿعميو،ألن

 :(ٕ)رابعًا: محورىا 
كتفصيمياكالتالي:تناكلتسكرةيكسؼمحكرانكاحدانكىكقصتو

يكسؼ -ُ لرئيسبيافمنزلة بيعو قصة ثـ بإخكتوكمؤامرتيـعميو، ثـعبلقتو أبيو، عند
 شرطةمصر،كماتبعذلؾمفمحف.

 سؼمعامرأةالعزيز،كبراءتوالمطمقة،ثـمكثوفيغياىبالسجكفيدعكلدينو.قصةيك -ِ
 بكادرالفرجكتعبيررؤياالممؾ،كتكليتوكزيرانلمماليةكالتجارةكرئاسةالحكـ. -ّ
بقاءأخيوبنياميفلديوفيحيمةمدركسة،حتىيأتكهبأخييـمف -ْ مجيءإخكتوإلىمصر،كا 

 تو.أبييـ،ثـتعريؼنفسوإلخك
حيفجاءالبشيربقميصيكسؼ،كلقاءيكسؼفيمصرمعأبكيوكجميعإبصاريعقكب -ٓ

 أسرتو.
ثباتنبكةمحمد -ٔ كتسميتو،كبشائرالفرجبعدالضيؽإيرادالعبرةكالعظةمفىذهالقصة،كا 

 .كماحدثمعيكسؼ
 

 المطمب الرابع
 التعريف بسورة الرعد

 أوًل: ترتيبيا وعدد آياتيا:
،كعددآياتياثبلثكأربعكف(ّ)رةالرعدىيالسكرةالثالثةعشرفيترتيبالمصحؼسك

.(ْ)آية،كنزلتبعدسكرةمحمد
 ثانيًا: تسميتيا:

سميتسكرةالرعد،لمكبلـفيياعفالرعدكالبرؽكالصكاعؽ،كنزكؿالمطر،فقدقاؿهللا
 ْظُد بَِحْؿِدِه َوا]تعالىفييا: ـْ ِخقَػتِفِ َوُيَسبُِّح افرَّ َؽُة ِم

منذ {51}افرظد:[ َدََلئِ االسـ سميتبيذا كقد ،
العيدالنبكم،كلـييعرؼليااسـسكاه
(ٓ).

                                                           

-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرَِٓ/ْ-سعكدأبكال-إلىمزاياالكتابالكريـ(انظر:ارشادالعقؿالسميـُ)
 .َُٓ/ِ-،تفسيرالخازفَِٔ/ُِ-محمدرشيدرضا-،تفسيرالمنارُٕٗ/ُِ

 .َِٕ/ُِ–محمدرشيدرضا–،تفسيرالمنارَُٗ/ُِ–الزحيمي–ر(انظر:التفسيرالمنيِ)
 .ُّْ/ٕ–طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطّ)
 .ُُٓ/ِ–الزمخشرم–(انظر:الكشاؼْ)
 .ُّْ/ٕ–طنطاكم–،التفسيرالكسيطٔٗ/ُّ–الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرٓ)
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 نزوليا: زمنثالثًا: 
كالحسف جبير بف سعيد فذىب مدنية، أـ مكية ىي ىؿ الرعد سكرة في الخبلؼ كقع

الكمبيكمقاتؿأنياكميامدنية،كيكجدكعكرمةكعطاءكابفزيدأنياكميامكية،كذىبابفالزبيرك
ْت بِِف اجِلَباُل ]قكؿثالثأنيامدنيةإالآيتيف،فإنيمانزلتابمكة،كىماقكلوتعالى: َ [ َوَفْق َأنَّ ُؿْرَآًكا ُشرِّ

َػُروا ُتِصقُبُفْؿ بََِم َصـَُعقا َؿاِرَظةٌ ]،كقيؿقكلوتعالى: {15}افرظد: ـَ ـَ  ،كقكلو {15}افرظد:[ َوََل َيَزاُل افَِّذي
[ َفُف َدْظَقُة احَلؼِّ ]تعالى:

(ُ)
. {52}افرظد: 

كالراجحأنياكميامكيةكذلؾألفمضمكفآياتيايغمبعميياالقرآفالمكي،فييتعرض
آيػػاتهللاالدالػػةعمػػػىكحدانيتػػػوكقدرتػػػػو،كأماالركايػاتالتيذكرتأنيامكية،كبعضآياتيامدنية،

.(ِ)ىيركاياتمشككؾبيا،فاآلياتالتيقالكاعنيامدنية،ينافيأسمكبياكسياقياكمضمكنياذلؾ
 المحور الرئيس لمسورة:رابعًا: 

إٌفاإلطارالعاـالذمتدكرحكلوقضاياالسكرةىيالعقيدةكقضاياىا،مفتكحيداأللكىية
ثباتذلؾكتكحيدالربكبية،كمفثـقضيةالكحي،كقضيةالبعثك العقائدية،كا  غيرىامفالقضايا

.(ّ)كمومفخبلؿالككفكعجائبوفيالنفس،كفياآلفاؽ
 :(ٗ) خامسًا: أىم قضايا السورة

اشتممتسكرةالرعدعمىعدةقضايامنيا:
ُ-  قدرتو كعرضدالئؿ هللاتعالىباأللكىية كعظيـ–تعالى-االستدالؿعمىتفرد ككحدانيتو

 و.حكمتوفيخمق
تفنيدأقكاؿالمشركيفكمزاعميـفيإنكارالبعث،كتيديدىـبأفيحؿعمييـمفالعقابماحؿ -ِ

 بأمثاليـ.
المشركيف -ّ مكابرة كبيف كنعيـ، خير مف هللاليـ أعد كما بربيـ، المؤمنيف يقيف بيف المقابمة

نذارىـبالنار.  كا 
كدمفاألدلةعمىصدقو،كتسميتوعمالحقومفأذل،عفطريؽحشتثبيتفؤادالنبي -ْ

 فيمايبمغوعفربو.

                                                           

ي–(انظر:فتحالبياففيمقاصدالقرآفُ)  .ٕ/ٕ–أبكالطيبالقنكج 
(ِ لمقرآف القرآني التفسير انظر: الخطيب–( الكريـ الحديثّٔ/ٕ–عبد التفسير عزت–، محمد –دركزة

ٓ/ُٓٔ. 
 .َِّٗ/ْ–سيدقطب–(انظر:فيظبلؿالقرآفّ)
–التفسيرالكسيط،ٖٗ/ُّ–الزحيمي–،التفسيرالمنيرٕٔ/ّ–ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكيرْ)

 .ُّْ/ٕ–طنطاكم
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 الفصل األول
 تحميل جممة الشرط في سورة يونس 
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

شتمؿعمىمبحثيف:قداك
   المبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية 

 ( وبيان أثرىا.ٓٚ-ٔ)
رة يونس من اآلية المبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سو 

 ( وبيان أثرىا.ٜٓٔ-ٔٚ)
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 المبحث األول
 تحميل جممة الشرط في سورة يونس 

 ( وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريٓٚ-ٔمن اآلية )
كفيوثبلثمطالب:

   المطمب األول: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية 
 .وبيان أثرىا (ٕ٘-ٔ)

شرط في سورة يونس من اآلية المطمب الثاني: تحميل جممة ال
 .وبيان أثرىا (ٕ٘-ٕٙ)

المطمب الثالث: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية 
 .وبيان أثرىا (ٓٚ-ٖ٘)
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 المطمب األول
 تحميل جممة الشرط في سورة يونس

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري( ٕ٘-ٔمن اآلية )
طية،ارتأتالباحثةتناكؿىذهالمكاضع،بعداستقراءالمكاضعالتياشتممتعمىجمؿشر

(عمىإحدلعشرةِٓ-ُكالحديثعنيا،كتحميميا،عمىشكؿمسائؿ،كقداشتممتاآلياتمف)
مسألةكىيكمايأتي:

 

ْؿ بِاخَلْرِ َفُؼِِضَ إِفَْقفِ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: َّ اْشتِْعَجاََلُ ُؾ اهللُ فِؾـَّاِس افؼَّ ْؿ َأَجُؾُفْؿ َؾـََذُر َوَفْق ُيَعجِّ

ـَ ََل َيْرُجقَن فَِؼاَءَكا ِْم ُضْغقَاَِنِْؿ َيْعَؿُفقنَ  . {55}يقكس:[ افَِّذي

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
امتناعحرف الشرط: -ُ أم المتناع، امتناع حرؼ كىك ، جاـز غير حرؼشرط كىك )لك(،

 لومفاإلعراب.،كىكحرؼمبنيعمىالسككفالمحؿ(ُ)الجكابالمتناعالشرط
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ُؾ اهللُ]قكلو رفعو[ُيَعجِّ كعبلمة مرفكع مضارع فعؿ )يعجؿ( ،

ك)الشر( )يعجؿ(، بػ متعمقاف كمجركر جار ك)لمناس( فاعؿ، )هللا( الجبللة كلفظ الضمة،
بالمصدر متعمؽ كمجركر جار ك)بالخير( مطمؽ، مفعكؿ )استعجاليـ( بو، مفعكؿ

 .(ِ)استعجاليـ
تأكيدجكابالشرط،،)لقضي(البلـل[َفُؼِِضَ إَِفْقِفْؿ َأَجُؾُفؿْ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

مبنيعمىالفتح،ك)إلييـ(جاركمجركرمتعمقاف)بقضي(ك)أجميـ(نائب)قضي(فعؿماضو
افاعؿ،جممة)لقضيإلييـأجميـ(المحؿلي  .(ّ)مفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

غيؿالناسالشاغؿفيالدعاءهللتعالى، تتحدثىذهاآليةعفقضيةعقدية،قدتككفشي
فمكأفهللا يدعكبالشر، يدعكبالخير،كمرة أجابوفيجميعالدعاءالذمفاإلنسافمرة قد

ممةيتضمنيا(ْ)يدعكبو،لقضيإليػػػوأجمػػػوكانتيػػػتالمسػػػألة ،ثـحػػػذؼبعػػػدذلػػػؾمػػفالقكؿجي

                                                           

 .ُِص–(انظر:الفصؿالتمييدمُ)
 .ُِِ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ُٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ْٕٔٓ/ٗ-(انظر:تفسيرالشعراكمْ)
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،كقداستعممتاآلية(ُ)الظاىرتقديرىا:فبليفعؿذلؾ،كلكفنذرالذيفاليرجكففاقتضبالقكؿ
أجميـالمتناعوعفتعجيؿقدامتنعهللاعفلؾ،كىناامتناعالمتناعحرؼالشرط)لك(كالذميفيد

 كىذا بيـ، الشر كماتعجيؿ لمناسالعقكبة عجؿ فمك بيـ كرحمتو لطؼهللابعباده عمى يدلؿ
يستعجمكفالثكابكالخيرلماتكاكىمككاجميعان.



ُه ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: َشْػـَا َظـُْف ُُضَّ ـَ ـْبِِف َأْو َؿاِظًدا َأْو َؿائًَِم َؾَؾَمَّ  ُّ َدَظاَكا جِلَ َوإَِذا َمسَّ اإِلْكَساَن افُّضُّ

اُكقا َيْعَؿُؾقنَ مَ  ـَ ؾَِغ َما  ـَ فِْؾُؿْْسِ َذفَِؽ ُزيِّ ـَ ُف  َلْن ََلْ َيْدُظـَا إَِػ ُُض  َمسَّ ـَ . {58}يقكس:[ رَّ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 :، وىما كما يميتشتمل ىذه اآلية عمى جممتين شرطيتين

ـْبِِف َأْو َؿاِظًدا َأْو َؿائًَِم َوإَِذا َمسَّ اإِلْكَساَن ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ُّ َدَظاَكا جِلَ .[افُّضُّ

 :يل الجممةتحم

)إذا(ىكظرؼلمايستقبؿمفالزماف،تضمفمعنىالشرطمبنيعمىالسككفاسم الشرط: -ُ
 .(ِ)فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو)دعانا(

ُّ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ماضيمبنيعمىالفتح،،)مس(:فعؿ[َمسَّ اإِلْكَساَن افُّضُّ
فيمحؿجر كالجممة فاعؿمؤخر، )الضر( منصكببالفتحة، مقدـ مفعكؿبو )اإلنساف(:

 .(ّ)مضاؼإليو
ـْبِِف َأْو َؿاِظًدا َأْو َؿائًَِم ]:قكلوتعالى:جممة جواب الشرط -ّ ،)دعانا(:فعؿماضيمبني[َدَظاَكا جِلَ

ا(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿعمىالفتحالمقدرمنعمفظيكرهالتعذر،ك)ن
نصبمفعكؿبو،كالفاعؿضميرمستترعائدعمىاإلنساف،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب
،)لجنبو(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼحاؿ،)أكقاعدان(عطؼ ألنياجكابشرطغيرجاـز

 .(ْ)ائمان(جعانأكدعاناقاعدانأكدعاناقطعمىالمكضعكالتقدير)دعانامض

فُ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  َلْن ََلْ َيْدُظـَا إَِػ ُُض  َمسَّ ـَ ُه َمرَّ  َشْػـَا َظـُْف ُُضَّ ـَ .[َؾَؾَمَّ 

                                                           

 .َُُٖ/ٔ-أبكحيافاألندلسي-(انظر:البحرالمحيطفيالتفسيرُ)
 .ُِص–(انظر:الفصؿالتمييدمِ)
 .ٖٖ/ُُ–محمكدالصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـّ)
 .ُِْ/ِ-النحاس–،إعرابالقرآفُٖ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفْ)
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 جممة:التحميل 
،كىكظرؼزمافبمعنىحيفمبنيعمىالسككفالشرط: اسم -ُ )لم ا(كىكاسـشرطغيرجاـز

(فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو)مى  .(ُ)ر 
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: هُ ]قكلو َشْػـَا َظـُْف ُُضَّ مبني[ـَ ماضي فعؿ ك)كشفنا( ،

في كالجممة فاعؿ، رفع محؿ في السككف عمى مبني متصؿ ضمير ك)نا( السككف، عمى
محؿجرمضاؼإليو،ك)عنو(جاركمجركرمتعمؽبكشفنا،ك)ضره(مفعكؿبو،كمضاؼ

 إليو.
ْ َيْدُظـَا]قكلوتعالى:ة جواب الشرط:جمم -ّ َلْن ََل ـَ (:فعؿماضيمبنيعمىالفتح،[َمرَّ  ،)مىر 

جكاب ألنيا مفاإلعراب؛ المحؿليا كالجممة عمىاإلنساف، كالفاعؿضميرمستترعائد
 جاـز غير كالتقدير:(ِ)شرط محذكؼ، شأف ضمير كاسميا كنصب، حرؼتشبيو )كأف( ،

ك)لـ( حذؼحرؼ)كأنو(، جزمو كعبلمة مجزكـ مضارع فعؿ )يدعنا( ، كجـز حرؼنفي
العمة،كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(،ك)نا(فيمحؿنصبمفعكؿبوكجممة)لـيدعنا(

(فيمحؿويس فيمحؿرفعخبركأف،)إلىضر(جاركمجركرمتعمقافبػ)يدعنا(كجممة)مى
 .(ّ)جرصفةلضر

 الشرط: سيري لجممتيثانيًا: األثر التف
،فيكيدعكممحانفيكضحتبدأتاآليةبجممةشرطية ري طبيعةاإلنسافعندمايمسوالضُّ

ذاكانتالعمةطكشفوعنوفيكؿحاؿيككفعميو،فمثبلنإذااشتدالمرضيدعكمض جعانلجنبو،كا 
ذابقيفيوأثرالعمةيدعكقائمانعمىقدميو،فيكال حاجتوإلىرحمةىينسأىكفيدعكقاعدان،كا 

.(ْ)ربو،ماداـيشعربمسالٌضًرلو

ثـجاءتجممةشرطيةأخرلتفيدأنو،لٌمااستجابهللالئلنساف،فكشؼعنوضرهكأزاؿ
عمىعصيانو،كنسيفضؿهللا عنوالسكء،انصرؼعفجانبهللا،كمضىفيطريقو،كاستمر 

لـيصٍبوضرر،كلـيدعيهللا .(ٓ)ليكشفوعنوعميو،كأف 
                                                           

 .ََِٕ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُٖ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ٖٖ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .َُٔ-ِ-،تفسيرالسمرقندمِٕٓ/ُُ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنارْ)
 .ُّٖ/ِ-القطاف-(انظر:تيسيرالتفسيرٓ)
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ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َدَّا َطَؾُؿقا َوَجاَءْْتُْؿ ُرُشُؾُفْؿ بِافَبقِّـَاِت َوَما ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: َوَفَؼْد َأْهَؾْؽـَا افُؼُروَن ِم

َذفَِؽ َكْجِزي افَؼْقَم ادُْجِرِمغَ  ـَ اُكقا فُِقْمِمـُقا  . {51}يقكس:[ ـَ
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككففياسم الشرط: -ُ كىكظرؼبمعنىحيفمتضمفمعنىالشرط، )لم ا(،
 محؿنصبمتعمؽبػ)أىمكنا(.

جممة فعل الشرط: -ِ )الكاك([َطَؾُؿقا]قكلوتعالى: فعؿماضيمبنيعمىالضـ، ،)ظممكا(
 ضميرمتصؿمبنيفيمحؿرفعفاعؿ،كجممةظممكافيمحؿجرمضاؼإليو.

 .(ُ)جكابالشرطمحذكؼ،دؿعميوماقبمو،كتقديره:لماظممكاأىمكناىـالشرط: جممة جواب -ّ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

 هللا بتكذيبيخاطب إجراميـ عمى بقكا إف كيتكعدىـ مكة، كفار اآلية ىذه في
يعنيأفعصيافالقررسكؿهللا كىذا أىمؾمفسبقيـ، هللاكما لمرسؿفسييمكيـ كفالسابقة

أكدهللاىذهك،كقدحذؼجكابالشرطلداللةالسياؽعميو،(ِ)كتكذيبيـليـكافالسببفيىبلكيـ
اتباعالرسؿ، مفظمـنفسوبعدـ تشمؿكؿ  السن ةاإللييةبالقسـكالبلـكقد،كسنةاإلىبلؾىذه

ى.ككافمجرمانبذلؾالكفركالعنادكالتمردعمىرسؿهللاتعال


ـَ ََل َيْرُجقَن فَِؼاَءَكا اْئِت بُِؼْرَآٍن َؽْرِ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: َوإَِذا ُتتَْذ َظَؾقِْفْؿ َآَياُتـَا َبقِّـَاٍت َؿاَل افَِّذي

بُِع إَِلَّ َما  ـْ تِْؾَؼاِء َكْػِز إِْن َأتَّ َفُف ِم ْفُف ُؿْؾ َما َيُؽقُن ِِل َأْن ُأَبدِّ ُيقَحك إَِِلَّ إِنِّ َأَخاُف إِْن َظَصْقُت َرِّبِّ َظَذاَب َهَذا َأْو َبدِّ

. {53}يقكس:[ َيْقٍم َظظِقؿٍ 
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 :وبيان ذلك فيما يأتيتشتمل ىذه اآلية عمى جممتين شرطيتين 
ـَ ََل َيْرُجقَن فَِؼاَءَكا اْئِت َوإَِذا ُتتَْذ َظَؾقِْفْؿ َآَياُتـَا َبقِّـَاٍت ؿَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  اَل افَِّذي

َففُ  ْفُف ُؿْؾ َما َيُؽقُن ِِل َأْن ُأَبدِّ .[بُِؼْرَآٍن َؽْرِ َهَذا َأْو َبدِّ
 تحميل الجممة:

يستقبؿمفالزماف،خافضلشرطو،منصكببجكابواسم الشرط: -ُ ،(ّ))إذا(كىكظرؼلما
 كىكمبنيعمىالسككففيمحؿنصب.

                                                           

 .َٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َُ/ِ-النسفي–ئؽالتأكيؿ(انظر:مدارؾالتنزيؿكحقاِ)
 .ّْٗص-محمدعيد-(انظر:النحكالمصفىّ)
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،)تتمى(فعؿمضارعمرفكعبالضمة[ُتتَْذ َظَؾْقِفْؿ َآَياُتـَا َبقِّـَاٍت ]قكلوتعالى:الشرط: جممة فعل -ِ
المقدرةعمىاأللؼمنعمفظيكرىاالتعذر،)عمييـ(متعمقافبتتمى،)آياتنا(نائبفاعؿك)نا(
ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼإليو،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفي

 .(ُ)محؿجرمضاؼإليو،)بينات(حاؿمنصكبةبالكسرةألنياجيمعتبألؼكتاء
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ْففُ ]قكلو ـَ ََل َيْرُجقَن فَِؼاَءَكا اْئِت بُِؼْرَآٍن َؽْرِ َهَذا َأْو َبدِّ ،[َؿاَل افَِّذي

يمحؿرفع)قاؿ(فعؿماضيمبنيعمىالفتح،ك)الذيف(اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحف
فاعؿ،)اليرجكف()ال(النافية،)يرجكف(فعؿمضارعمرفكعبثبكتالنكفكالكاكفاعؿكالجممة

 ك)نا( مفعكؿبو، )لقاءنا( مفاإلعراب، المكصكؿالمحؿليا مضاؼفيمحؿجرصمة
مفالفعؿكالفاعؿفاعؿمستتركالجممةالإليو،)اٍئًت(فعؿأمرمبنيعمىحذؼحرؼالعمة،ك

المحؿليامفاإلعرابألنياجكاب)قاؿالذيف...(فيمحؿنصبمقكؿالقكؿ،كالجممة
  .(ِ)شرطغيرجاـز

.[إِنِّ َأَخاُف إِْن َظَصْقُت َرِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم َظظِقؿٍ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:* 

 :الجممةتحميل 
مبنيعمىحرف الشرط: -ُ  السككفالمحؿلومفاإلعراب.)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
،)عصيت(فعؿماضو[َظَصقُْت َرِّبِّ ]جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالسككففيمحؿجـز

فعؿالشرط،ك)التاء(فاعؿ،)ربي(مفعكؿبو،منصكببفتحةمنعمفظيكرىاانشغاؿالمحؿ
 بحركةالمناسبةكالياءالمضاؼإليو.

ذهاآليةمحذكؼ،كدؿعميوماقبمو،أم:فإنيأخاؼجكابالشرطفيىجممة جواب الشرط: -ّ
 ربيفإنيأخاؼعذابهللا.،كتقديرالجممةالشرطية:إفعصيتي(ّ)عذابهللا

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي
ذاتتمىعمىىؤالءالمشركيفآياتالكتابحاؿككنيا بدأتاآليةبجممةشرطيةمفادىا،كا 

مكبمفالبياف،داالتعمىالحؽ،ساطعاتبالحجةكالبرىاف،قالكالمفيتمكىابارزاتفيأعمىأس
:ائتبقرآفغيرىذاأكبدلو،أمائتبكتابآخرنقرؤهليسفيوماالعمييـ،كىكالرسكؿ

نكرىومفذـآليتنا،أكبدلوبأفتجعؿاآلية نؤمفبومفالبعثكالجزاءعمىاألعماؿ،كالما

                                                           

 .ُٗ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُٗ/ِ-الدعاس–،إعرابالقرآفُِٖ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ّٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
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،حتىإنوىالكعيدآيةأخرل،كلـيكفمقصدىـمفىذا،إالأفيختبركاالرسكؿالمشتممةعم
عممكاأنوكاذبفيقكلو،فقؿليـيامحمد:إنوليسمفشأنيأف-كحاشاهذلؾ–لكفعؿذلؾ

.(ُ)أبدلومفتمقاءنفسيكمحضرأيي؛ألنيأتبعتبميغمايكحيإلٌي

مفادىا،قكؿهللاعمىلسافنبيو:إففعمتمالـأؤمرثـختمتاآليةبجممةشرطيةأخرل
بتغييرالقرآفكتبديمومفتمقاءنفسي، نوسيصيبنيمفهللاعذابيكـعظيـ،أمأففإبو،كقيمتي

،كقداستعممتاآليةفي(ِ)يعمـأنولكجاءبشيءمفعندهففىذلؾمعصيةهللتعالىالرسكؿ
الشرط)إذا(كالذمأفادالتحقؽمفكقكعالشرط،فالكفارقدطعنكافيالجممةالشرطيةاألكلىاسـ

 محمد سمعكه،نبكة كمما الكريـ بالقرآف ييشكككا أف منيـ مستبعد فغير اآلخر، باليكـ ككفركا
الجممة في أما تشكيكيـ، في كاالستمرار التجدد عمى دليؿ )تتمى( المضارع الفعؿ كاستخداـ

داستعمؿحرؼالشرط)إف(كالذميدلؿعمىالشؾفيكقكعالفعؿفمحمدالشرطيةالثانيةفق
مف كذلؾلخكفو لطمباتالمشركيف، يخضع كلـ الكريـ القرآف يغير هللاكلـ فيشريعة يبدؿ لـ

القيامة. التعرضلعذابهللاالعظيـيـك


ـْ ُؿْؾ َفْق َصاَء اهللُ َما َتَؾْقتُ ]قكلوتعالى:المسألة الخامسة: ْؿ بِِف َؾَؼْد َفبِثُْت ؾِقُؽْؿ ُظُؿًرا ِم ـُ ُف َظَؾقُْؽْؿ َوََل َأْدَرا

. {54}يقكس:[ َؿْبؾِِف َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
)لك(،كىكحرؼامتناعالمتناع،أمامتناعالجكابالمتناعالشرط،كىكحرؼحرف الشرط: -ُ

،مبنيعمىالسككفال  محؿلومفاإلعراب.شرطغيرجاـز
،)شاء(فعؿماضيمبنيعمىالفتح،)هللا(لفظ[َصاَء اهللُ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

 الجبللةفاعؿمرفكعكعبلمةرفعوالضمة،كمفعكؿالمشيئةتقديره)عدـتبلكتو(.
عؿماضيمبني،)ما(نافية،)تمكت(ف[َما َتَؾْقُتُف َظَؾقُْؽؿْ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

في ضميرمتصؿمبنيعمىالضـ ك)الياء( فاعؿ، فيمحؿرفع ك)التاء( عمىالسككف،
محؿنصبمفعكؿبو،)عميكـ(جاركمجركر،كالجممةالمحؿليامفاإلعرابألنياجكاب

  .(ّ)شرطغيرجاـز
 

                                                           

 .ِٗ/ٔ-القنكجي-،فتحالبياففيمقاصدالقرآفٕٗ/ُُ-انظر:تفسيرالمراغي(ُ)
(ِ  .َٖٓ/ْ–محمدمتكليالشعراكم-،تفسيرالشعراكمَُٕ/ِ-السمرقندم–(انظر:بحرالعمـك
 .ْٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
قؿالرسكؿيخاطبهللا لو: لكشاءهللاتعالىأفقائبلن ليـأملمشركيقريش:

كلكنو أيضان، لفعؿ شيئان، منو تدركف ال يجعمكـ أف شاء كلك لفعؿ، القرآف ىذا عميكـ أتمكا ال
سبحانوشاءكأرادأفأتمكهعميكـ،فأنارسكؿمبمغماأمرنيهللابتبميغو،كمفعكؿالمشيئةمحذكؼ

.(ُ)،كالتقدير:لكشاءهللاعدـتبلكتوماتمكتوعميكـىنا؛ألفجزاءالشرطينبئعنو


ـْ َربَِّؽ ]قكلوتعالى:المسألة السادسة: ؾَِؿٌة َشَبَؼْت ِم ـَ ًة َواِحَدًة َؾاْخَتَؾُػقا َوَفْقََل  اَن افـَّاُس إَِلَّ ُأمَّ ـَ َوَما 

َتؾُِػقنَ  . {57}يقكس:[ َفُؼِِضَ َبْقـَُفْؿ ؾِقََم ؾِقِف ََيْ

 ميل جممة الشرط:أوًل: تح
،يدؿعمىامتناعالجكابلكجكدالشرط،كىكحرف الشرط: -ُ )لكال(كىكحرؼشرطغيرجاـز

 حرؼمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـْ َربَِّؽ ]قكلو ؾَِؿٌة َشَبَؼْت ِم كالخبر[ـَ مرفكع، مبتدأ )كممة( ،

عؿماضيمبنيعمىالفتح،ك)التاء(تاءالتأنيثالساكنة،محذكؼتقديرهمكجكدة،ك)سبقت(ف
جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼنعتلكممة، ك)مفربؾ( ىي، كالفاعؿضميرمستترتقديره

 .(ِ)ك)الكاؼ(ضميرمبنيعمىالفتحفيمحؿجرمضاؼإليو
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ف[َفُؼِِضَ َبْقـَُفؿْ ]قكلو كاقعة مؤكدة )البلـ( لكال،، جكاب ي

ك)قيضي(فعؿماضيمبنيعمىالفتح،كنائبالفاعؿضميرمستترتقديرهىكأمالعذاب
)قضي(،كالجممةالمحؿليامف المفيكـمفسياؽالكبلـ،)بيف(ظرؼمنصكبمتعمؽبػ

  .(ّ)اإلعراب،ألنياجكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

ديفكاحدكىكاإلسبلـ،ثـاختمفكابعدذلؾ،فكفربعضيـ،كثبتبعضيـكافالناسعمى
مياؿالعاصيفكعدـ كالحكـبيفالناسكا  فمكالكممةسبقتمفهللابتأخيرالقضاء، عمىالحؽ،

أكجبت لحكمة بالتأخير هللا كممة سبقت كقد العذاب، بنزكؿ بينيـ لقضي بذنكبيـ، معاجمتيـ
،كنبلحظعدـكقكعالعذاببسببكجكد(ْ)اردارتكميؼ،كتمؾدارثكابكعقابذهالدػأفتككفى

                                                           

 .َُِ/ُُ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرُْ/ٕ-طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ُِِ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ٖٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ِٗ/ٔ-أبكحياف-(انظر:البحرالمحيطْ)
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حرؼالشرط"امتناعلكجكد".معنىسنةهللابتأخيرالعذاب،كبيذايظير


المسألة السابعة: تعالى: ََم افَغقُْب هللِ ]قكلو ِف َؾُؼْؾ إِكَّ ـْ َربِّ  َؾاْكَتظُِروا إِنِّ َوَيُؼقُفقَن َفْقََل ُأْكِزَل َظَؾْقِف َآَيٌة ِم

ـَ  ـَ اُدـْتَظِِري . {80}يقكس:[ َمَعُؽْؿ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
 : ، وىما كما يأتيتشتمل اآلية عمى جممتين شرطيتين

ََم افغَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ِف َؾُؼْؾ إِكَّ ـْ َربِّ .[ْقُب هللِ َوَيُؼقُفقَن َفْقََل ُأْكِزَل َظَؾْقِف َآَيٌة ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفحرف الشرط: -ُ محذكؼ،تقديره:إٍفكىكحرؼشرطجاـز

 اإلعراب.
 .(ُ)محذكفة،تقديرىا:إفيقكلكاىذاالقكؿفقؿجممة فعل الشرط: -ِ
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ََم افَغْقُب هللِ ]قكلو ال[َؾُؼْؾ إِكَّ )فقؿ( فاءكاقعةفيجكابشرط،

في كالجممة أنت، فعؿأمرمبنيعمىالسككفكالفاعؿضميرمستترتقديره ك)قؿ( مقدر،
جكابشرطمقدر  .(ِ)محؿجـز

ـَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  ـَ اُدـَْتظِِري .[َؾاْكَتظُِروا إِنِّ َمَعُؽْؿ ِم

 جممة:التحميل 
طمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،كىكحرؼشرط)ًإٍف(حرؼشرحرف الشرط: -ُ

 مقدر.
فعؿجممة فعل الشرط: -ِ تؤمنكا حرؼنفي، لـ مقدرة، كىيجممةشرطمحذكفة تؤمنكا( )لـ

مضارعمجزكـبمـكعبلمةجزموحذؼالنكفألنومفاألفعاؿالخمسة،)الكاك(فاعؿكالجممة
فعؿالشرط  .مفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

)الفاء(الفصيحةكىيكاقعةفي[...َؾاْكتَظُِروا ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ فانتظركا
جكابالشرط،كىيتفصحبكجكدجممةشرطيةمقدرةاألداةكالفعؿ،)انتظركا(فعؿأمرمبني

جكابشرطمقدرأمػذؼالنػػػىحػػعم  كف،ك)الكاك(فيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجـز

                                                           

 .ٗٗ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ٗٗ/ُُ–نظر:المرجعالسابؽ(اِ)
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.(ُ)فلـتؤمنكافانتظركاإ
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي

أرادالكفارآيةمفاآلياتالتيكانكايقترحكنياألجؿأفيؤمنكا،ككانكااليعتٌدكفبماأنزؿ
 الرسكؿ عمى مثميا،هللا األنبياء مف أحد عمى ينزؿ لـ التي المتكاثرة، العظاـ اآليات مف

كحدهآيةباقيةعمىكجوالدىر،بديعةكغريبةفياآليات،حتىقالكا:لكالأنزؿعميوككفىبالقرآف
عمى اشتممتاآلية كقد الباطؿ، في كتمادييـ عنادىـ فرط مف كىذا آلمنا، ربو مف كاحدة آية
جممتيفشرطيتيف،األكلى:مفادىاأفالكفارإفقالكالؾيامحمدىذاالقكؿ،فقؿليـإنماالغيب

فيكالمختصبو،كالألحدعمـبو،يعنيأٌفالصارؼعفإنزاؿاآلياتالمقترحةأمرمغيبهلل
اليعمموإالىك.

التيديدكالكعيدليؤالءالمشركيف،الذيفأمسككا ثـجاءتالجممةالشرطيةالثانيةكمفادىا
لنبيمنتظرمعيـ،كسيركفبأنفسيـ،كلـيؤمنكا،كبقكاعمىضبلليـكشركيـكعنادىـفمينتظركا،كا

.(ِ)كسيرلمفستككفلوعاقبةالدار


ْؿ َمْؽٌر ِْم َآَياتِـَا ُؿِؾ اهللُ ]قكلوتعالى:المسألة الثامنة: ْتُفْؿ إَِذا ََلُ اَء َمسَّ ـْ َبْعِد َُضَّ َوإَِذا َأَذْؿـَا افـَّاَس َرْْحًَة ِم

 ْ ُع َمْؽًرا إِنَّ ُرُشَؾـَا َيْؽُتُبقَن َما َت . {85}يقكس:[ ُؽُرونَ َأَْسَ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
عمىاسم الشرط: -ُ مبني الشرط معنى يتضمف الزماف، مف يستقبؿ لما ظرؼ كىك )إذا(،

 السككف،خافضلشرطو،منصكببجكابو.
ةً ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)أذقنا(فعؿماضيمبنيعمىالسككف[َأَذْؿـَا افـَّاَس َرْْحَ

في ثافك)نا( مفعكؿبو ك)رحمة( منصكببالفتحة، مفعكؿبو ك)الناس( فاعؿ، محؿرفع
 .(ّ)منصكببالفتحة،كالجممةفيمحؿجرمضاؼإليو

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ْؿ َمْؽٌر ِْم َآَياتِـَا]قكلو إذا[إَِذا ََلُ كمعناىا الفجائية إذا )إذا( ،
منيـ،)ليـ(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبررحمناىـمفبعدضراءفاجئكابكقكعالمكركه

 ؽبمكر،ك)نا(فيمحؿػػركرمتعمػػػاركمجػػػات(جػػكعك)فيآيػػػرمرفػػمقدـ،ك)مكر(مبتدأمؤخ
                                                           

–محيالديفدركيش-،إعرابالقرآفكبيانوٗٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
ْ/ِِِ. 

 .َٖٗ/ٔ-عبدالكريـالخطيب-(انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآفِ)
 .ُِ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
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  .(ُ)جرمضاؼإليوكالجممةالمحؿليامفاإلعرابألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
لناعفغرائزاإلنسافكطبائعوالتيالتتغيربتغيرالزمافكالمكاف،كىيىذهاآليةتكشؼ

تشيرإلىالردعمىالكفارالذيفيطمبكفاآلياتالككنيةكاليعتبركفبيا.

ـ بيـ،ماكافمنيـفيقكؿهللا :إذاأذقناالناسرحمةكفضبلنمفعندنامفبعدضراءأل
 بالمكر بالمفاجأة فييا،إالأفأسرعكا فيآياتهللابالطعف مكركا فيـ كالشكر، الحمد فيمقاـ

عمى كأعجؿعقكبة هللاأسرعمكران، محمد: يا ليـ فقؿ بيا، االعتداد كعدـ فيدفعيا كاالحتياؿ
مكركـ،كالغرابةفيذلؾفرسمناكالحفظةمفالمبلئكةيكتبكفماتفعمكنومكرانكتدبيران،كفيىذا

.(ِ)حفظكالعنايةحتىاليغادرالكتابصغيرةكالكبيرةإالأحصاىاإشارةإلىتماـال


ـَ ِِبِْؿ ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ـُْتْؿ ِْم افُػْؾِؽ َوَجَرْي ـُ ْؿ ِْم افَزِّ َوافَبْحِر َحتَّك إَِذا  ـُ ُ ُهَق افَِّذي ُيَسرِّ

ا ِريٌح َظاِص  ُْؿ ُأِحقَط ِِبِْؿ َدَظُقا اهللَ بِِريٍح َضقِّبٍَة َوَؾِرُحقا ِِبَا َجاَءْْتَ ؾِّ َمَؽاٍن َوَطـُّقا َأَنَّ ـُ ـْ  ٌػ َوَجاَءُهُؿ اَدْقُج ِم

ـَ  اـِِري ـَ افشَّ َـّ ِم ـْ َهِذِه َفـَُؽقَك ـْ َأْكَجقَْتـَا ِم
ـَ َفئِ ي . {88}يقكس:[ ُّمْؾِِصَغ َفُف افدِّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
 : ىذه اآلية عمى جممتين شرطيتين تشتمما

ا ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ا َجاَءْْتَ ـَ ِِبِْؿ بِِريٍح َضقَِّبٍة َوَؾِرُحقا ِِبَ ـْتُْؿ ِْم افُػْؾِؽ َوَجَرْي ـُ إَِذا 

.[ِريٌح َظاِصٌػ 
 تحميل الجممة:

،منصكببجكابو،كىكو)إذا(كىكظرؼلمايستقبؿمفالزماف،خافضلشرطاسم الشرط: -ُ
 .(ّ)مبنيعمىالسككف

ـُْتْؿ ِْم افُػْؾِؽ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)كنتـ(فعؿماضناقصناسخمبنيعمى[ـُ
 ركرمتعمؽبخبركنتـكتقديرهػػاركمجػػؾ(جػػيالفمػػاف)فػػـكػػعاسػػؿرفػػالسككف،ك)تـ(فيمح

                                                           

-محيالديفدركيش-،إعرابالقرآفكبيانوََُ/ُُ-محمكدصافي-بالقرآف(انظر:الجدكؿفيإعراُ)
ْ/ِِْ. 

 .ِٓ/ِ-حجازم-(انظر:التفسيرالكاضحِ)
 .ََِِ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)



-َْ- 
 

 )كائنيف(،كالجممةفيمحؿجرمضاؼإليو.
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ا ِريٌح َظاِصٌػ ]قكلو ماضي[َجاَءْْتَ فعؿ جاءت )جاءتيا( ،

فاعؿ ك)ريح( بو، مفعكؿ نصب محؿ في ك)ىا( لمتأنيث ك)التاء( الفتح، عمى مبني
جكابشرط اإلعرابألنيا مف ليا محؿ ال كالجممة مرفكع، نعتلريح )عاصؼ( مرفكع،

 .(ُ)غيرجاـز

ـَ ]تعالى:قكلوالجممة الشرطية الثانية:*  اـِِري ـَ افشَّ َـّ ِم ـْ َهِذِه َفـَُؽقَك ـْ َأْكَجْقتَـَا ِم
.[َفئِ

 جممة:التحميل 
)لئف(،البلـالمكطئةلمقسـمبنيةعمىالفتحالمحؿليامفاإلعراب،ك)إف(حرف الشرط: -ُ

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.  حرؼشرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: في[َجْقَتـَاَأكْ ]قكلو السككف ماضيمبنيعمى فعؿ )أنجيت( ،

فعؿالشرط،ك)التاء(فيمحؿرفعفاعؿك)نا(فيمحؿنصبمفعكؿبو.  محؿجـز
تعالى:جممة جواب الشرط: -ّ قكلو كىك القسـ، جكاب عنو أغنى محذكؼ الشرط جكاب

ـَ ] اـِِري ـَ افشَّ َـّ ِم .(ِ)[َفـَُؽقَك

 الشرط: تيمثانيًا: األثر التفسيري لجم
لماذكرفياآليةالسابقةليذهاآلية،مجيءالرحمةبعدالضر،أكالرخاءبعدالشدة،ذكر
اإلنسافإذاركب إلىالرحمة،كذلؾأف  فيىذهاآليةمثاالنلذلؾ،كبيانانلنقؿاإلنسافمفالضرًٌ

ة،كالن فعالت اـ،ثـقدتظيرالسفينة،ككجدالريحالطيبةالمكافقةلمقصكده،حصؿلوالمسر ةالقكي 
عبلماتاليبلؾ،بأفتأتييـالرياحالعاصفةأكيأتييـالمكجمفكؿجانب،أكيغمبعمىظنكنيـ

كاقعهالمحاؿ اليبلؾى أف 
(ّ).

كفيتمؾالحالةالرىيبةاليجدالركابممجأإالهللا،فيتجيكفإلىدعائومخمصيفلوفي
خبلص،كهللاإفأنجاناهللاالدعاءكالعبادةكال ٌتضرع،كاليتجيكفلغيرهللاربيـ،كيقكلكفبصدؽكا 

.(ْ)مفىذهالمخاطرلنككنفمفالشاكريفنعمتو،المكحديفلو،العابديفإياه

                                                           

 .َُِ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َُّ/ُُ-دصافيمحمك-(الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
الكتابّ)  .ُِٗ/َُ-ابفعادؿالحنبمي–(انظر:المبابفيعمـك
 .ٖٓٗ/ِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالكسيطْ)



-ُْ- 
 

ََم َبْغقُُؽْؿ َؾَؾَمَّ َأْكَجاُهْؿ إَِذا ُهْؿ َيْبُغقَن ِْم األَْرِض بَِغْرِ احَلؼِّ َيا أَ ]قكلوتعالى:المسألة العاشرة: َا افـَّاُس إِكَّ هيُّ

ـْتُْؿ َتْعَؿُؾقنَ  ـُ ْكَقا ُثؿَّ إَِفْقـَا َمْرِجُعُؽْؿ َؾـُـَبِّئُُؽْؿ بََِم  . {81}يقكس:[ َظَذ َأْكُػِسُؽْؿ َمَتاَع احَلَقاِة افدُّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
الجكاب،مبني)لما(،ظرؼبمعنىحيفمتضمفمعنىالشرطمتعمؽبمضمكفاسم الشرط: -ُ

 عمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.
،)أنجى(فعؿماضمبنيعمىالفتحالمقٌدرعمى[َأْكَجاُهؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

األلؼ،ك)ىـ(فيمحؿنصبمفعكؿبو،كالفاعؿتقديرهىككالجممةفيمحؿجرمضاؼ
 إليو.

،)إذا(الفجائية،ك)ىـ([ْبُغقَن ِْم األَْرِض بَِغْرِ احَلؼِّ إَِذا ُهْؿ يَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
فيمحؿرفعمبتدأ،ك)يبغكف(فعؿمضارعمرفكعبثبكتعمىالسككفضميرمنفصؿمبني
فاعؿ ك)الكاك( المبتدأالنكف، خبر رفع محؿ في الفعمية كالجممة جار، األرض( ك)في ،

ركرمتعمؽبمحذكؼحاؿمففاعؿيبغكفأمكمجركرمتعمؽبػ)يبغكف(،ك)بغير(جاركمج
مف ليا محؿ ال يبغكف( )ىـ كالجممة مجركر، إليو مضاؼ ك)الحؽ( الحؽ، بغير قائميف

  .(ُ)اإلعرابألنياجكابشرطغيرجاـز

 :األثر التفسيري لجممة الشرطثانيًا: 
فانتتكالىاآلياتفيت بكؿقطععفالخمؽ،كتكجوصكيرحاؿمفأكشؾعمىاليبلؾ،

نجاههللا المضرةجكارحوإلىخالؽالخمؽ،حتىإذا البميةالعظيمة،كنقمومفىذه مفىذه
الكبيرةإلىالخبلصكالنجاة،فإذاىـينسكف،كيرجعكفإلىمااعتادكهمفالعقائدالباطمةكاألخبلؽ

.(ِ)الذميمة


المسألة الحادية عشر: تعالى: ََم َمَثُؾ احَلَقا]قكلو ََمِء َؾاْخَتَؾَط بِِف َكَباُت إِكَّ ـَ افسَّ ََمٍء َأْكَزْفـَاُه ِم ـَ ْكَقا  ِة افدُّ

َـّ َأْهُؾَفا أَ  ـَْت َوَط يَّ ُؾ افـَّاُس َواألَْكَعاُم َحتَّك إَِذا َأَخَذِت األَْرُض ُزْخُرَؾَفا َوازَّ ـُ َّا َيْل ُْؿ َؿاِدُروَن َظَؾقَْفا األَْرِض ِِم َنَّ

ُرونَ َأَتاَها َأْمُرَكا َفقًَْل  ُؾ اَلََياِت فَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َذفَِؽ ُكَػصِّ ـَ ـَ بِاألَْمِس  ْ َتْغ َلْن ََل ـَ [  َأْو ََنَاًرا َؾَجَعْؾـَاَها َحِصقًدا 

. {82}يقكس:

                                                           

 .َُْ/ُُ-محمكدصافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِِ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِّّ/ُٕ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيبِ)



-ِْ- 
 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
بجكابواسم الشرط: -ُ منصكب خافضلشرطو، الزماف، مف يستقبؿ لما ظرؼ كىك )إذا(،

 )أتاىا(.
ط:جممة فعل الشر  -ِ تعالى: فعؿماضيمبنيعمى[َأَخَذِت األَْرُض ُزْخُرَؾَفا]قكلو أخذت،

الفتح،ك)التاء(لمتأنيثمبنيةعمىالسككفككسرتاللتقاءالساكنيف،ك)األرض(فاعؿمرفكع،
 ك)زخرفيا(مفعكؿبومنصكبك)الياء(مضاؼإليو،كالجممةفيمحؿجرمضاؼإليو.

،)أتاىا(فعؿماضيمبنيعمىالفتحالمقدر،[َأَتاَها َأْمُرَكا]لى:قكلوتعاجممة جواب الشرط: -ّ
ك)الياء(فيمحؿنصبمفعكؿبو،ك)أمرنا(فاعؿمرفكع،ك)نا(فيمحؿجرمضاؼإليو،

  .(ُ)كالجممةالمحؿليامفاإلعرابألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
ف فييضربهللامثبلن فبغى كحسنيا، الراغبفيزىرتيا بالدنيا، لممتمسؾ اآلية ىذه ي

األرضكتجبرفييا،كركفإلىالدنياكأعرضعفاآلخرة،كمثؿالنباتفيأكؿبركزهفيكيككف
ضعيفان،فإذابوينزؿعميوالمطر،كيختمطبوفيقكلكيكبر،كقدشبيتاآليةاألرضبالعركسإذا

مفكؿلكفحسفمفحمرةكخضرةكصفرةكبياض،كعبرعفذلؾبجممةلبستالثيابالفاخرة
شرطيةمفادىاأفاألرضمتىكانتعمىىذهالصفةفإنويفرحبياصاحبيا،كيعظـرجاؤهفي

أرسؿعمىىذهاألرضصاعقةأكبردانأكريحاناالنتفاعبياكبمافييا،كلكفالنتيجةأفهللا
.(ِ)مفقبؿفجعمياحصيدانكأفلـتكف

 المطمب الثاني
 (ٕ٘-ٕٙتحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

يشتمؿىذاالمطمبمفسكرةيكنسعمىإحدلعشرةمسألة،كىيكمايأتي:


المسألة األولى: تعالى: ََمِء َواألَْرِض َأمَّ ]قكلو ـَ افسَّ ـْ َيْرُزُؿُؽْؿ ِم ْؿَع َواألَْبَصاَر ُؿْؾ َم         ـْ َيْؿؾُِؽ افسَّ

ُر األَْمَر َؾَسَقُؼقُفقَن اهللُ َؾُؼْؾ  ـْ ُيَدبِّ ـَ احَللِّ َوَم ِرُج اَدقَِّت ِم ـَ اَدقِِّت َوَُيْ ِرُج احَللَّ ِم ـْ َُيْ [  َأَؾََل َتتَُّؼقنَ َوَم

. {15}يقكس:
                                                           

 .ِّ/ْ-الدعاس–،إعرابالقرآفَُٖ/ُُ-محمكدصافي-ظر:الجدكؿفيإعرابالقرآف(انُ)
 .ّْٕ/ِ-الخازف-(انظر:لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿِ)



-ّْ- 
 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومحذكؼ،كتقديره:)حرف الشرط: -ُ إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.
 .(ُ)محذكفةأيضان،كيمكفتقديرىا:إفسألتمكىـذلؾجممة فعل الشرط: -ِ

،الفاءكاقعةفيجكابالشرطمبنيةعمى[َؾَسَقُؼقُفقَن اهللُ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
اؿ،)يقكلكف(فعؿمضارعمرفكعبثبكتقباستالفتحالمحؿليامفاإلعراب،)السيف(حرؼ

النكف،ك)الكاك(فيمحؿرفعفاعؿ،)هللا(لفظالجبللةمبتدأمرفكعبالضمة،كالخبرمحذكؼ،
جكابشرطتقديره:إفسألتمكىـذلؾ أمهللايفعؿكؿذلؾ،كجممة)سيقكلكف(فيمحؿجـز

 .(ِ)فسيقكلكف

 :ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط
طالبانمنوأفيسأؿالمشركيف،مفالذمينزؿفيىذهاآليةنبيومحمدانهللايخاطب

لكـأييا فينبتبوالزرعكالشجركمختمؼالنباتاتكالثمار،فيككفذلؾرزقان المطرمفالسماء،
النطفة مف كالجنيف الميت مف الحي فيخرج بالمكت، كيزيميا الحياة، ييب الذم كمف ،البشر،

مف البيضة مثؿ الحي الميتمف يخرج الذم كمف األرض، كالنباتمف البيضة، مف كالطائر
تمتاآليةبجممة الطائر،كالحبكالنكلمفالزرع،كمفيدبرأمرالسماءكاألرضكمافييف،كخي
شرطيةمفادىا،إفسألتيـفسكؼيجيبكنؾبأفالذميفعؿذلؾكموىكهللا،فقؿليـ:أفبلتخافكف

.(ّ)عقابوكعذابوإفعبدتـمعوغيره؟


ـْ ُدوِن اهللِ إِْن ]قكلوتعالى::ثانيةالمسألة ال ـِ اْشتََطْعتُْؿ ِم اُه ُؿْؾ َؾْلُتقا بُِسقَرٍة ِمثْؾِِف َواْدُظقا َم َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ  . {16}يقكس:[ ـُ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
ممتيفشرطيتيف:تشتمؿاآليةعمىج

اُه ُؿْؾ َؾْلُتقا بُِسقَرٍة ِمثْؾِفِ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  .[َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

                                                           

 .ُُٗ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـُ)
 .ُُٗ/ُُ(انظر:المرجعالسابؽِ)
 .ُِِ/ُ-نخبةمفأساتذةالتفسير–،التفسيرالميسرٖٔٗ/ِ–الزحيمي–ط(انظر:التفسيرالكسيّ)



-ْْ- 
 

 تحميل الجممة:
مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،كتقديره:)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.

 .(ُ)قديرىا:إفكافاألمركماتزعمكفمحذكفةأيضان،كيمكفتجممة فعل الشرط: -ِ
)الفاء(رابطةلجكابشرطمقدر،)ائتكا([َؾْلُتقا بُِسقَرٍة ِمْثؾِفِ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،ك)الكاك(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفع
(نعتمجركربالكسرة،ك)الياء(ضميرفاعؿ،)بسكرة(جاركمجركرمتعمؽبػ)ائتكا(،)مثمو

جكابالشرطالمقدر  .(ِ)متصؿمبنيفيمحؿجرمضاؼإليو،كالجممةفيمحؿجـز
ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ ]قكلوتعالى:* الجممة الشرطة الثانية: ـُ  .[إِْن 

 تحميل الجممة:
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعحرف الشرط: -ُ  راب.)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالسككففي)كنتـ(، [ـُ فعؿماضو

فعؿالشرط،)تـ(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿرفعاسـكاف،)صادقيف(خبركاف محؿجـز
 .(ّ)منصكبكعبلمةنصبوالياء

صادقيففيأنوافتراءفأتكامحذكفة،دؿعميياالمذككركتقديره:إفكنتـجممة جواب الشرط: -ّ
 .(ْ)بسكرةمثمو

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
افترائوالذمىكمنفيعفالقرآفؤىـمكقؼالمشركيفمفالقرآف،كىكادعايبيفهللا

اهُ ]لذاتو،فقاؿتعالى: فادىا،كقداشتممتاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،األكلى:م[َأْم َيُؼقفُقَن اْؾَسَ
مرنبيوأفيدعكىـألفيأتكابسكرةمفمثموإفكافاألمركمايزعمكفأفالقرآفكذبأأفهللا

الفاءأفصحتعفشرطمقدر،تقديره:إذاكنتـتدعكفأفمحمدان[َؾْلُتقا]كافتراء،كقكلوتعالى:
أفيدعكامفيناصركنيـافتراهفمحمدبشرمثمكـ،فأتكابسكرةمفمثمو،كلكماؿالتحدمأمرىـهللا

ـِ اْشتََطْعتُْؿ ]كمفيستطيعكفنصرىـ،كذلؾليشيدكاعمىكذبيـفيادعائيـ،فقاؿتعالى: َواْدُظقا َم

                                                           

الكتابُ)  .ّّّ/َُ–ابفعادؿالحنبمي–(انظر:المبابفيعمـك
 .ُِٗ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ِٕ/ِ–الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفالكريـّ)
 .ُِٗ/ُُ–محمكدصافي–رابالقرآف(انظر:الجدكؿفيإعْ)
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ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ  ـُ ـْ ُدوِن اهللِ إِْن  [ِم فالجممة إفكنتـصادقيففيأفمحمدان، مفادىا، الثانية الشرطية
مجتمعي مثمو بسكرة فأتكا فأنتـافتراه، ذلؾ، تفعمكا لـ فإف بيا، اإلتياف عمى يعينكنكـ مف مع ف

.(ُ)كاذبكففيزعمكـأفمحمدانافتراه


َّا َأْظَؿُؾ َوَأَكا َبِريٌء ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: ُبقَك َؾُؼْؾ ِِل َظَؿِع َوَفُؽْؿ َظَؿُؾُؽْؿ َأْكُتْؿ َبِريُئقَن ِِم ذَّ ـَ َوإِْن 

َّا َتْعَؿُؾقنَ  . {25}يقكس: [ِِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرؼشرط)إٍف(،كىكحرف الشرط: -ُ  جاـز

ُبقكَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ذَّ مبنيعمىالضـفيمحؿ[ـَ ،)كذبكا(فعؿماضو
فعؿالشرط،ك)الكاك(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الكاؼ( ضميرمتصؿجـز

 .(ِ)مبنيفيمحؿنصبمفعكؿبو

،الفاءكاقعةفيجكابالشرطمبنيةالمحؿ[َؾُؼْؾ ِِل َظَؿِع ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
أنت، تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ السككف، عمى مبني أمر فعؿ )قؿ( اإلعراب، مف ليا

رمتعمؽبخبرمقدـتقديره)كائف(،)البلـ(حرؼجٌر،)الياء(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿج
لمياء، المناسبة بحركة المحؿ انشغاؿ ظيكرىا مف منع بضمة مرفكع مؤخر مبتدأ )عمؿ(
 فيمحؿجـز )الياء(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿجرباإلضافة،كجممة)قؿليعممي(

.(ّ)جكابالشرط

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

مشركيفمفالقرآفالكريـكتعامميـمعو،فيـفريقاف،فريؽنظرفيمكقؼاليبيفهللا
كفريؽيبادر كأجداده، أفيتقبموكيترؾديفآبائو كبره كلكفأبىعميو الحؽ، كعرؼأنو القرآف،

ُبقَك َؾُؼْؾ ِِل َظَؿِع َوفَُؽْؿ َظَؿُؾُؽؿْ ]بالتكذيبقبؿأفيسمعأكينظر،فقكلوتعالى: ذَّ ـَ مؿيشت[ َوإِْن 
أفيأخذهإزاءالمشركيفالمكذبيف،كىكعمىجممةشرطيةتبيفالمكقؼالذمكافعمىالنبي

أنوليسلوسمطافعمييـفيأخذىـبوقيرانكقسران،عمىمايدعكىـإليومفاليدلكالحؽ،كأنوليس
                                                           

 .ِّٕٓ/ٕ–محمدأبكزىرة–(انظر:زىرةالتفاسيرُ)
–محيالديفدركيش–،إعرابالقرآفكبيانوُِّ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)

ْ/َِٓ. 
 .ِٖ/ِ–الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفّ)
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الذمسيي عممو، إنساف فمكؿ أكمؿكجو، عمى ربو رسالة بم غ كقد الببلغ، إال يكـعميو جزلبو
.(ُ)القيامةمفخيرأكشر



اُكقا ََل َيْعِؼُؾقنَ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ـَ ؿَّ َوَفْق  ـْ َيْسَتِؿُعقَن إَِفقَْؽ َأَؾَلْكَت ُتْسِؿُع افصُّ [ َوِمـُْفْؿ َم

. {28}يقكس:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسحرف الشرط: -ُ  ككفالمحؿلومفاإلعراب.)لك(،كىكحرؼشرطغيرجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: اُكقا ََل َيْعِؼُؾقنَ ]قكلو الضـ،[ـَ مبنيعمى ماضو فعؿ )كانكا( ،

)الكاك(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿرفعاسـكاف،)ال(نافية،)يعقمكف(فعؿمضارعمرفكع
يعقمكف(فيمحؿبثبكتالنكف،ك)الكاك(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿرفعفاعؿ،كجممة)ال

 .(ِ)نصبخبركانكا
اليعقمكفأفأنتتسمعجممة جواب الشرط: -ّ لككانكا قبميا،كالتقدير: ما دؿعمييا محذكفة،

 .(ّ)الصـ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

تبيفىذهاآليةحاالىمفأحكاؿالمشركيف،كىكأفمنيـمفيستمعكفإلىالقرآفالكريـ،
 مماكالنبي ليـ يقع فبل قمكبان، كال آذانان يسمعكف لما يفتحكف ال كلكنيـ الناس، عمى يتمكه

يستمعكفشيئهمفاليدلكاالستضاءة،كقدربطالقرآفالكريـىنابيفاألذفكالعقؿلمداللةعمى
هللا كأكد يفيمو، أك اإلنساف يعيو أف دكف سماع، مجرد األذف، تسمع قد بجممةأنو كبلمو

ش الكريـ، رسكلو بيا مخاطبان اُكقا ََل َيْعِؼُؾقنَ ]رطية ـَ ؿَّ َوفَْق  تستطيع[ َأَؾَلْكَت ُتْسِؿُع افصُّ أمال ،
يسمعكف،ا اليعقمكفما إلىذلؾأنيـ كضمكا عفسػػػماعؾ، آذانيػػػـ صمػػػكا لقػػػـك النافػػع سماع

ؿَّ ُتْسؿِ  َأَؾَلْكَت ]كجكاب)لك(محذكؼدؿعميوقكلوتعالى: .(ْ)[ُع افصُّ
 

المسألة الخامسة: ونَ ]قكلوتعالى: اُكقا ََل ُيْبِْصُ ـَ ـْ َيـْظُُر إَِفْقَؽ َأَؾَلْكَت َْتِْدي افُعْؿَل َوفَْق  [ َوِمـُْفْؿ َم

. {21}يقكس:
                                                           

 .َُُٖ/ٔ–عبدالكريـالخطيب–رآف(انظر:التفسيرالقرآنيلمقُ)
 .ُّْ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـِ)
 .ّْٔ/ِ–الخراط–(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفّ)
 .َُِِ/ٔ–الخطيب–،التفسيرالقرآنيلمقرآفُِٖ/ُُ–الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرْ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعرابحرف الشرط: -ُ  .)لك(،كىكحرؼشرطغيرجاـز
ونَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ اُكقا ََل ُيْبِْصُ ،كليانفسإعرابجممة)كانكااليعقمكف([ـَ

 كقدسبؽإعرابيافياآليةالسابقة.
اليبصركفأفأنتجممة جواب الشرط: -ّ كالتقدير:كلككانكا قبميا، ما قددؿعمييا محذكفة،

 .(ُ)تيدمالعمي
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممة

ترتبطىذهاآليةارتباطانكثيقانباآليةالسابقة،حيثإنياتكمؿالحديثعفأحكاؿالمشركيف
كصدقو،كلكنيـاليتبعكفدعكتو،عندمايركفالدالئؿكالبراىيفالدالةعمىنبكةسيدنامحمد

نكارانكعنادان،ثـعبربجممةشرطيةمخاطبانبيانبيوالكر يـ:فيؿأنتفيإمكانؾأفجحكدانمنيـكا 
تيدمالعميكلكانضـإلىفقدافبصرىـفقدافبصيرتيـ،كجكابلكمحذكؼلداللةقكلوتعالى:

فيك(ِ)عميو[َْتِْدي افُعْؿلَ  َؾَلْكَت أَ ] مفباباإليجازالذمىكمفإعجازالقرآفالكريـ، ،كىذا
تقميؿفيالمفظلظيكرالمعنى.



قكلالمسألة السادسة: تعالى: َقـََّؽ َؾنَِفْقـَا َمْرِجُعُفْؿ ُثؿَّ اهللُ ]و ا ُكِرَيـََّؽ َبْعَض افَِّذي َكِعُدُهْؿ َأْو َكَتَقؾَّ َوإِمَّ

. {24}يقكس:[ َصِفقٌد َظَذ َما َيْػَعُؾقنَ 

 أوًل: تحميل الجممة الشرطية:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي:

ا ُكِرَيـََّؽ َبْعَض افَِّذي َكِعُدُهؿْ ]قكلوتعالى:ة األولى:الجممة الشرطي*  .[َوإِمَّ

تحميل الجممة:
ا(:كىيعبارةعفكممتيف:)إف(كىكحرؼمبنيعمىالسككفكنكنومدغمة)إم حرف الشرط: -ُ

 .(ّ)فيميـ)ما(،ك)ما(زائدة
مبنيعمىالفتحالتصالوبنكف،)نرم(فعؿمضارع[ُكِرَيـََّؽ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

فعؿالشرط،كفاعموضميرمستترتقديره)نحف(،ػػؿجػػيمحػػكفػػرة،كىػػةالمباشػػالتككيدالثقيم  ـز
                                                           

 .َِْٔ/ٓ–محمكدياقكت–القرآفالكريـ(انظر:إعرابُ)
القرآفالكريـِ) انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزايا التفسيرالكسيطُْٗ/ْ–أبكالسعكد–( –طنطاكم–،

ٕ/ٕٔ. 
 .َِْٖ/ٓ–محمكدياقكت–(انظر:إعرابالقرآفّ)
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 .(ُ)كالنكفلمتككيد،كالكاؼضميرمتصؿفيمحؿنصبمفعكؿبو
 .(ِ)محذكفة،كتقديرىا:إفأريناؾبعضعذابيـفيالدنيافذاؾجممة جواب الشرط: -ّ
َقـََّؽ َؾنَِفْقـَا َمْرِجُعُفؿْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*   .[َأْو َكَتَقؾَّ

 تحميل الجممة:
 محذكؼ،كتقديره:)إٍف(.حرف الشرط: -ُ
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: َقـََّؽ ]قكلو بنكف[َكَتَقؾَّ التصالو الفتح عمى مبني مضارع فعؿ

فعؿالشرط،كفاعموضميرمستترتقديره)نحف(،التككيدالثقيمةالمباشرة،كىكف يمحؿجـز
 كالنكفلمتككيد،كالكاؼضميرمتصؿفيمحؿنصبمفعكؿبو.

الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)إلى(حرؼ[َؾنَِفْقـَا َمْرِجُعُفؿْ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
م في السككف عمى مبني متصؿ ضمير ك)نا( السككف، عمى مبني كالجارجر جر، حؿ

مضاؼ كالمجركرمتعمؽبخبرمقدـتقديره)كائف(،)مرجع(مبتدأمؤخر،ك)ىـ(فيمحؿجرو
جكابالشرط  .(ّ)إليو،كالجممةاإلسميةفيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
بعضخسارةالمشركيفالمكذبيفبالبعثكأنيـسيعذبكف،أكضحأفبعدأفأبافهللا

عمىالمشركيفالمكذبيفبجممتيفهللاىذاالعذابسيككففيالدنيا،كبعضوفياآلخرة،كقدرد 
شرطيتيفمخاطبانبيماالرسكؿ كمفادىما،إفننتقـمنيـفيحياتؾلتقربوعينؾكماحدثيـك

فتكفيناؾقبؿذلؾ،فمصيرىـكمنقمبيـإلينا بكؿحاؿ،فنريؾبدركحنيفكغيرىمافذاؾكائف،كا 
عذابيـفياآلخرة،كهللامطمععمىأفعاليـبعدؾ،فيجازييـبيا،فالجممتافالشرطيتافدلتاعمى
أنوتعالىييرمرسكلوأنكاعانمفذؿالكافريفكخزييـفيالدنيا،كسيزيدعمييـبعدكفاتو،كسيرل

القيامةإفتكفاههللاكلـيرهفيالدنيا .(ْ)عذابيـيـك

مسألة السابعة:ال تعالى: ْؿ ُؿِِضَ َبْقـَُفْؿ بِافِؼْسِط َوُهْؿ ََل ]قكلو ٍة َرُشقٌل َؾنَِذا َجاَء َرُشقَُلُ َوفُِؽؾِّ ُأمَّ

. {25}يقكس:[ ُيْظَؾُؿقنَ 
                                                           

 .َّ/ِ–الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
،ْٕٔ/ِ–ابفعجيبة–،البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيدَُٓ/ِ–الشككاني–(انظر:فتحالقديرِ)

 .َّٓ/ِ–الزمخشرم–الكشاؼ
 .ُّٕ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـّ)
 .ُّٗ/ُُ–الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرْ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)فإذا(،الفاءاستئنافية،ك)إذا(ظرؼلمايستقبؿمفالزماف،مبنيعمىالسككف،اسم الشرط: -ُ
 خافضلشرطو،منصكببجكابو.

ؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالفتح،)رسكؿ([َجاَء َرُشقَُلُ ،)جاء(فعؿماضو
فاعؿمرفكعبالضمة،ك)ىـ(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼإليو،

 .(ُ)كجممة)جاءرسكليـ(فيمحؿجرمضاؼإليو

تعالىجممة جواب الشرط: -ّ قكلو مبنيلممجيكؿمبني[ُؿِِضَ َبْقـَُفؿْ ]: فعؿماضو ) )قيًضيى ،
عمىالفتح،كنائبالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنيا

  .(ِ)جكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

رسؿ،مبشريفكمنذريف،حتىيقيـىذهاآليةتشيرإلىرحمةهللابعباده،أفأرسؿإلييـال
ةكيأخذالظالميفمنيـبماكسبكا،كأعقبذلؾبجممةشرطية،تفيدأنوإذابعث عمىالناسالحج 

عمييـفيأمةرسكالنهللا الحساب،كحؽ  فقدكجبعمييـ إلييـ، كبم غرسالةربو مفالرسؿ،
لة،فبلحساب،كالعقاب،كىؤالءالمشرككف،الثكابكالعقاب،أماإذالـيكفىناؾرسكؿكالرسا

بمغتيـ إذفمحاسبكفمنذ فيـ إلييـ، بيا الميرسؿ رسالتو كبم غيـ هللا، رسكؿمفعند جاءىـ قد
،كجاءالشرطبػ)إذا(الذممفشأنوإفادةاليقيفبكقكعالشرط،كترتبجكابو(ّ)الرسالةبمايفعمكف

الديف مفمقاصد مقصد فأىـ كظائؼعميو، لذلؾكانتمفأىـ الناس، بيف تحقيؽالعدؿ ىك
الرسؿالتبميغكتحقيؽالعدؿبيفالناسحتىينالكاالثكابأكالعقابعفاستحقاؽ.



ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ ]قكلوتعالى:المسألة الثامنة: ـُ . {26}يقكس:[ َوَيُؼقُفقَن َمَتك َهَذا افَقْظُد إِْن 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.رف الشرط:ح -ُ  )إٍف(كىكحرؼشرطجاـز

ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ناسخ،مبنيعمىالسككف[ـُ ،)كنتـ(فعؿماضو
(ضميػػؿالشػػؿفعػػفيمح  ىالضـفيمحؿرفعاسـكاف،كالميـػػيعمػػؿمبنػػرمتصػػرط،ك)تـي

                                                           

 .ِٔٓ/ْ–كيشمحيالديفالدر–(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ُّٕ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .َُِٓ/َٓ–لكريـالخطيباعبد–(انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآفّ)
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 .(ُ)،ك)صادقيف(خبركنتـمنصكبكعبلمةنصبوالياءلمجمع
يحٌؿجممة جواب الشرط: -ّ فمتى صادقيف كنتـ إف كالتقدير: قبميا ما عمييا دؿ محذكفة،

 .(ِ)العذاب؟

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بصيغةفيىذهاآليةتيكـالكفاربتأخيرالكعيدإلىيكـالقيامة،فحكىقكليـبيفهللا
في مستعمؿ كالسؤاؿ منيـ، صدكرىا تكرار عمى كلمداللة الحالة، استحضار لقصد المضارع،
االستبطاء،كىككنايةعفعدـاكتراثيـبكقكعالعذاب،كأنيـاليأبيكفبو،كانتقؿمفذلؾإلى

 قكليـ بدليؿ بحصكلو تكذيبيـ لبياف الشرطية الجممة ـْتُْؿ َصاِدؿِغَ ]استخداـ ـُ كنتـ[إِْن  إف أم
ب كاقع العذاب أف دعكاكـ في ككقتحمكلوصادقيف كقتو، لنا فعينكا تفعمكانا، لـ إف كالمعنى ،

.(ّ)فكعيدكـغيركاقع،كىذانكعاستفزاز


ا َوََل َكْػًعا إَِلَّ َما َصاَء اهللُ فُِؽؾِّ ُأمَّ ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ٍة َأَجٌؾ إَِذا َجاَء ُؿْؾ ََل َأْمؾُِؽ فِـَْػِز َُضًّ

. {27}يقكس:[ َأَجُؾُفْؿ َؾََل َيْسَتْلِخُروَن َشاَظًة َوََل َيْسَتْؼِدُمقنَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)إذا(كىكظرؼلمايستقبؿمفالزماف،يتضمفمعنىالشرط،كىكحرؼمبنيحرف الشرط: -ُ
 عمىالسككففيمحؿنصببجكابو.

مبنيعمىالفتحفيمحؿ[َجاَء َأَجُؾُفؿْ ]ى:قكلوتعالجممة فعل الشرط: -ِ ،)جاء(فعؿماضو
جكابالشرط،ك)أجميـ(فاعؿمرفكعكعبلمةرفعوالضمة،ك)الياء(ضميرمتصؿمبني جـز

 .(ْ)عمىالضـفيمحؿجرباإلضافة،كالجممةفيمحؿجربإضافة)إذا(إلييا

)الفاء(رابطةلجكابالشرط،ك)ال(نافية،[ُرونَ َؾََل َيْسَتْلِخ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
)يستأخركف(فعؿمضارعمرفكعبثبكتالنكف،ك)الكاك(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففي

  .(ٓ)محؿرفعفاعؿ،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

                                                           

 .ُّٖ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُّٖ/ُُ–(انظر:المرجعالسابؽِ)
 .ُٖٗ/ُُ–عاشكرابف–(انظر:التحريركالتنكيرّ)
 .ِٕٓ/ْ–محيالديفدركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانوْ)
 .ٖٔ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفٓ)



-ُٓ- 
 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

الذيفيستعجمكففيىذهيخاطبهللا عمىالمشركيف الرد كيطمبمنو رسكلو اآلية
هللاأف شاء ما إال أجمبو نفعان كال أمنعو، لنفسيضران أممؾ ال إنيبشر ليـ: يقكؿ العذابأف

يقدرنيعميو.

ميمتو،كأفالرسكؿكالمرادىناأفإنزاؿالعذابعمىاألعداءاليقدرعميوإالهللا
عم كعبرعفذلؾمقصكرة عمرمقدر، كأفلكؿأمةمفاألمـ جاءمفعندهللا، ىالتبميغلما

مفادىا ساعة،بجممةشرطية أكيؤخره أفيقدمو كالغيره اليمكفلرسكليـ أجميـ، جاء أنوإذا
 يدلؿعمىأفالجزاءيحصؿمعحصكؿالشرطاليتأخرعنو ،(ُ)مفالزمافالمقدرلو،كىذا

كقتكاستعممت حاف إذا كالمعنى: كقكعو، مف بد ال فيما اآلية ىذه في )إذا( الشرط أداة
الحيمكلةدكفكقكعالعذاب فبليتأخركاليتقدـلحظة،كاليمكفألمأحد ىبلؾأمةمفاألمـ،

المقررليـ.


ْؿ َظَذاُبُف َبقَ ]قكلوتعالى:المسألة العاشرة: ـُ [ اًتا َأْو ََنَاًرا َماَذا َيْستَْعِجُؾ ِمـُْف ادُْجِرُمقنَ ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َأَتا

. {30}يقكس:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(كىكحرؼشرطجاـز

ْؿ َظَذاُبفُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ـُ مبنيعمىالفتحالمقد[َأَتا رفي)أتى(فعؿماضو
فيمحؿنصبمفعكؿبو، ك)كـ(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـ فعؿالشرط، محؿجـز
مبني متصؿ ضمير ك)الياء( الضمة، رفعو كعبلمة مرفكع فاعؿ )عذابو( لمجمع، ك)الميـ(

 .(ِ)عمىالضـفيمحؿجرمضاؼإليو

عذجممة جواب الشرط: -ّ أتاكـ إف كالتقدير: السياؽ، مف يستدؿعمييا فستندمكامحذكفة، ابو
يستعجؿمنوالمجرمكف( )ماذا كيجكزأفتككفجممة خطأكـ، عمىاالستعجاؿأكفستعرفكا

 .(ّ)جكابانلمشرط
 

                                                           

 .ْٕٗ/ّ–دركزةمحمدعزت–،التفسيرالحديثُْٗ/ُُ–الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرُ)
 .َُِٓ/ٓ–محمكدياقكت–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َُِٓ/ٓ–(انظر:المرجعالسابؽّ)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

مفعمىاستعجاؿالكفارلكقكعالعذاببيـ،فيطمبهللافيىذهاآليةردمفهللا
نيإفأتاكـالعذابالميعدلمعصاةكالمجرميف،كأنتـبالميؿنائمكف،أكرسكلوأفيقكؿليـ:أخبرك

فستندمك بطمبمعاشكـ، مشتغمكف أك الىكف، النيار كستعرفكففي لمعذاب، استعجالكـ عمى ف
خطأكـ،ىذاعمىاعتبارأفجكابالشرطمحذكؼكمقدر،أماعمىاعتبارأفالجكاب)ماذا...(

اكـالعذابفماذاتستعجمكفمنو،كقكلؾ:إفأتيتؾماذاتعطيني؟أكماذافيككفتفسيرهأنوإفأت
.(ُ)تطعمني؟



المسألة الحادية عشر: تعالى: ـْتُْؿ بِِف َتْسَتْعِجُؾقنَ ]قكلو ـُ [ َأُثؿَّ إَِذا َما َوَؿَع َآَمـُْتْؿ بِِف َآَْلََن َوَؿْد 

. {35}يقكس:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

نصب)إذااسم الشرط: -ُ فيمحؿ السككف مبنيعمى الزماف، مف يستقبؿ ظرؼلما كىك )
 بجكابو.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: أم[َوَؿعَ ]قكلو )ىك( كالفاعؿ الفتح، عمى مبني ماضو فعؿ
 .(ِ)العذاب،كالجممةفيمحؿجربإضافة)إذا(إلييا

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: [َآَمـْتُْؿ بِفِ ]قكلو فعؿ )آمنتـ( السككف،، عمى مبني ماضو
متعمؽ كمجركر جار )بو( فاعؿ، رفع محؿ في الضـ عمى مبني متصؿ ضمير ك)التاء(

  .(ّ)بػػ)آمنتـ(،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

فريف،حيثاستعجمكاكقكعالعذابترتبطىذهاآليةبماقبميا،فييمفجممةالردعمىالكا
 هللا فيخاطبيـ ىيبيـ، التي )إذا( األداة ككانت شرطية، بجممة اآلية كبدأت ليـ، مؤنبان

كقع فإذا ربكـ، باهلل لتؤمنكا العذاب مجيء تنتظركف الكفار أييا أنكـ كمفادىا، لممستقبؿ،
كي اإليماف، ينفع ال كقت في بو، آمنتـ فعبلن باهللالعذاب آمنتـ آآلف تكبيخان: حينئذ لكـ قاؿ

كالتكذيب السخرية سبيؿ عمى العذاب تستعجمكف ذلؾ قبؿ كنتـ أنكـ مع اضطراران، كالرسكؿ
                                                           

 .َُُ/ّ–البيضاكم–(انظر:أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿُ)
 .ُِْ/ُُ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .َِِٓ/ٓ–محمكدياقكت–(انظر:إعرابالقرآفّ)
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كاالستكبار،كالمرادأنو:إذاكقعالعذابكآمنتـباهلل،فذلؾغيرنافعكـ،كأفإيمافاليأسغيرمفيد
.(ُ)كغيرمقبكؿمنكـ

 المطمب الثالث
 (ٓٚ-ٖ٘حميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )ت

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
(عمىمسألتيفكىماكمايأتي:َٕ-ّٓتشتمؿاآلياتمف)



وا افـََّداَمَة َدَّ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ا َرَأُوا َوَفْق َأنَّ فُِؽؾِّ َكْػٍس َطَؾَؿْت َما ِْم األَْرِض ََلْؾَتَدْت بِِف َوَأََسُّ

. {32}يقكس:[ افَعَذاَب َوُؿِِضَ َبْقـَُفْؿ بِافِؼْسِط َوُهْؿ ََل ُيظَْؾُؿقنَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 تشتمل ىذه اآلية عمى جممتين شرطيتين:

.[بِفِ َوَفْق َأنَّ فُِؽؾِّ َكْػٍس َطَؾَؿْت َما ِْم األَْرِض ََلْؾَتَدْت ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:* 

 تحميل الجممة:

،كىكمبنيعمىالسككفحرف الشرط: -ُ )لك(ىكحرؼشرطيفيدامتناعالمتناعغيرجاـز
 المحؿلومفاإلعراب.

،)أف(حرؼتككيدكنصبمبنيعمى[َأنَّ فُِؽؾِّ َكْػٍس َطَؾَؿْت ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
)لكؿ(جاركمجركرمتعمؽبخبرمقدـ،المكصكؿ)ما(فيمحؿنصبالفتح،كاسمواالسـ

فعؿماضيمبنيعمىالفتح )ظممت( )نفس(مضاؼإليومجركربالكسرة، ،) )كائفه تقديره
فع،كجممة)أفلكؿنفسظممت(فيمحؿرتأنيثالساكنة،كالجممةصفةلنفسكالتاءتاءال

صمةالمكصكؿفاعؿلفعؿالشرطالمقدر)ثبت(،)فياألرض(جاركمجركرمتعمؽبجممة
 .(ِ)المقدرة)ىكمكجكد(

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: فعؿ[ََلْؾَتَدْت بِفِ ]قكلو )افتدت( فيجكابلك، كاقعة البلـ ،
 ؽبػ)افتدت(كالجممةػػركرمتعمػػث،)بو(جاركمجػػاءالتأنيػػماضيمبنيعمىالفتح،ك)التاء(ت

                                                           

 .ٕٗٗ/ِ–الزحيمي–(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ُّ/ِ-الدعاس–عرابالقرآف(انظر:إِ)
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المحؿليامفاإلعرابألنياجكابشرطغير  .(ُ)جاـز

وا افـََّداَمَة َدَّا َرَأُوا افَعَذاَب ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  .[َوَأََسُّ

 تحميل الجممة:

فيمحؿنصبمتعمؽاسم الشرط: -ُ كىيظرؼبمعنىحيفتضمفمعنىالشرط، )لم ا(،
 .(ِ)بالجكابالمقدر

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: [َرَأُوا افَعَذاَب ]قكلو الضـ،، عمى مبني ماضي فعؿ )رأكا(
ك)الكاك(ضميرمتصؿمبنيفيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لما(إلييا،

 .(ّ))العذاب(مفعكؿبومنصكبكعبلمةنصبوالفتحة

 ،تقديره)ألسركاالندامة(.(ْ)جكابالشرطمحذكؼ،دؿعميوماقبموجممة جواب الشرط: -ّ

 فسيري لجممتي الشرط:ثانيًا: األثر الت

يساؽليـ القيامة،كما الكفاريكـ مفاألىكاؿالتيسيتعرضليا اآليةبعضان تبيفىذه
مفألكافالعذابكالنكاؿ،كبدأتبجممةشرطيةمفادىا،إنولكثبتأفماىكمكجكدفياألرض

ع مف لنفسو فدية الظالـ ىذا لقٌدمو نفسظممت، ثابتلكؿ متاعكسمطاف اليكـ،مف ذابىذا
تنخمع، فالقمكب كشدتو، العذاب ىذا ىكؿ رؤية عند الكفار يعترم ما لكصؼ اآلية انتقمت ثـ
 يـك ىكؿ رألالكفار عندما أنو أخرلمفادىا، شرطية ذلؾبجممة عف كعبر تتجمد، كالمشاعر

أمر شاىدكا فيـ رأكا، بما ذىكليـ شدة مف كأسركىا الندامة اعترتيـ كشٌؿالقيامة، قيكاىـ سمب ان
 قمكبيـ في كالحسرة الندامة إسرارىـ سكل يستطيعكا فمـ في(ٓ)عقكليـ، اآلية استعممت كقد ،

يمتنععفقبكؿالفداءمفأمأحدعفالجممةالشرطية)لك(كالتيأفادتامتناعالمتناع،فاهلل
سمكاتكاألرض،ككؿشيءفيلوممؾالذنبوالمتناعأفيككفألحدمافياألرض؛ألفهللا

ممكوكسمطانو.


المسألة الثانية: تعالى: َّا َيَْؿُعقنَ ]قكلو [ ُؿْؾ بَِػْضِؾ اهللِ َوبَِرْْحَتِِف َؾبَِذفَِؽ َؾْؾَقْػَرُحقا ُهَق َخْرٌ ِِم

.{36}يقكس:
                                                           

 .ُّ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُْٕ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .َِْٓ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ُْٕ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
 .َُِّ/ٔ-الخطيب–،التفسيرالقرآنيلمقرآفِّٗٓ/ٕ-كزىرةأب-(انظر:زىرةالتفاسيرٓ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:

السككفحرف الشرط: -ُ عمى مبني حرؼ كىك )إٍف(، كتقديره: مفمحذكؼ، لو محؿ ال ،
 اإلعراب.

 .(ُ)يـالرحمةمفهللاأكإففرحكالشيءتمحذكفة،كيمكفتقديرىا:إفجاءجممة فعل الشرط: -ِ

،)الفاء(كاقعةفيجكابالشرط،)البلـ(الـ[َؾْؾَقْػَرُحقا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
النكف،ك)الكاك(ضميراألمر،)يفرحكا(فعؿمضارعمجزكـببلـاألمركعبلمةجزموحذؼ

جكابالشرط متصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةالفعميةفيمحؿجـز
 .(ِ)المقدركتقديره:إففرحكابشيءفميفرحكابسببفضؿهللا

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

يقيخاطبهللا أف كيطمبمنو الكريـ كنبيو بفضؿ يفرحكا لمناسأف هللاكرحمتو،ؿ
أف منيا، كثيرة أقكاؿ بفضؿهللاكرحمتو المراد في كرد كقد كالحسبكالنسب، كالجاه بالماؿ ال
فضؿهللاىكاإلسبلـ،كرحمتوىكالقرآف،كاألكلىأفيبقىاألمرعمىعمكمو،فكؿخيريصيب

كفيا إلىرحمتو، مردُّه كنجاة ككؿسعادة قكلواإلنسافىكمففضؿهللا، قد ـ فقد تقديـ، آلية
 [بَِػْضِؾ اهللِ]تعالى: أمليكفالفرحكالسركر[َؾْؾَقْػَرُحقا]عمىقكلو االختصاص، كذلؾيفيد

شيء الدنيا في كاف إف كىك ذلؾ، ليؤكد الشرطية الجممة مفاد كجاء فقط، هللاكرحمتو بفضؿ
كرحمتوأفضؿكأنفعممايجمعكفمفيستحؽأفييفرحلو،فيكفضؿهللاكرحمتو،فالفرحبفضؿهللا

.(ّ)حطاـالدنياالفانية،ألنوىكالذميجمعسعادةالداريف



                                                           

 .ُُٓ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َِٕٓ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ِْٓ/ُ-الخطيب-،أكضحالتفاسيرِٕ/ِ-حجازم-(انظر:التفسيرالكاضحّ)
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 المبحث الثاني
 (ٜٓٔ-ٔٚتحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

كفيومطمباف:

ة المطمب األول: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلي
 .وبيان أثرىا (ٜٛ-ٔٚ)

المطمب الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية 
 .وبيان أثرىا (ٜٓٔ-ٜٓ)
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 المطمب األول
 وبيان أثرىا (ٜٛ-ٔٚتحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )

(عمىثمافمسائؿ،كىيكمايأتي:ٖٗ-ُٕتشتمؿاآلياتمف)


المسألة األولى: تعالى: ُزَ َظَؾْقُؽْؿ َمَؼاِمل ]قكلو ـَ اَن  ـَ َواْتُؾ َظَؾْقِفْؿ َكَبَل ُكقٍح إِْذ َؿاَل فَِؼْقِمِف َيا َؿْقِم إِْن 

ْؿ ظَ  ـُ ـْ َأْمُر ْؿ ُثؿَّ ََل َيُؽ ـُ اَء ـَ ْؿ َوُذَ ـُ ْؾُت َؾَلَْجُِعقا َأْمَر َـّ ًة ُثؿَّ اْؿُض َوَتْذـِِري بَِآَياِت اهللِ َؾَعَذ اهللِ َتَق قا إَِِلَّ َؾْقُؽْؿ ُؽؿَّ

. {55}يقكس:[ َوََل ُتـْظُِرونِ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
ُزَ َظَؾْقُؽْؿ َمَؼاِمل]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ـَ اَن  ،)كاف(فعؿماضيناقصمبني[ـَ

فعؿ الشرط،كاسـكافىكضميرالشأفالمحذكؼ،ك)كبر(فعؿعمىالفتح،فيمحؿجـز
ل فاعؿ )مقامي( )كبر(، بػ متعمؽ جاركمجركر )عميكـ( )ماضيمبنيعمىالفتح، (كبرػ

لمياء، المناسبة بحركة المحؿ انشغاؿ مفظيكرىا منع المقدرة الضمة رفعو مرفكعكعبلمة
 .(ُ)ك)الياء(مضاؼإليو

ْؾُت ]تعالى:قكلوجممة جواب الشرط: -ّ َـّ ،)الفاء(كاقعةفيجكابالشرط،)عمى([َؾَعَذ اهللِ َتَق
بػ متعمؽ كالجاركالمجركر مجركر، اسـ لفظالجبللة )هللا( مبنيعمىالسككف، حرؼجر
بتاء التصالو السككف عمى مبني ماضي فعؿ ك)تككمت( الحصر، كقدمتإلفادة )تككمت(

عمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،كجممةتككمتفيمحؿالفاعؿ،ك)التاء(ضميرمتصؿمبني
جكابالشرط  .(ِ)رفعخبرالمبتدأمحذكؼتقديرهأنا،كالجممةاالسميةفيمحؿجـز

ْؾُت ]فتككفجممة[َؾَلَْجُِعقا]كقيؿجكابالشرطقكلوتعالى: َـّ جممةاعتراضية[َؾَعَذ اهللِ َتَق
.(ّ)كالتقدير:فافعمكاماشئتـبيفالشرطكجكابو،كقيؿالجكابمحذكؼ،

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
فيىذهالسكرةأحكاؿكفارقريش،كماكانكاعميومفالكفركالعناد،بعدأفذكرهللا

نكحأكؿاألمـىبلكانكأعظميـكفران،ذكر شرعفيبيافقصصاألنبياءمعأقكاميـ،كلماكافقـك

                                                           

 .ُٔٔ/ُُ-محمكدصافي-ف(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآُ)
 .ُٕٔ/ُُ-محمكدصافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفّٔ/ِ-النحاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َِْ/ٔ-السميفالحمبي-(انظر:الدرالمصكفّ)
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ى كقصة فيقكؿهللاهللاقصتيـ قريش، لكفار كعظة عبرة يككنكا حتى سيدنابلكيـ مخاطبان
قرأيامحمدعمىقكمؾقصةنكحمعقكمو،إذقاؿلقكموياقكـإفكافثقؿعميكـإ:محمدان

طكؿمقاميفيكـككعظيكتذكيرملكـ،فعزمتـعمىقتميكطردم،فعمىهللاتككمي،فيكحسبي
(،أماعمىالقكؿترلجممةالشرطعمىاعتبارأفالجكابجممة)فعمىهللاتككمكثقتي،كىذاالتفسي
قياميبكعظكـ[َؾَلَْجُِعقا]بأفجكابالشرط أنوإفكافقدشؽعميكـ الجممةالشرطية، فمفاد

إليوأمرم،فاجمعكاجمعكـ،فجاءجكابالشرط كتذكيرملكـباهللفإنيمتككؿعمىهللا،كمفكضه
ىـ،كىذايدؿداللةكبيرةعمىثقةؤمنيـأفيعزمكاعمىمايريدكفأفيفعمكهبوىـكشركابالطمب

.(ُ)باهلل،كمدلتككموعميو،حيثإنواليخاؼكيدالكائديف،كالمكرالماكريفنكح


ـْ َأْجٍر إِْن أَ ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: ـَ َؾنِْن َتَقفَّْقُتْؿ َؾََم َشَلْفتُُؽْؿ ِم قَن ِم ـُ ْجِرَي إَِلَّ َظَذ اهللِ َوُأِمْرُت َأْن َأ

. {58}يقكس:[ اُدْسؾِِؿغَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
كففيمحؿمبنيعمىالسك،)تكلى(فعؿماضو[َتَقفَّْقُتؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

كالميـ فاعؿ، رفع محؿ في الضـ، عمى مبني متصؿ ضمير ك)التاء( الشرط، فعؿ جـز
 .(ِ)لمجمع

ـْ َأْجرٍ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)ما([َؾََم َشَلْفُتُؽْؿ ِم
ماضو فعؿ )سألت( السككف، عمى مبني نفي ضمحرؼ ك)التاء( السككف، عمى يرمبني

متصؿمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفي
منصكب لفظان مجركر )أجر( زائد، حرؼجر )مف( لمجمع، كالميـ بو نصبمفعكؿ محؿ

جكابالشرط  .(ّ)محبلنمفعكؿبوثاف،كالجممةفيمحؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

 بياف اآلية باهللتيكمؿ ثقتو كبياف ليـ، كمخاطبتو قكمو نكحمع عمىقصة كتككمو ،
هللاكتحديوالصارخلممشركيفكأعكانيـ،فبدأتبجممةشرطيةمفادىا،إفتكليتـياقكميكأعرضتـ

                                                           

 .َٖ/ِ-حجازم-(انظر:التفسيرالكاضحُ)
 .َُِٕ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُٖٔ/ُُ-محمكدصافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:ّ)
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دعكت كتذكيػػػػعف لكػػػي ػػػػػرم باهلل أسـ فما عمػػػػ، ذلػػػألكـ أجػػػى مػػػػػؾ كال أػران، فما إالاالن، ريد
.(ُ)مااستطعتاإلصبلح



ـَ ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: ـْ َمَعُف ِْم افُػْؾِؽ َوَجَعْؾـَاُهْؿ َخََلئَِػ َوَأْؽَرْؿـَا افَِّذي ْقـَاُه َوَم ُبقُه َؾـَجَّ َؾَؽذَّ

ـَ  اَن َظاؿَِبُة اُدـَْذِري ـَ قَْػ  ـَ ُبقا بَِآَياتِـَا َؾاْكظُْر  ذَّ . {51}يقكس:[ ـَ

 : تحميل جممة الشرط:أولً 

 محذكؼ،تقديره)إٍف(كىكحرؼمبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ

 .(ِ)محذكفةأيضان،كيمكفتقديرىا:إفكعيتقصةقكـنكحفانظرجممة فعل الشرط: -ِ

انَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ـَ ْقَػ  ـَ قدر،،)الفاء(كاقعةفيجكابشرطم[َؾاْكُظْر 
أنت،كالجممةفيمحؿ فعؿأمرمبنيعمىالسككف،كالفاعؿضميرمستترتقديره )انظر(

جكابشرطمقدر  .(ّ)جـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

تتحدثاآلياتعفمعارضةقكـنكحلوكتكذيبيـبدعكتو،فيـكذبكهعنادان،كأصركاعمى
كفاف،كنجىنكحانكمفمعومفالغرؽ،كحفظيـفيالفمؾالتيتكذيبواستكباران،فأخذىـهللابالط

كعيتمةالشرطيةالتيمفادىاإفكنت،ثـجاءتالجمبيده،كبكحيمفهللاصنعيانكح
،كفيمتقصةنكحمعقكمو،فانظرأيياالمعتبركيؼكانتعاقبةالميٍنذىريفالمكًذبيفلرسؿهللا

.(ْ)احتىتأخذالعبرةكالعظةمني


ـْ ِظـِْدَكا َؿاُفقا إِنَّ َهَذا َفِسْحٌر ُمبِغٌ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: . {54}يقكس:[ َؾَؾَمَّ َجاَءُهُؿ احَلؼُّ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

فيمحؿاسم الشرط: -ُ السككف مبنيعمى معنىالشرط، تضمف ظرؼزماف كىك )فمما(،
 .(ٓ)نصبمتعمؽبجكابو)قالكا(

                                                           

 .َٖ/ِ-حجازم-(انظر:التفسيرالكاضحُ)
 .ُٗٔ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـِ)
 .ُٗٔ/ُُ-(انظر:المرجعالسابؽّ)
 .ّّٗ/ُ-النخجكاني–(انظر:الفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبيةْ)
 .َِٕٓ/ٓ-ياقكت–:إعرابالقرآف(انظرٓ)
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جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: فعؿماضو[َجاَءُهؿُ ]قكلو )جاء( ك)الياء(، مبنيعمىالفتح،
 ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،)الحؽ(فاعؿمرفكعبالضمة،كالجممةفي

 .(ُ)محؿجربإضافة)لما(إلييا

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ماضو[َؿاُفقا]قكلو فعؿ )قاؿ( ال، عمى )الكاك(مبني ضـ،
ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةالمحؿليامفاإلعرابألنيا

  .(ِ)جكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

رسالوىككأخيوىاركفإلىفرعكفكأتباعو،ككيؼتتحدثاآلياتعفقصةمكسى كا 
الحؽكاالنق اتباع عف تكبركا مكسىأنيـ جاء لما أنو تفيد شرطية ذلؾبجممة جاء كقد لو، ياد

لسحر ىذا إف كقالكا بيا، يؤمنكا لـ الحقة، كاأللكىية الربكبية عمى الدالة باألدلة كمؤله فرعكف
قكليـبعدةمؤكدات،كىيإفكالبلـفيالخبر)لسحر(كالجممةاإلسمية)ىذا كاضح،كقدأكدكا

يدلؿعمىمدلع كىذا يعممكفأفقكليـلسحر( فيـ عفقبكؿالحؽ، كا عراضيـ كعتكىـ نادىـ
.(ّ)كذبكافتراء



المسألة الخامسة: تعالى: ْؿ ُمقَشك َأْفُؼقا َما َأْكُتْؿ ُمْؾُؼقنَ ]قكلو َحَرُة َؿاَل ََلُ [ َؾَؾَمَّ َجاَء افسَّ

. {60}يقكس:
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

نىحيف،متضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككف)لم ا(كىكظرؼزمافبمعاسم الشرط: -ُ
فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو)قاؿ(.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: َحَرةُ ]قكلو ماضو[َجاَء افسَّ فعؿ )جاء( الفتح،، عمى مبني
.(ْ))السحرة(فاعؿمرفكعبالضمة،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لٌما(إلييا

                                                           

 .ّٕ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
-محمكدصافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفَِٖ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)

ُُ/ُِٕ. 
 .َُٔٓ/ٔ-الخطيب–،التفسيرالقرآنيلمقرآفِّٔ/ُُ-الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرّ)
 .َِٖٕ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفْ)
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جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ْؿ ُمقَشكؿَ ]قكلو فعؿماضو[اَل ََلُ مبنيعمىالفتح،ك)قاؿ(
)قاؿ(،)مكسى(فاعؿمرفكعبالضمةالمقدرةمنعمفظيكرىا )ليـ(جاركمجركرمتعمؽبػ

 .(ُ)التعذر،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

كتعيينيـالكقتكالمكعدليخرجكافرعكفكسحرتولمكسىتتحدثاآليةعفمعارضة
مفكؿحدب جاءالسحرة لم ا أفادتأنو بدأتاآليةبجممةشرطية ليعارضكهكيتحدكه،كقد إليو

تحقيرانلوكتيكينانألمره،ألؽيامكسىماجئتبوكصكبفيالمكعدالمكعكد،قالكالمكسى
مكسىعمييـقائبلن:ألقكاأنتـأيياالكاذبكفليرلالناسحقيقةمفالسحر،فجاءجكابالشرطبرد
.(ِ)فعمكـ،كيميزكابيفحقيكباطمكـ



ْحُر إِنَّ اهللَ َشُقْبطُِؾُف إِنَّ اهللَ ]قكلوتعالى:المسألة السادسة:    َؾَؾَمَّ َأْفَؼْقا َؿاَل ُمقَشك َما ِجْئُتْؿ بِِف افسِّ

ـَ ََل ُيْصؾُِح َظَؿَؾ ادُْػِس  . {65}يقكس:[ ِدي

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
)لم ا(كىكظرؼبمعنىحيفمتضمفمعنىالشرط،كىكمبنيعمىالسككففياسم الشرط: -ُ

محؿنصبمتعمؽبجكابو)قاؿ(.
جممة فعل الشرط: -ِ المقدرعمىاأللؼ[َأْفَؼْقا]قكلوتعالى: فعؿماضيمبنيعمىالضـ

 ساكنيف، اللتقاء فاعؿ،المحذكفة ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفع ك)الكاك(
.(ّ)كالجممةفيمحؿجربإضافة)لما(إلييا

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: الفتح،[َؿاَل ُمقَشك]قكلو عمى مبني ماضي فعؿ )قاؿ( ،
مف ليا محؿ ال كالجممة التعذر، ظيكرىا مف منع المقدرة بالضمة مرفكع فاعؿ )مكسى(

اإلعراب؛ .(ْ)ألنياجكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

 لمكسى كسحرتو فرعكف تحدم عف الحديث اآلية شرطيةتكمؿ بجممة كبدأت ،
غيرمكترثبيـكالبمامفادىا،أفالسحرةلم األقكاحباليـكعصييـالسحرية،قاؿليـمكسى

                                                           

 .ُٖٕ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُُٓ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطِ)
 .َِٕٗ/ٓ-محمكدياقكت–(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ُٕٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
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مفالمعجزة،صنعكا:إفىذاالذمفعمتمكهىكا ييظيرهللابطبلنوبماسيظيرهعمىيدم  لسحر،كسى
إِنَّ اهللَ ]كعمؿماقاؿببيافسنةمفسنفهللافيخمقوكىيسنةالصراعبيفالحؽكالباطؿفقاؿ:

ـَ  أمأفهللالفيبقيعمؿالمفسديف،كسيمحقو،كيثبتالحؽكينصرهعمى[ ََل ُيْصؾُِح َظَؿَؾ اُدْػِسِدي
ي كىذهما عبكديتو مف قكمو كينقذ فرعكف، عمى مكسى سينصر ثـ كمف الباطؿ، مف عارضو

.(ُ)ىينيايةالصراعبيفالحؽكالباطؿ


ِرَه ادُْجِرُمقنَ ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: ـَ . {68}يقكس:[ َوُُيِؼُّ اهللُ احَلؼَّ بَِؽؾََِمتِِف َوَفْق 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.الشرط:حرف  -ُ )لك(كىكحرؼشرطغيرجاـز

ِرَه اُدْجِرُمقنَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)كره(فعؿماضيمبنيعمىالفتحكىك[ـَ
كجممة سالـ مذكر جمع ألنو بالكاك مرفكع فاعؿ )المجرمكف( الشرط، فعؿ جـز محؿ في

.(ِ)فيمحؿنصبحاؿمفالحٌؽكالرابطالكاك)لككرهالمجرمكف(

محذكفة،دؿعميياماقبميا،كالتقدير:لككرهالمجرمكفذلؾفسيحقوهللاة جواب الشرط: جمم -ّ
 كيظيربطبلفأفعاليـبكمماتو.

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
يصمحعمؿالمفسديففيىذهاآليةماجاءفياآليةالسابقةمفأفهللااليؤكدهللا

بكمماتو الباطؿ عمى كينصره كيكضحو، كيبينو، الحؽ، هللا كسيحؽ لمبقاء، صالحان يجعمو كال
كأكامرهالتيأنزليافيكتبو،كلككرهالمجرمكفمفآؿفرعكفكغيرىـذلؾ،أمنصرالحؽعمى

.(ّ)الباطؿ


نة:مالمسألة الثا تعالى: ـْتُْؿ َوَؿاَل ُمقَشك يَ ]قكلو ـُ ُؾقا إِْن  َـّ ـْتُْؿ َآَمـُْتْؿ بِاهللِ َؾَعَؾْقِف َتَق ـُ ا َؿْقِم إِْن 

. {62}يقكس:[ ُمْسؾِِؿغَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط: 
اشتممتىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كبيافذلؾفيمايأتي:

                                                           

 .ُّْ/ُُ-المراغي-ظر:تفسيرالمراغي(انُ)
 .ّٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُِْ/ُُ-الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرّ)
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ـُْتْؿ َآَمـُْتْؿ بِاهللِ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ـُ ُؾقاإِْن  َـّ [ َؾَعَؾقِْف َتَق

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـُْتؿْ ]قكلو السككف،[ـُ عمى ماضناقصمبني فعؿ )كاف( ،
ك)التاء(مبنيةعمىالضـفيمحؿرفعاسـكافكجممة)آمنتـباهلل(فيمحؿنصبخبر

فعؿالشرط  .(ُ)كاف،كالفعؿالناقصفيمحؿجـز

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ُؾقا]قكلو َـّ فيجكابالشرطلمربط،[َؾَعَؾْقِف َتَق كاقعة )الفاء( ،
ك)عميو(جاركمجركرمتعمؽبػ)تككمكا(،)تككمكا(فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،ك)الكاك(

كال فاعؿ، رفع فيمحؿ السككف عمى جكابمبنية جـز فيمحؿ كالفاعؿ الفعؿ مف جممة
 .(ِ)الشرط

ـُْتْؿ ُمْسؾِِؿغَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  ـُ [إِْن 

 )إٍف(،كقدسبؽالحديثعنوفيالمكضعالسابؽ.حرف الشرط: -ُ

ـُْتؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ناقصمبنيعمىالسككففي[ـُ ،)كاف(فعؿماضو
 فعؿالشرط،ك)التاء(مبنيةعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،)مسمميف(خبركنتـمحؿجـز

.(ّ)منصكببالياءألنوجمعمذكرسالـ
.(ْ)محذكفة،دٌؿعميياجكابالشرطاألكؿجممة جواب الشرط: -ّ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

فيقكؿ:إفكنتـآمنتـقكمو،كقدرألخكفيـمفاالضطيادكالعذابيخاطبمكسى
اإليماف،فعميوتكٌكمكاكاعتمدكا،كبوثقكا،كاطمأنكالكعدهإف كنتـمسمميف،كصدقتـباهللكآياتوحؽ 

ألفتصيركامخاطبيفبقكلوتعالى:)إفكنتـآمنتـباهللفعميوتككمكا(،فكأفأمإفإسبلمكـشرطه
رىطىفيمؤمنيفباهللفعمىهللاتكٌكٍؿ،فاهلليقكؿلممسمـحاؿإسبلمو:إفكنتمفالهللا شى

هللاكاجب بأف القمبعارفان صيركرة عف عبارة ىك كاإليماف كاإلسبلـ، بو اإليماف عميو التككؿ
ماسكاهمخمكؽتحتأمرهكتدبيره،كاإلسبلـىكاالنقيادلمتكاليؼالشرعية الكجكدلذاتوكاحد،كأف 

                                                           

 .ِٖٓ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .َُِٖ/ٓ-محمكدياقكت-،إعرابالقرآفّٗ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َِِٖ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ُُٖ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
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عكترؾالتمرد،كقدجاءذلؾبجممتيفشرطيتيفأفادتا،أنوإذاحصمتكالخضكالصادرةعفهللا
كرههلل،كيحصؿفيقمبونكرػةأنويفكًٌضأمػػػاففالنتيجػػػبلـكاإليمػػػػاف،أماإلسػػػػافالحالتػػػػدىاتػػػلمعب

 .(ُ)التككؿعميو

 المطمب الثاني
 (ٜٓٔ-ٜٓتحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )

(عمىعشرةمسائؿكىيكمايأتي:َُٗ-َٗتشتمؿاآلياتمف)


ائِقَؾ افَبْحَر َؾَلْتبََعُفْؿ ؾِْرَظْقُن َوُجـُقُدُه َبْغًقا َوَظْدًوا ]قكلوتعالى:المسألة األولى: َوَجاَوْزَكا بِبَـِل إَِْسَ

ُف ََل إَِفَف إَِلَّ  ُف افَغَرُق َؿاَل َآَمـُْت َأكَّ ـَ ـَ ادُْسؾِِؿغَ َحتَّك إَِذا َأْدَر قَؾ َوَأَكا ِم
ائِ [  افَِّذي َآَمـَْت بِِف َبـُق إَِْسَ

. {70}يقكس:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
عمى:طر اسم الش -ُ مبني الشرط، معنى متضمف الزماف، مف يستقبؿ ظرؼلما كىك )إذا(

 السككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو)قاؿ(.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـَ ]قكلو الفتح،[ُف افَغَرُق َأْدَر عمى ماضمبني فعؿ )أدرؾ( ،
فاعؿمرفكع )الغرؽ( ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،

 .(ِ)بالضمة،كالجممةفيمحؿجربإضافة)إذا(إلييا

ُف ََل إَِفَف إَِلَّ افَِّذي َآَمـَْت ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ائِقَؾ  َؿاَل َآَمـُْت َأكَّ ،)قاؿ([بِِف َبـُق إَِْسَ
عمىفرعكف، يعكد )ىك( تقديره مستترجكازان كالفاعؿضمير فعؿماضمبنيعمىالفتح،

  .(ّ)كجممة)قاؿ...(المحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
يدالةعمىتأييدهللاتعالىلمكسىىذهاآليةتبيفخاتمةقصةمكسىمعفرعكف،كى

قداستجابلدعكةمكسىكأخيو،كأمربنيكأخيوبالرغـمفضعفيماكقكةفرعكفكقكمو،فاهلل

                                                           

الكتابَّٓ/ِ–الشككاني–(انظر:فتحالقديرُ) ،التفسيرّّٗ/َُ–ابفعادؿالحنبمي–،المبابفيعمـك
 .ِْٓ/ُُ–الزحيمي–المنير

 .َِٕٖ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُٖٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
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إسرائيؿبالخركجمفمصر،ككاففرعكفغافبلنعفذلؾ،فمٌماسمعبخركجيـلحقيـظممانكعدكانان،
كخرج فدخمكا انفمؽلمكسىكقكمو، ليطمعككافالبحرقد كأبقىهللاتعالىذلؾالطريؽيبسان كا،

دخؿمعجمعو،كدخؿ فمٌما فيالعبكر، أدركوآفرعكفكجنكده فمما البحر، انطبؽعمييـ خرىـ،
،قيرتوالغرؽكغمرهالماءكقىريبىبلكوقاؿآمنت،فيكلـيسعوإالاإليمافباهلل؛ألفأدلةاإليماف

ُف ]كىيجممةجكابالشرطبالظرؼفيقكلوتعالى:كىذامستفادمفربطجممةإيمانو ـَ إَِذا َأْدَر

،كىذهاآليةبينتسنةمفسنفهللافيخمقو،كىيسنةالصراعبيفالحؽكالباطؿ،كأف[افَغَرُق 
.(ُ)الحؽيغمبالباطؿفيالنيايةليككفمكعظةلمكافريف،كعزةهللتعالىكالمؤمنيف

ـْ ]:قكلوتعالىالمسألة الثانية: ـَ َيْؼَرُءوَن افؽَِتاَب ِم َّا َأْكَزْفـَا إِفَْقَؽ َؾاْشلَِل افَِّذي ـَْت ِْم َصؽ  ِِم ـُ َؾنِْن 

ـَ  ي ـَ ادُْؿَسِ َـّ ِم ـْ َربَِّؽ َؾََل َتُؽقَك . {72}يقكس:[ َؿْبؾَِؽ َفَؼْد َجاَءَك احَلؼُّ ِم
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحٌؿلو)فإف(،الفاءاستئنافية،حرف الشرط: -ُ )إٍف(حرؼشرطجاـز
 مفاإلعراب.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـَْت ِْم َصؽ  ]قكلو عمى[ـُ ماضناقصمبنٌي فعؿ )كنت( ،
ف جـز فيمحؿرفعاسـكاف،)فيعؿالشرط،ك)التاء(مبنيعمىالفتحالسككففيمحٌؿ

 .(ِ)شؾ(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبركنت

مة جواب الشرط:جم -ّ تعالى: ـْ َؿْبؾَِؽ ]قكلو ـَ َيْؼَرُءوَن افؽَِتاَب ِم الفاء[َؾاْشَلِل افَِّذي )فاسأؿ( ،
كاقعةفيجكابالشرط،)اسأؿ(فعؿأمرمبنيعمىالسككف،كالفاعؿضميرمستترتقديره

جكابالشرط  .(ّ)أنت،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

 ري لجممة الشرط:ثانيًا: األثر التفسي
 تعالى: قكلو تفسير في المفسركف ـَْت ِْم َصؽ  ]اختمؼ ـُ منيا:[َؾنِْن  أقكاؿ عدة عمى

كأيريدبوأمتو،فتككفالجممةالشرطيةمفادىا،إفكنتيامحمدأفالخطابفياآليةلمحمد
فاسأ القصص، ىذه كقكع في يشككف أم إليؾ، أنزلنا مما شؾ أىؿ قكـ الكتابفي أىؿ ؿ

فيزكؿالشؾمفنفكس بو، أيخبرتـ تمؾاألخباريخبركؾبمثؿما شيادعفصفة سؤاؿتقريركا 
                                                           

 .ِٕٔ/ُُ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرّٖٖ/ُُ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنارُ)
 .ِْ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َُِٗ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفّ)
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الييكد مف الكتاب أىؿ بشيادة المشركيف عمى الحجة إقامة اآلية مف فالمقصكد الشؾ، أىؿ
كالنصارل.

 محمد كقيؿإفالخطابفياآليةلسيدنا أفيسمعذلؾعمىطريؽالتعريضلقصد
.(ُ)المشرككف،فيككفذلؾأفضؿمفإسماعيـالكبلـمكاجية

لـلـيقع،كالبأفالجزاءكقع،أككىذهالجممةالشرطيةالتيشعرالبتةبأفالشرطكقع،أك
يقع،كلكففييابيافأفماىيةذلؾالشرطمستمزمةلماىيةذلؾالجزاءفقط،فاآليةتدلؿعمىأنو

لشؾلكافالكاجبفيوىككذاككذا،كلكفاآليةلـتبيفأفالشؾكقعأـال،فتككفلكحصؿىذاا
تكثيردالئؿالتكحيدكالنبكةكتقريرىا،ممايزيدفيقكةالفائدةمفإنزاؿىذهاآليةعمىالرسكؿ

.(ِ)اليقيفكطمأنينةالنفس


ؾُّ آَ ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: ـُ ْؿ  . {75}يقكس:[ َيٍة َحتَّك َيَرُوا افَعَذاَب األَفِقؿَ َوَفْق َجاَءْْتُ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مفحرف الشرط: -ُ لو محٌؿ ال السككف، عمى مبني ، جاـز غير شرط حرؼ كىك )لك(،

 اإلعراب.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ؾُّ َآَيةٍ ]قكلو ـُ ْؿ  الفتح،[َجاَءْْتُ عمى ماضمبني فعؿ )جاء( ،
لتأنيثالساكنة،)ىـ(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،)التاء(تاءا

 .(ّ)كالميـلمجمع،)كؿ(فاعؿمرفكعبالضمة،)آية(مضاؼإليومجركربالكسرة

إيمانيـجممة جواب الشرط: -ّ فبلينفعيـ قبمو،كالتقدير: دؿعميوما جكابالشرطمحذكؼ،
 .(ْ)حينئذكمالـينفعفرعكف

 األثر التفسيري لجممة الشرط: ثانيًا:
تتحدثاآلياتعفسنةمفسنفهللافيخمقو،كىيأفمفاليأخذبأسباباليدلال
ييتدمميماتكفالبيناتالدالةعمىطريؽالحؽكاضحةككثيرة،فتككفنيايتوالضبلؿ،كجاءذلؾ

ىؤالءالذي كفسيبقكفعمىكفرىـكضبلليـ،عمـهللاتعالىأنيـاليؤمنفبجممةشرطيةمفادىا،أف 

                                                           

 .ِٖٓ/ُُ-ابفعاشكر-كير(انظر:التحريركالتنُ)
 .ََّ-ُٕ-الرازم–(انظر:مفاتيحالغيبِ)
 .ِْ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .َِّٗ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفْ)
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العذاباألليـ اليؤمنكفحتىيركا كربما أكقرآنية، أكعممية ككنيةحسية كؿآية كلكجاءتيـ
لـينفعفرعكفإيمانوحيفأشرؼعمى المكجعالذمسيحيؽبيـ،كحينئذالينفعيـإيمانيـكما

فكقعمنيـماصكرتوصكرةاإليماف،كمفي ؤمفمنيـعندمعاينةالعذاب،فيكفيالغرؽ؛ألنوكا 
قدطبععمىقمكبيـ،حكـالعدـكلكجاءتيـكؿآيةمفاآليات،فإفذلؾالينفعيـألفهللا

.(ُ)فحؽ القكؿعمييـ


اَكْت َؿْرَيٌة َآَمـَْت َؾـََػَعَفا إِيََمَُنَا إَِلَّ َؿْقَم ُيقُكَس ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ـَ َشْػـَا  َؾَؾْقََل  ـَ دََّا َآَمـُقا 

ْكَقا َوَمتَّْعـَاُهْؿ إَِػ ِحغٍ  . {76}يقكس:[ َظـُْفْؿ َظَذاَب اخِلْزِي ِْم احَلَقاِة افدُّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
)لم ا(،كىكظرؼبمعنىحيف،متضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككففياسم الشرط: -ُ

 محٌؿنصبمتعمؽبجكابو)كشفنا(.

ة فعل الشرط:جمم -ِ تعالى: ك)الكاك([َآَمـُقا]قكلو الضـ، عمى ماضمبني فعؿ )آمنكا( ،
جر فيمحؿ كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة فاعؿ، رفع محٌؿ في السككف مبنيعمى ضمير

 .(ِ)مضاؼإليو

َشْػـَا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ،)كشفنا(فعؿماضمبنيعمىالسككف،ك)النا([ـَ
مبنيعمىالسككففيمحٌؿرفعفاعؿ،كالجممةالمحٌؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابضمير

  .(ّ)شرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
اىاإيمانيابدأتاآليةبالتنديدبالقرلالتيأىمكياهللا آمنتلنج  فمكأنيا لعدـإيمانيا

أفقكـمفعذابهللاكسخطو،كأعقبتذلؾبجمم كشؼهللايكنسةشرطيةتفيد آمنكا لما
عنيـالعذابالذمكاديحيؽبيـ،كمت عيـمتاعانحسنانإلىأجميـالمعيففيعمـهللا،كاستخدمت

لـيبادركاباالستجابةلرسكليـ،بؿكافمنيـتمكؤيكنساآليةاسـالشرط)لم ا(إشارةإلىأفقكـ
.(ْ)راألمرفتداركيـهللابرحمتوكاضطراب،كلكنيـآمنكاآخ



                                                           

 .ّٖٓ/ِ–الشككاني–(انظر:فتحالقديرُ)
 .ُٖٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ّْ/ِ-الدعاس-إعرابالقرآف(انظر:ّ)
 .ْٓٗ/ّ-دركزةمحمدعزت-،التفسيرالحديثَُٕٖ/ٔ-الخطيب–(انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآفْ)
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المسألة الخامسة: تعالى: ُفْؿ ََجِقًعا َأَؾَلْكَت ُتْؽِرُه ]قكلو ؾُّ ـُ ـْ ِْم األَْرِض  ـَ َم َوَفْق َصاَء َربَُّؽ ََلََم

. {77}يقكس:[ افـَّاَس َحتَّك َيُؽقُكقا ُمْمِمـِغَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
شرحرف الشرط: -ُ حرؼ كىك مف)لٍك(، لو محؿ ال السككف، عمى مبني ، جاـز غير ط

 اإلعراب.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: فعؿماضو[َصاَء َربَُّؽ ]قكلو )شاء( )رب(، مبنيعمىالفتح،
 .(ُ)فاعؿمرفكعبالضمةك)الكاؼ(ضميرمبنيعمىالفتحفيمحٌؿجرمضاؼإليو

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ـْ ِْم األَ ]قكلو ـَ َم الشرط،[ْرضِ ََلََم جكاب لتأكيد البلـ ،
محؿ في السككف عمى مبني مكصكؿ اسـ )مف( الفتح، عمى مبني ماض فعؿ )آمف(

غير جكابشرط ألنيا اإلعراب؛ مف ليا محؿ ال كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة فاعؿ، رفع
 .(ِ)جاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
لوأنوسبحانوىإيمافقكموكمفبيعثإلييـجميعان،فبيفهللاحريصانعمكافالنبي

فعمييا، كمفضؿ اىتدلفمنفسو فمف بينة، يختاركفعف تركيـ كلكف أجمعيف، ليداىـ شاء لك
االختبارليككفالثكابكالعقاب،فاهلل كتـ حرة، فكانتاإلرادة العقؿالذميختار، خمؽفييـ

بعدةمؤكداتمنياالبلـفيجكابالشرط)آلمف(،كأيضانالتككيدالمفظيفيكبلموكأكدهللا
،كلكفلـيشأهللاأفيجعؿالناسكميـمؤمنيف،كلذلؾلـيؤمنكاجميعانألفهللالـ(ّ)كممة)كميـ(

يشأذلؾ،كىذاماأفادتوأداةالشرط)لك(التيتدؿعمىامتناعجكابياالمتناعفعميا.


ـْ َؿْبؾِِفْؿ ُؿْؾ َؾاْكَتظُِروا ]قكلوتعالى:ة السادسة:المسأل ـَ َخَؾْقا ِم اِم افَِّذي َؾَفْؾ َيـْتَظُِروَن إَِلَّ ِمْثَؾ َأيَّ

ـَ  ـَ ادُـَْتظِِري . {508}يقكس:[ إِنِّ َمَعُؽْؿ ِم
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيفكىماكمايأتي:
                                                           

 .َِٓٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ََِ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ّّٕٔ/ٕ-أبكزىرة-(انظر:زىرةالتفاسيرّ)
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.[َؾَفْؾ َيـَْتظُِرونَ ]قكلوتعالى:الشرطية األولى:الجممة * 
 تحميل الجممة:

،مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،تقديره)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
مفاإلعراب.

محذكفةكيمكفتقديرىا:إٍفكانتالنذرالتغنييـ.جممة فعل الشرط: -ِ
جممة جواب الشرط: -ّ الفاءالفصيحةكىيرابطةلجكابشرط[َيـَْتظُِرونَ َؾَفْؾ ]قكلوتعالى:

فعؿ )ينتظركف( اإلعراب، مف لو السككفالمحؿ مبنيعمى حرؼاستفياـ )ىؿ( مقدر،
مضارعمرفكعبثبكتالنكف،)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممة

مقدر جكابشرطجاـز .(ُ)فيمحؿجـز
ـَ ]قكلوتعالى:لثانية:الجممة الشرطية ا*  ـَ اُدـَْتظِِري .[َؾاْكَتظُِروا إِنِّ َمَعُؽْؿ ِم

 تحميل الجممة:
 حرؼالشرط:محذكؼ،تقديره)إٍف(. -ُ
 جممةفعؿالشرط:محذكفة،تقديرىا:إفكنتـتنتظركف. -ِ
،الفاءالفصيحةكىيرابطةلجكابشرطمقدر،[َؾاْكَتظُِروا]جممةجكابالشرط:قكلوتعالى: -ّ

)انتظركا(فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،ك)الكاك(مبنيةعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،
جكابالشرط  .(ِ)كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

 الشرط: لجممتيثانيًا: األثر التفسيري 
،محٌذرانمشركيقكمومفحمكؿعاجؿنقموبساحتيـمثؿانهللاتعالىمحمديخاطب

 ربًٌيـالذمحؿ  السالكةفيتكذيبرسؿهللاكجحكدىـتكحيد بنظرائيـمفقبميـمفسائراألمـ
مفادىا شرطية بجممة ينتظر،كبدأت فيؿ تغنييـ، ال كالرسؿ كالحجج النذر كانت ىؤالءإٍف

المشرككفمفقكمؾيامحمدإاليكمانيركففيومفعذابهللامثؿأياـأسبلفيـالذمكانكاعمى
قؿليـيا،ثـختمتاآليةبجممةشرطيةأخرلمفادىا،ذمىـعميومفالشرؾكالتكذيبمثؿال
إفكنتـتنتظركففانتظركاعقابهللاإياكـ،كنزكؿسخطوبكـ،إنيمفالمنتظريفىبلككـ:محمد

.(ّ)كنزكؿالعقكبةالتيتحؿبكـمفهللا


                                                           

 .َِّ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُْٓ/ِ–الخراط–(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفِ)
 .ُِٓ/ُٓ-الطبرم–(انظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآفّ)
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َ ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: ـْ ُؿْؾ َيا َأهيُّ ـَ َتْعُبُدوَن ِم ـْ ِديـِل َؾََل َأْظُبُد افَِّذي ـْتُْؿ ِْم َصؽ  ِم ـُ ا افـَّاُس إِْن 

ـَ اُدْمِمـِغَ  قَن ِم ـُ ْؿ َوُأِمْرُت َأْن َأ ـُ ا ـْ َأْظُبُد اهللَ افَِّذي َيتََقؾَّ
. {502}يقكس:[ ُدوِن اهللِ َوَفؽِ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.)إٍف(،كىكحرؼحرف الشرط: -ُ  شرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـُْتْؿ ِْم َصؽ  ]قكلو ماضو[ـُ فعؿ )كنتـ( عمى، ناقصمبني

فعؿالشرط،ك)التاء(مبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكاف،كالميـ السككف،فيمحؿجـز
 .(ُ)لمجمع،)فيشؾ(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبركنتـ

ـْ ُدوِن اهللِ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ـَ َتْعُبُدوَن ِم ،الفاءكاقعةفيجكاب[ َؾََل َأْظبُُد افَِّذي
كالفاعؿ بالضمة مرفكع مضارع فعؿ )أعبد( السككف، عمى مبني حرؼنفي ك)ال( الشرط،

ناالأعبد،كالجممةضميرمستترتقديرهأنا،كالجممةفيمحؿرفعخبرمبتدأمضمرتقديره:فأ
جكابالشرط .(ِ)مفالمبتدأكالخبرفيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
أفأمرهللا أعقبوبعد تعالىباأللكىية، المؤدمإلىإثباتانفراده بالنظر المشركيف

عمىماجاءبو،فإن وثابتبجممةشرطيةمفادىا،إفاستمركاعمىالشؾفيماجاءبوالرسكؿ
عميو كأفدالئؿصحةدينوبينةلمناظريف،كقدكقعقكلوتعالى)الأعبد(مكقعجكابالشرطكدؿ 
فيالمعنى،كالتقدير:فأناعمىيقيفمففساددينكـ،فبلأتبعوكالأعبدالذيفتعبدكنيـكلكفأعبد

قديره،إفكنتـأيياالناسفيشؾمفهللا،كيمكفلمجممةالشرطيةأفيككفلياأثرتفسيرمآخركت
.(ّ)معرفةىذاالديف،فخبلصتوأنيالأعبدالذيفتعبدكفمفدكفهللاكلكنيأعبدهللاكحده

ـَ ]قكلوتعالى:ة:المسألة الثامن َؽ إًِذا ِم َك َؾنِْن َؾَعْؾَت َؾنِكَّ ـْ ُدوِن اهللِ َما ََل َيـَْػُعَؽ َوََل َيُُّضُّ َوََل َتْدُع ِم

. {504}يقكس:[ فظَّادِِغَ ا
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىالسككف،المحؿحرف الشرط: -ُ )فإٍف(،الفاءاستئنافية،ك)إٍف(حرؼشرطجاـز
 لومفاإلعراب.

                                                           

 .َِٗٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
القرآفِ) إعراب في الجدكؿ انظر: المكنكفَِٔ/ُُ-صافيمحمكد-( الكتاب عمـك في المصكف الدر ،-

 .ِّٕ/ٔ-السميفالحمبي
 .َُّ/ُُ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرّ)
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كىكفعؿماضو[َؾَعْؾَت ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالسككف،فيمحؿجـز
 .(ُ)الضـفيمحؿرفعفاعؿفعؿالشرط،ك)التاء(مبنيعمى

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ـَ افظَّادِِغَ ]قكلو جكابالشرط،[َؾنِكََّؽ إًِذا ِم في كاقعة الفاء ،
(حرؼتككيدكنصب،)الكاؼ(مبنيةعمىالفتحفيمحؿنصباسـإٌف،)إذان(حرؼ ك)إف 

محؿلومفاإلعرابكالجارجكابكجزاءميمؿتكسطبيفاالسـكالخبررعيانلمفكاصؿ،ال
كالمجركر)مفالظالميف(متعمؽبخبرمحذكؼتقديرهكائف،كالجممةمفإٌفكاسمياكخبرىا

جكابالشرط  .(ِ)فيمحؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

األدلةعمىصحةالديفككحدانيةالخالؽ،أمررسكلوبإظياردينو،بعدأفذكرهللا
ظيار المفارقةبينوكبيفماعميوالمشرككفمفعبادةاألكثافكاألصناـالتيالتضركالتنفع،كا 

كأفعبادةاألكثافكاتخاذىاأندادانهللتعالىكالشرؾبوسبحانوظمـكاضح،كقدجاءذلؾبصيغة
الفعؿمترتبه أمأفىذا غيرهللابكصؼالظمـ، عميوالشرطكالجزاءليبيفارتباطالفعؿبدعكة
.(ّ)كصؼالظمـالمحالة،كالتقدير:)إذاكافاألمركذلؾفإنؾكائفمفالظالميفالمحالة(





اِصَػ َفُف إَِلَّ ُهَق َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْرٍ َؾََل َرادَّ ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ـَ َوإِْن َيْؿَسْسَؽ اهللُ بُُِّض  َؾََل 

ـْ  ِحقؿُ فَِػْضؾِِف ُيِصقُب بِِف َم ـْ ِظَباِدِه َوُهَق افَغُػقُر افرَّ . {505}يقكس:[ َيَشاُء ِم
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي:
اِصَػ َفُف إَِلَّ ُهقَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ـَ .[َوإِْن َيْؿَسْسَؽ اهللُ بُُِّض  َؾََل 
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.)إٍف(حرف الشرط: -ُ  ،كىكحرؼشرطجاـز
بالسككف[َيْؿَسْسَؽ اهللُ بُُِّض  ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)يمسٍس(فعؿمضارعمجزـك

كىكفعؿالشرط،ك)الكاؼ(مبنيعمىالفتحفيمحؿنصبمفعكؿبو،)هللا(لفظالجبللة
 .(ْ)مجركرمتعمؽبالفعؿ)يمسس(فاعؿمرفكعبالضمة،)بضر(جارك

اِصَػ فَُف إَِلَّ ُهقَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ـَ ،)الفاء(كاقعةفيجكابالشرط،[َؾََل 
)ال(نافيةلمجنس،مبنيةعمىالسككف،المحؿليامفاإلعراب،)كاشؼ(اسـالمبنيعمى

                                                           

 .َِٕ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َُُِ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ّْٓٔ/ٕ-أبكزىرة-(انظر:زىرةالتفاسيرّ)
 .َّٕ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوْ)
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خبر)ال(محذكؼ،كيجكزأفالفتحفيمحؿنصب،)لو(جاركمجركرمتعمؽبػ)كاشؼ(،
في كجممة)الكاشؼلو...( كائفلو، متعمؽبالخبركالتقدير: يككفالجاركالمجركر)لو(

جكابالشرط  .(ُ)محؿجـز
.[َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْرٍ َؾََل َرادَّ فَِػْضؾِفِ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:* 

 تحميل الجممة:
كىكحرف الشرط: -ُ مف)إٍف(، لو محؿ ال السككف، عمى مبني ، جاـز شرط حرؼ

 اإلعراب.
،)يرد(فعؿمضارعمجزكـبالسككفكىكفعؿ[ُيِرْدَك بَِخْرٍ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

الشرط،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىكيعكدعمىهللا،ك)الكاؼ(مبنيةعمىالفتحفيمحؿ
 .(ِ)مجركرمتعمؽبالفعؿ)يرد(نصبمفعكؿبو،)بخير(جارك

،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،ك)ال(نافية[َؾََل َرادَّ فَِػْضؾِفِ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
لمجنس،مبنيةعمىالسككفالمحؿليامفاإلعراب،)راد (اسـالمبنيعمىالفتحفيمحؿ

ك متعمؽبمحذكؼخبر)ال( جاركمجركر )لفضمو( ك)الياء(نصب، لفضمو، مانعه التقدير:
)ال كجممة إليو، مضاؼ جر محؿ في الكسر عمى جكابمبني جـز محؿ في )... راد

 .(ّ)الشرط
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

هللايؤكدهللا بيدهالخيركالشر،فيىذهاآليةماجاءفياآلياتالسابقةمفأف 
فيذلؾأحد،فيكالذميستحؽالعبادةكحدهالشريؾلو،كجاءذلؾكالنفعكالضر،اليشاركو

جسمؾأكمالؾفبلكاشؼلوإال بجممتيفشرطيتيفمفاداألكلى،أنؾإٍفتتعرضلضرريمسُّ
ؾبخيرمنوكفضؿفي يخصُّ هللا،ثـجاءتالجممةالشرطيةالثانيةكمفادىا،إفيردؾهللابأمرو

،لفضموإالهللا،فاهللدينؾأكدنياؾ،فبلدافع قادرعمىكؿشيء،يمنحكيمنعكيعطيكيحـر
.(ْ)ككؿذلؾيفعموبحكمةكعمـ




المسألة العاشرة: تعالى: ََم هَيْتَِدي ]قكلو ـِ اْهتََدى َؾنِكَّ ُؽْؿ َؾَؿ ـْ َربِّ ُؿ احَلؼُّ ِم ـُ ا افـَّاُس َؿْد َجاَء َ ُؿْؾ َيا َأهيُّ

ـْ َضؾَّ ؾَ  ََم َيِضؾُّ َظَؾقَْفا َوَما َأَكا َظَؾقُْؽْؿ بَِقـِقؾٍ فِـَْػِسِف َوَم . {506}يقكس:[ نِكَّ

                                                           

 .َُِِ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .َُِِ/ٓ-المرجعالسابؽ(انظر:ِ)
 .َِٖ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ِّٖ/ُُ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرْ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيفكىماكمايأتي:

ََم هَيْتَِدي فِـَْػِسفِ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ـِ اْهتََدى َؾنِكَّ .[َؾَؿ
 تحميل الجممة:

مبنيعمىالسككففيمحؿرفعلشرط:اسم ا -ُ )فمف(،الفاءاستئنافية،)مٍف(:اسـشرطجاـز
 مبتدأ.

مبنيعمىالفتحالمقدرمنع،)اىتدل(فعؿماضو[اْهَتَدى]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
فعؿالشرط،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك  .(ُ)مفظيكرىاالتعذركىكفيمحؿجـز

َتِدي فِـَْػِسفِ ]قكلوتعالى:شرط:جممة جواب ال -ّ ََم هَيْ ،)فإنما(الفاءكاقعةفيجكابالشرط،[َؾنِكَّ
تسمىكافةكمكفكفة ك)إن ما( الكافة، ما كيؼعفالعمؿلكجكد (حرؼتككيدكنصب، ك)إف 
بالضمة مرفكع مضارع فعؿ )ييتدم( الفعمية، الجممة عمى إف لدخكؿ ىيئت ألنيا كمييأة

مىاأللؼمنعمفظيكرىاالثقؿ،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،كالجممةفيمحؿالمقدرةع
جكابالشرط،كجممةالشرطكالجكابفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مىٍف(  .(ِ)جـز

ََم َيِضؾُّ َظَؾقَْفا]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  ـْ َضؾَّ َؾنِكَّ [َوَم
 تحميل الجممة:

 ٍف(الكاكعاطفة،)مف(ىيكمافيالجممةالسابقة.)كمىاسم الشرط: -ُ
كىكفعؿماضو[َضؾَّ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالفتح،كىكفيمحؿجـز

 .(ّ)فعؿالشرط،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ََم َيِضؾُّ َظَؾْقَفا]قكلو إعرابيا[َؾنِكَّ سبؽ )فإن ما( الجممة، في

(فعؿمضارعمرفكعبالضمة،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،كالجممةفي السابقة،)يضؿي
جكابالشرط،كجممةالشرطكالجكابفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مىٍف(  .(ْ)محؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
دالئؿنس،فبعدأفقررهللاىذهاآليةتمثؿخاتمةعظيمةكمكجزةلماأجممتوسكرةيك

التكحيدكالنبكةكالمعادكأنوتعالىالخالؽالمبدع،النافعالضار،ختميابيذهالخاتمةالشريفةالتي

                                                           

 .ْٓ/ِ-عاسالد-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .َِٗ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .َُِّ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .َُِّ/ٓ-المرجعالسابؽ(انظر:ْ)
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ََم َيِضؾُّ َظَؾقَْفا َوَما ]ةالرؤياالصحيحة:تكضحلمناسكاف  ـْ َضؾَّ َؾنِكَّ َتِدي فِـَْػِسِف َوَم ََم هَيْ ـِ اْهتََدى َؾنِكَّ َأَكا َؾَؿ

باليداية[َظَؾقُْؽْؿ بَِقـِقؾٍ  أمينفع ييتدملنفسو، أممفاىتدلبيدلالحؽفسمعكأطاعفإنما ،
فإنمايضؿُّ نفسوإذىيالخيركمو،كهللاغنيعفعباده،كماعمىالرسكؿإالالببلغ،كمىٍفضؿ 

كجميةأمامو،فعاقبةكوالغكاية،كتركوطريؽاليدايةبعدأفبدتسبمياكاضحةكعمىنفسوبسم
 .(ُ)الضبلؿستعكدعميوبالخسرافالمبيف

                                                           

 .ّْٕٔ/ٕ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرِٖٔ/ُُ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرُ)
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 الفصل الثاني
 تحميل جممة الشرط في سورة ىود 
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

شتمؿعمىمبحثيف:قداك
     المبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية 

 ( وبيان أثرىا.ٓٙ-ٔ)
       ميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية المبحث الثاني: تح
 ( وبيان أثرىا.ٖٕٔ-ٔٙ)
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 المبحث األول
( ٓٙ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

مطالب:ةكفيوثبلث
     المطمب األول: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية 

 ( وبيان أثرىا.ٖٕ-ٔ)
   مطمب الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية ال

 ( وبيان أثرىا.ٓٗ-ٕٗ)
   المطمب الثالث: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية 

 ( وبيان أثرىا.ٓٙ-ٔٗ)
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 المطمب األول
 (ٖٕ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

(مفسكرةىكدعمىتسعمسائؿكىيكمايأتي:ِّ-ُ)اشتممتاآليات


ك ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ُؽْؿ ُثؿَّ ُتقُبقا إَِفْقِف ُيَؿتِّْعُؽْؿ َمَتاًظا َحَسـًا إَِػ َأَجٍؾ ُمَسؿًّ َوَأِن اْشتَْغِػُروا َربَّ

ؾَّ ِذي َؾْضٍؾ َؾْضَؾُف َوإِْن َتَقفَّْقا َؾنِنِّ َأَخاُف ظَ  ـُ بِرٍ َوُيْمِت  ـَ . {1}هقد:[ َؾْقُؽْؿ َظَذاَب َيْقٍم 
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي:
ُؽْؿ ُثؿَّ ُتقُبقا إَِفْقِف ُيَؿتِّْعُؽْؿ َمَتاًظا َحَسـًا إَِػ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  َوَأِن اْشَتْغِػُروا َربَّ

كَأَجٍؾ  .[ُمَسؿًّ
 تحميل الجممة:

مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،تقديره)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
 مفاإلعراب،كتقديرالجممةالشرطية)إفتتكبكايمٌتعكـ(.

جممة فعل الشرط: -ِ فعؿمضارعمجزـك ك)تتكبكا( مقٌدرة، شرطمحذكفة كىيجممة )تتكبكا(
 شرط،ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ.بحذؼالنكفكىكفعؿال

ألنو[ُيَؿتِّْعُؽْؿ َمَتاًظا َحَسـًا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط:  -ّ ،)يمتٍعكـ(فعؿمضارعمجزـك
نصب فيمحؿ الضـ مبنيعمى ضمير ك)الكاؼ( السككف، جزمو جكابالشرطكعبلمة

 .(ُ)يعكدعمىهللامفعكؿبو،كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(
بِرٍ ]الجممة الشرطية الثانية:*  ـَ .[َوإِْن َتَقفَّْقا َؾنِنِّ َأَخاُف َظَؾقُْؽْؿ َظَذاَب َيْقٍم 

 تحميل الجممة:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ل [َتَقفَّْقا]قكلو )تىكى الشرط، فعؿ ألنو مجزكـ مضارع فعؿ كا(

كعبلمةجزموحذؼالنكفألنومفاألفعاؿالخمسة،)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففي
 .(ِ)محؿرفعفاعؿ

                                                           

 .ُِٕ/ُُ-افيمحمكدص-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُُّ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
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،)الفاء(رابطةلجكابالشرط،)إني([َؾنِنِّ َأَخاُف َظَؾقُْؽؿْ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
مبنيعمى كنصب، ك)الياء(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿ)إٌف(حرؼتككيد الفتح،

)أنا(، تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ بالضمة مرفكع مضارع فعؿ )أخاؼ( إٌف، اسـ نصب
جكاب (فيمحؿجـز كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿرفعخبرإٌف،كجممة)إنًٌيأخاؼي

 .(ُ)الشرطالمقترفبالفاء
 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي

فيرسالتوفيكالبشيرالنذير،كبدأتبجممةشرطيةتتحدثاآلياتعفعمؿالرسكؿ
مفادىا،إنكـأيياالناسإفسألتـهللاأفيغفرلكـماكافمنكـمفأعماؿالشرؾكالكفركاإلجراـ

كتبتـمفكرجعتـإلىهللابإخبلصالعبادةلودكفسكاه،فإففعمتـذلؾكاستغفرتـمفكؿذنب،
في لكـ كينسأي الدنيا، زينة مف فيرزقكـ حسنان، متاعان دنياكـ في ييمتٍعكـ ىدايتو، اإلعراضعف

تمتاآلية،آجالكـإلىالعمرالمقدرلكـ جزاءفضمو،كخي كعمؿو ذمفضؿمفعمـو كيعطيكؿ 
كحده،كعدـعبادةبجممةشرطيةأخرلتفيدأنوإفتكليتـكأعرضتـعمادعكتكـإليومفعبادةهللا

كبيرشديداألىكاؿ،كىذهسنةهللافيإىبلؾاألمـالتيعصت غيره،فإنيأخاؼعميكـعذابيـك
ككذبتالرسؿ،كقدأيكدتجممةالشرطبػ)إٌف(كبككفالمسندفييااسمانمخبرانعنوبالجممةالفعمية

.(ِ)شدةتأكيدكقكعالعذابلتكضيح


اَن َظْرُصُف َظَذ اَداِء ]وتعالى:قكلالمسألة الثانية: ـَ اٍم َو َؿَقاِت َواألَْرَض ِْم ِشتَِّة َأيَّ َوُهَق افَِّذي َخَؾَؼ افسَّ

ـَ  َـّ افَِّذي ـْ َبْعِد اَدْقِت َفَقُؼقَف ُؽْؿ َمبُْعقُثقَن ِم ـْ ُؿْؾَت إِكَّ
ـُ َظَؿًَل َوفَئِ ُؽْؿ َأْحَس ْؿ َأيُّ ـُ َػُروا إِْن َهَذا إَِلَّ فَِقْبُؾَق  ِشْحٌر ـَ

. {5}هقد:[ ُمبِغٌ 
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)كلئف()الكاك(حرؼعطؼمبنيعمىالفتح،)البلـ(مكطئةلمقسـ،)إٍف(حرؼحرف الشرط: -ُ
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.  شرطجاـز

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ُؽْؿ َمْبُعقُثقنَ ]قكلو فعؿ[ُؿْؾَت إِكَّ ) )قٍمتى عمى، مبني ماضو
فاعؿ، ضميرمبنيعمىالفتحفيمحؿرفع )التاء( فعؿالشرط، فيمحؿجـز السككف،
)إنكـ(،)إٌف(حرؼتككيدكنصب،مبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،)الكاؼ(ضمير

 كعػػػػػػػرإٌفمرفػػػػكف(خبػػػػثع،)مبعكػػػػـلمجمػػػـإٌف،كالميػػػػػؿنصباسػػػػػػيمحػػػـفػػػىالضػػػػيعمػػػمبن
                                                           

 .ُِٕ/ُُ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َُٕ/ُُ-المراغي-،تفسيرالمراغيُّٗ/ُُ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرِ)



-ٕٗ- 
 

 .(ُ)بالكاكألنوجمعمذكرسالـ
جكابالقسـكىكجممة جواب الشرط: -ّ دؿعمييا َػُروا]محذكفة، ـَ ـَ  َـّ افَِّذي كقد(ِ)[َفَقُؼقَف ،

كقدتقدـ،ايستغنىعفجكابالشرطبجكابالقسـ؛ألنوإذاجاءفيصدرالكبلـغمبعميو
 .(ّ)التمييدمتكضيحذلؾفيالفصؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
فبدأتبجممة المكت، لمبعثبعد نكارىـ بمقاءهللاكا  تتحدثاآليةعفالمشركيفكتكذيبيـ
شرطيةككانتاألداة)إٍف(كالمسبكقةبالبلـالمكطئةلمقسـكالتيتؤذفبقسـمحذكؼتقديره:كهللا

بأفهللاسيب محمد يا أخبرتيـ ليجيبكنؾإف أعماليـ، عمى ليجزييـ بدأىـ، كما مماتيـ بعد عثيـ
جئتنابومفالقرآفىكسحركقكؿساحر،كقدأكدهللاتعالىقكؿالنبيالذمقائميف:إٌفىذا

المؤكدةفيقكلو ف  ـْ َبْعِد اَدْقِت ]بالقسـكبالجممةاإلسميةكا  ُؽْؿ َمبُْعقُثقَن ِم ليؤكدحقيقةالبعث،[إِكَّ
أكدإجابةالمشركيفبالبلـكبنكفالتككيدالثقيمةفيقكلو َػُروا]كما ـَ ـَ  َـّ افَِّذي ليدلؿعمى[َفقَُؼقَف

نكارالبعثبعدالمكت .(ْ)إصرارىـفيتكذيبكا 


َـّ ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: ٍة َمْعُدوَدٍة َفَقُؼقُف ْرَكا َظـُْفُؿ افَعَذاَب إَِػ ُأمَّ ـْ َأخَّ
بُِسُف َأََل َيْقَم َيْلتِقِفْؿ  َوَفئِ َما َُيْ

اُكقا بِِف َيْسَتْفِزُئقنَ  ـَ وًؾا َظـُْفْؿ َوَحاَق ِِبِْؿ َما  . {6}هقد:[ َفْقَس َمْْصُ
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىحرف الشرط: -ُ )كلئف(الكاكعاطفة،ك)البلـ(مكطئةلمقسـك)إٍف(حرؼشرطجاـز
 .(ٓ)اإلعرابالسككف،المحؿلومف

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ْرَكا َظـُْفُؿ افَعَذاَب ]قكلو عمى[َأخَّ ماضمبني فعؿ )أخرنا( ،
ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفع )نا( فعؿالشرط، فيمحؿجـز السككف،
فيمحؿجر مبنيعمىالضـ ضمير )ىـ( مبنيعمىالسككف، حرؼجر )عف( فاعؿ،

رى  .(ٔ)نا(،)العذاب(مفعكؿبومنصكببالفتحةمتعمؽبػ)أخ 

                                                           

 .ُّٓ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ُِٗ/ٔ-السميفالحمبي-،الدرالمصكفِِّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ُٖص-(انظر:الفصؿالتمييدمّ)
 .ّٗٔٔ/ٕ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرٔ/ُِ-(انظر:تفسيرالمراغيْ)
 .ُّٓ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوٓ)
 .ْٖ/ِ-الدعاس–إعرابالقرآف(انظر:ٔ)



-َٖ- 
 

 .(ُ)محذكفة،أغنىعنياجكابالقسـكىك)ليقكلف...(جممة جواب الشرط: -ّ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

رالعذابعفالكفار،بعدأفتكعدىـبوالرسكؿيقسـهللا فيىذهاآليةأنولكأخ 
مفالزماف،لقالكاا كتكذيبانكاستعجاالن:مايحبسو؟أمماالذميؤخرىذاالعذابستيزاءنإلىحيفو

أنوإذاجاءالكقتالذمعينوليـبنزكؿالعذابالذمكانكايستيزئكفبو،لـعنا؟فأجابيـهللا
لماكانكايستيزئكفبومفالعذابكذلؾجزاءن،كسيحيطبيـمفكؿجانب،يصرفوعنيـصارؼ

 كقد اقبؿكقكعو، لزيادة لمقسـ، المكطئة البلـ سبقيا كقد كجاءبحرؼالشرط)إٍف( حذؼلتأكيد،
.(ِ)جكابالشرطاستغناءنبجكابالقسـ،لككفالقسـسابؽلمشرطفيالترتيب



ُف فَ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ـْ َأَذْؿـَا اإِلْكَساَن ِمـَّا َرْْحًَة ُثؿَّ َكَزْظـَاَها ِمـُْف إِكَّ
ُػقرٌ َوَفئِ ـَ .{7}هقد:[ َقُئقٌس 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
 )لئف(سبؽإعرابوفياآليةالسابقة.حرف الشرط: -ُ
مبنيعمىالسككففي،)أذقنا(فعؿماضو[َأَذْؿـَا اإِلْكَسانَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

)اإلنس فاعؿ، رفع محؿ في السككف عمى مبني ضمير ك)نا( الشرط، فعؿ جـز اف(محؿ
 .(ّ)مفعكؿبومنصكببالفتحة

ُػقرٌ ]محذكفة،أغنىعنياجكابالقسـكىكجممة جواب الشرط: -ّ ـَ ُف َفَقُئقٌس   .(ْ)[إِكَّ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

ىذهاآليةتبيفطبيعةالنفسالبشرية،فاإلنسافييمععندماتصيبوالمصيبةأكيصيبوما
ماعانكمتبطرانعندمايناؿالخير،كيذىبعنومايسكؤه،كجاءذلؾبجممةيسكؤه،كبالمقابؿيككفط

)إف  (المؤكدةفيشرطيةمؤكدةبعدةمؤكدات،كىيصيغةالمبالغةكبالبلـكبالجممةاإلسميةكبػ
ُػقرٌ ]قكلوتعالى: ـَ ُف َفَقئُقٌس  فكأيضاندخكؿالبلـالمزحمقةفيجكابالقسـ،أمأفهللابعدأ[إِكَّ

.(ٓ)،كذلؾلقمةإيمانوكضعؼثقتوباهللأذاؽاإلنسافرحمةمنوثـنزعياإنوليئكسكفكر


ُف َفَػِرٌح ]قكلوتعالى:المسألة الخامسة: قِّئَاُت َظـِّل إِكَّ َـّ َذَهَب افسَّ تُْف َفَقُؼقَف اَء َمسَّ ـْ َأَذْؿـَاُه َكْعََمَء َبْعَد َُضَّ
َوَفئِ

. {50}هقد:[ َؾُخقرٌ 
                                                           

 .ِِٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ِٔ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرِ)
 .ُّٔ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفالكريـكبيانوّ)
 .ِِٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
 .ِّٕٔ-أبكزىرة-ىرةالتفاسير(انظر:زٓ)



-ُٖ- 
 

 وًل: تحميل جممة الشرط:أ
)كلئٍف(،)الكاك(حرؼعطؼمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،)البلـ(حرف الشرط: -ُ

مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.  المكطئةلمقسـ،)إٍف(حرؼشرطجاـز
ىالسككف،فيمبنيعم،)أذقناه(فعؿماضو[َأَذْؿـَاُه َكْعََمءَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط:  -ِ

فعؿالشرط،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككفممحؿرفعفاعؿ،ك)الياء(ضمير محؿجـز
 .(ُ)مبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبوأكؿ،)نعماء(مفعكؿبوثافمنصكببالفتحة

 .(ِ)محذكفةأغنىعنياجكابالقسـكىك)ليقكلف(جممة جواب الشرط: -ّ
 مة الشرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجم

يككففرحانفخكران؛ تتحدثاآليةعفانتقاؿاإلنسافمفالمحنةإلىالنعمة،فالكافرعندئذو
لمسعاداتاأليخركية،كأيكدتجممة ألفمنتيىرجاءهىكالفكزبيذهالسعاداتالدنيكية،كىكمنكره

تعالى قكلو في التككيد كبنكف )لئف(، قكلو في لمقسـ المكطئة بالبلـ القسـالشرط جكاب في
كتفاخر تبجحه )ذىبالسيئاتعني( كأفقكليـ فييا المبالغة إلثباتأفذلؾحقيقة ،)ليقكلف(؛

استخداـصيغةالمبالغةفيقكلوتعالى)فرحفخكر(ليدلؿعمىشدةالفخركالفرحالذميشعربوك
.(ّ)مغيراألحكاؿاألسبابكالكافربعدالبأساء،فيكاليشكرهللاعمىنعمو،كاليفكربكجكدخالؽ



المسألة السادسة: تعالى: ـِ ]قكلو َياٍت َواْدُظقا َم  ُشَقٍر ِمْثؾِِف ُمْػَسَ
اُه ُؿْؾ َؾْلُتقا بَِعْؼِ َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ  ـُ ـْ ُدوِن اهللِ إِْن  . {51}هقد:[ اْشَتطَْعُتْؿ ِم
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
ـُْتْؿ َصاِدؿِغَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالسككف،في،)كنتـ(فعؿماضو[ـُ

فعؿالشرط،)التاء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكاف،كالميـلمجمع، محؿجـز
 .(ْ)عبلمةنصبوالياءألنوجمعمذكرسالـ)صادقيف(خبركنتـمنصكبك

جممة جواب الشرط: -ّ كادعكا( فأتكا صادقيف كنتـ )إف أم قبميا ما عمييا دؿ ،(ٓ)محذكفة
 رفيمحؿرفعفاعؿ،ػكف،كالكاكضميػػػذؼالنػػىحػػيعمػػرمبنػػؿأمػػدرفعػػكابالشرطالمقػػكج

                                                           

 .َِّ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ْٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
الكتابم،الُْ/ُِ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرّ)  .ْْٓ/َُ-ابفعادؿالحنبمي-بابفيعمـك
 .ِِّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
 .ِّّ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوٓ)



-ِٖ- 
 

جكاب  الشرط،كجممة)ادعكا(مثميا.كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بعشر تبيفىذهاآليةمرحمةمفمراحؿالتحدمالذمتحدلبوهللاالعرب،كىيأفيأتكا
يركففييـالمقدرةعمىذلؾ،كمفيستطيعكفأففٍمىعجزكاعفاإلتياففميـأفيدعكاسكرفإف

فبي إلتيافبعشرسكرمثمومعتمكنيـمفاالستعانةبكؿمفأرادكا،تىيعاكنكىـ،فإفعجزكاعفا
ـْتُْؿ َصاِدؿِغَ ]أفىذاالقرآفمفعندهللا،كجاءتالجممةالشرطيةبقكلوتعالى: ـُ أمإفكنتـ[إِْن 
.(ُ)صادقيففيقكلكـافتراهفمالكـالتفتركفمثموفتنيضحجتكـ



ََم ُأْكِزَل بِِعْؾِؿ اهللِ َوَأْن ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق َؾَفْؾ ]ى:قكلوتعالالمسألة السابعة: ْ َيْسَتِجقُبقا َفُؽْؿ َؾاْظَؾُؿقا َأكَّ َؾنِْن ََل

. {52}هقد:[ َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ 
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
.[اْظَؾُؿقاؾ َ َتِجقُبقا فَُؽؿْ ََلْ َيْس ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:* 

 تحميل الجممة:
)فإف(،)الفاء(حرؼعطؼمبنيعمىالفتح،المحؿلومفاإلعراب،)إف(حرف الشرط: -ُ

مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.  حرؼشرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ْ ]قكلو عم[َيْسَتِجقُبقا فَُؽؿْ ََل مبني كنفي جـز حرؼ )لـ( ى،

)يستجيبكا(فعؿمضارعمجزكـبمـكعبلمةجزموحذؼ(ِ)السككف،المحؿلومفاإلعراب
فعؿ جـز محؿ في كالجممة فاعؿ رفع محؿ في السككف عمى مبني ضمير )الكاك( النكف
الشرط،)لكـ(البلـحرؼجرمبنيعمىالفتح،ك)الكاؼ(ضميرفيمحؿجراسـمجركر

 .(ّ)متعمؽبػ)يستجيبكا(
،)الفاء(رابطةلجكابالشرط،)اعممكا(فعؿ[...َؾاْظَؾُؿقا ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

أمرمبنيعمىالحذؼالنكف،)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممة
جكابالشرطالمقترفبالفاء  .(ْ)فيمحؿجـز

                                                           

 .ُِ/ُِ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرُ)
 .ْٗ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ِِّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ْٗ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفْ)
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.[َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ  َؾَفْؾ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:* 

 تحميل الجممة:
.حرف الشرط: -ُ  محذكؼ،كتقديره)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
 محذكفة،كتقديرىا:إٍفأينزؿالقرآفبعمـهللا.جممة فعل الشرط:  -ِ
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: لجكابشرطمقدر،[َؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ ]قكلو رابطة )الفاء( ،

حرؼاستفيا )أنتـ()ىؿ( اإلعراب، مف لو السككفالمحؿ مبنيعمى معنىاألمر فيو ـ
ضميرمنفصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ،)مسممكف(خبرالمبتدأمرفكعكعبلمة
جكابشرطمقدر رفعوالكاك؛ألنوجمعمذكرسالـ،كجممة)ىؿأنتـمسممكف(فيمحؿجـز

 .(ُ)(مسممكفتـأم)إفأنزؿالقرآفبعمـهللافيؿأن
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

بدأتاآليةبتكجيوالخطابلممشركيف،لعميـيرجعكفعفشركيـكيتكبكفإلىهللا،كبدأت
بجممةشرطيةمفادىا،إفلـيستجبلدعكتكـأيياالكافركفمفاستعنتـبيـفياإلتيافبعشرسكر

رآفأنزؿبعمـهللاكحده،كاليقدرعمىإنزالوبتمؾالصكرةأحدمفمثؿالقرآف،فاعممكاأفىذاالق
تمتاآلية سكاه،كاعممكاأيضانأنوالإلوإالىكاإللوالحؽ،المستحؽكحدهلمعبادةكالطاعة،ثـخي
أينزؿالقرآفبعمـهللافيؿأنتـمؤمنكفباهلل بجممةشرطيةثانيةمقدرةاألداةكالفعؿ،كتقديرىا:إٍف

.(ِ)يذاالقرآف،كبمايتضمنومفعقائدككعدككعيدكنظاـكامؿلمحياة؟كب


المسألة الثانية: تعالى: ْؿ ؾِقَفا َوُهْؿ ؾِقَفا ]قكلو ْكَقا َوِزيـََتَفا ُكَقفِّ إَِفْقِفْؿ َأْظََمََلُ اَن ُيِريُد احَلَقاَة افدُّ ـَ ـْ           َم

. {53}هقد:[ ََل ُيْبَخُسقنَ 
 جممة الشرط:أوًل: تحميل 

،مبنيعمىالسككف،فيمحؿرفعمبتدأ.)مىاسم الشرط: -ُ  ٍف(،كىكاسـشرطجاـز
ْكَقا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ اَن ُيِريُد احَلَقاَة افدُّ ،كاففعؿماضناقصمبنيعمى[ـَ

فعؿالشرط،كاسـكافضميرمستترتقديره)ىك(يعكدعمىاسـالشرط، الفتح،فيمحؿجـز
كالجممةمفالفعؿ )ىك(، كالفاعؿضميرمستترتقديره فعؿمضارعمرفكعبالضمة، )يريد(

 ؿنصبخبركاف،)الحياة(مفعكؿبومنصكببالفتحة،)الدنيا(نعتلمحياةػػيمحػػؿفػػكالفاع

                                                           

 .ِِّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ّٓ/ُِ-الزحيمي–،التفسيرالمنيرُٕٓ/ٕ-طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطِ)
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 .(ُ)منصكببالفتحةالمقدرةعمىاأللؼ
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ؿْ ُكَقفِّ إَِفقِْفْؿ أَ ]قكلو ألنو[ْظََمََلُ فعؿمضارعمجزكـ )نكٌؼ( ،

جكابالشرطكعبلمةجزموحذؼحرؼالعمة،كالفاعؿضميرمستترتقديرهنحف،كالجممة
مفالفعؿكالفاعؿالمحؿليامفاإلعرابألنياجكابشرطلـيقترفبالفاء،)إلييـ(جار

ة،ك)ىـ(ضميرفيمحؿجركمجركرمتعمؽبػ)نكٌؼ(،)أعماؿ(مفعكؿبومنصكببالفتح
 ،كجممةفعؿالشرطكجكابوفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مف(.(ِ)مضاؼإليو

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
أفالحياةالدنياكزينتياتسيرعمىسنةهللافيالكجكد،مربكطةفيىذهاآليةيبيفهللا

مؤمفكالكافرإذاأخذكؿمنيمابأسبابيا،كجاءذلؾباألسبابكالمسببات،فالحياةكزينتياتككفلم
مفكانتإرادتومقصكرةعمىحبالدنياكزينتيامفمتاعكلباسكأثاث،بجممةشرطيةمفادىا،أف 

 األخركية، السعادة طالبان يكف كلـ كالماؿيمنحو كالرياسة الصحة مف الدنيا في عممو هللاجزاء
.(ّ)اماندكفأفينقصوشيئانمفمردكدالعمؿكالبنيف،كيكفيوثمرةجيدهتم



ـْ َؿبْؾِِف ـَِتاُب ُمقَشك ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ِف َوَيْتُؾقُه َصاِهٌد ِمـُْف َوِم ـْ َربِّ اَن َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـَ ـْ  َأَؾَؿ

ـَ األَْح  ـْ َيْؽُػْر بِِف ِم ًة ُأوَفئَِؽ ُيْمِمـُقَن بِِف َوَم ـْ َربَِّؽ إَِماًما َوَرْْحَ ُف احَلؼُّ ِم َزاِب َؾافـَّاُر َمْقِظُدُه َؾََل َتُؽ ِْم ِمْرَيٍة ِمـُْف إِكَّ

َثَر افـَّاِس ََل ُيْمِمـُقنَ  ـْ َـّ َأ
. {55}هقد:[ َوَفؽِ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
تشتمؿاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي: 

ـَ األَْحَزاِب َؾافـَّاُر َمْقِظُدهُ وَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ـْ َيْؽُػْر بِِف ِم .[َم
 تحميل الجممة:

مبنيعمىالسككف،فيمحؿرفعمبتدأ.اسم الشرط:  -ُ  )مىٍف(كىكاسـشرطجاـز
،)يكفر(فعؿمضارعمجزكـبالسككف،كىكفعؿ[َيْؽُػْر بِفِ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

 .(ْ)تقديرهىك،)بو(جاركمجركرمتعمقافبالفعؿيكفرالشرط،كالفاعؿضميرمستتر
،)الفاء(كاقعةفيجكابالشرط،)النار([َؾافـَّاُر َمْقِظُدهُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

 مبتدأمرفكعبالضمة،)مكعد(خبرالمبتدأمرفكعبالضمة،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿ
                                                           

 .ِّْ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َٓ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُّٖٔ/ٕ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرّٓ/ُِ-الزحيمي-منير(انظر:التفسيرالّ)
 .ِّٕ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
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جكابالشرط،كالجممةمف  .(ُ)فعؿالشرطكجكابالشرطفيمحؿرفعخبر)مف(جـز
.[ َؾََل َتُؽ ِْم ِمْرَيٍة ِمـْفُ ]قكلوتعالى:* الجممة الشرطية الثانية: 

مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ٔ محذكؼ،تقديره:)إٍف(كىكحرؼشرطجاـز
مفاإلعراب.

األمركذلؾفبلتؾفيمريةمنو.محذكفة،كتقديرىا:إفكافجممة فعل الشرط:-ٕ
،)الفاء(الفصيحةكىيالتيتفصح[َؾََل َتُؽ ِْم ِمْرَيٍة ِمـْفُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ٖ

)تؾ( عفجممةشرطمقدرة،)ال(حرؼنييمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،
ال عمى السككف جزمو كعبلمة )ال( بػ ناقصمجزـك مضارع لمتخفيؼفعؿ المحذكفة نكف

كأصميا)تكف(،كاسـ)تؾ(ضميرمستترتقديره)أنت(،)في(حرؼجر،)مرية(اسـمجركر
بالكسرة،كالجاركالمجركرفيمحؿنصبخبر)تؾ(،)منو(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼ

جكابشرطمقدر  .(ِ)صفةلػ)مرية(،كالجممةمفتؾكاسمياكخبرىافيمحؿجـز
 الشرط: األثر التفسيري لجممتي ثانيًا:

كبيفمفيطمبكفالدنياكتككف،ىذهاآليةبيامكازنةبيفالذيفيتبعكفالحؽكيؤمنكفباهلل
كحدىامقصدىـكيشرككفباهلل،كبدأتبجممةشرطيةبٌيففيياأفمفيكفرباهللكيجحدأفالقرآف

كغيرىـمفالييكدكالنصارلالنبيمفعندهللاسكاءأكافمفأىؿمكةأـممفتحزبكاعمى
ختمتاآلية ثـ كبئسالمصير، إلىجينـ حتمان كمرجعو مآلو أف أم مكعده، فالنار كالكثنييف،

يأفمفيفكمفادىا،إفكافاألمركذلؾفنبيو،كالمرادجميعالمكبجممةشرطيةمخاطبانبياهللا
المكم  فبلتؾأييا القرآفحتىاليككفالقرآفحؽثابتمفعندهللا، ؼفيشؾمفأمرىذا

.(ّ)مصيرؾجينـكالعياذباهلل
 المطمب الثاني

 ( ٓٗ-ٕٗتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

يشتمؿىذاالمطمبمفسكرةىكدعمىتسعمسائؿكىيكمايأتي:


قَْت َؿاَل ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ـْ ِظـِْدِه َؾُعؿِّ ـْ َرِّبِّ َوَآَتاِن َرْْحًَة ِم ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـُ َيا َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن 

اِرُهقنَ  ـَ ا  . {86}هقد:[ َظَؾقُْؽْؿ َأُكْؾِزُمُؽُؿقَها َوَأْكُتْؿ ََلَ

                                                           

 .َٓ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِّٗ/ْ–محيالديفدركيش–،إعرابالقرآفكبيانوُُِِ/ٓ–محمكدياقكت–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ٓٓٓ/ِ–الشككاني–،فتحالقديرّْ/ُِ-الزحيمي-ظر:التفسيرالمنير(انّ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككف،حرف الشرط: -ُ  المحؿلومفاإلعراب.)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
ـْ َرِّبِّ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ،)كٍنت(فعؿماضناقصمبنيعمى[ـُ

فعؿالشرط،)التاء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكنت، السككف،فيمحؿجـز
 كنت خبر بمحذكؼ تتعمؽ كمجركر جار بينة( ك(ُ))عمى )إف كتقديره عمى، قائمان نت

 بينة...(.
محذكفة،دٌؿعميياسياؽاآلية،كتقديرىا:إفكنتعمىبينةمفربيفمـجممة جواب الشرط: -ّ

 .(ِ)تظيرلكـالحجة،فيؿألزمكـبالتصديؽبيا
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

ركنيماذاأفعؿ،أخبكمناقشتولقكموكردهعمييـ،قائبلن:ياقكـًتتحدثاآليةعفنكح
كماذاتركفإفكنتعمىيقيفكحجةظاىرةفيماجئتكـبومفربي،كقدآتانيرحمةمفعنده
كىيالنبكةكالكحي،فعميتعميكـكخفيت،فمـتيتدكاإليياكبادرتـإلىتكذيبيا،فيؿأكرىكـعمى

.(ّ)قبكليا،كأنتـمعرضكفعنيا،كالإكراهفيالديف؟


ُرونَ ]قكلوتعالى:ة:المسألة الثاني َـّ ْؿ َأَؾََل َتَذ ـَ اهللِ إِْن َضَرْدُْتُ ِن ِم ـْ َيـُْْصُ . {10}هقد:[ َوَيا َؿْقِم َم

تحميل جممة الشرط:أوًل: 

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

ت(فعؿماضيمبنيعمىالسككف،في،)طرد[َضَرْدُْتُؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
فعؿالشرط،)التاء(ضميرمبنيعمىالضـ،فيمحؿرفعفاعؿ،)ىـ(ضمير محؿجـز

 .(ْ)مبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو
ينصرنيمفجممة جواب الشرط: -ّ مف )إفطردتيـ كالتقدير: قبميا، ما عمييا دؿ محذكفة،

 .(ٓ)دكفهللا(
 

                                                           

 .ِِٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ّّٖ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ٔٓ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)
 .ْٓ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفْ)
 .ِٓٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفٓ)
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 التفسيري لجممة الشرط: ثانيًا: األثر
نكح منوأفيطردمفتكمؿاآليةالحديثعفنكحكمناقشتولقكمو،فبعدأفطمبقـك

إلىرشدىـ،فقاؿ:افترضكايافلعميـيرجعكعمييـنكحككٌجوليـنداءنآمفبدعكتومفالفقراء،ردٌ
يكيجيرنيمفعذابهللا؟،قكميأنيطردتىؤالءالمؤمنيفالفقراءمفمجمسي،فمفالذميحمين

،كاإلجابةإلىالدعكةالتيطردىـبسببسبقيـإلىاإليمافكمفالذمينصرنيمفدكفهللا؟فإف 
.(ُ)هللارسكلوألجمياظمـعظيـ،اليقعمفأنبياءهللاالمؤيديفبالعصمةأرسؿ



المسألة الثالثة: تعالى: ـَ َؿاُفقا َيا ُكقُح َؿْد َجاَدْفتَـَ ]قكلو ـَْت ِم ـُ َثْرَت ِجَداَفـَا َؾْلتِـَا بََِم َتِعُدَكا إِْن  ـْ ا َؾَل

اِدؿِغَ  . {18}هقد:[ افصَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
تشتمؿاآليةعمىجممتيفشرطيتيفكىماكمايأتي:

.[َؾْلتِـَا بََِم َتِعُدَكا]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:* 

 تحميل الجممة:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،كتقديره)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.
كنتجممة فعل الشرط: -ِ إف أك تزعـ كما األمر كاف إف تقديرىا: كيمكف أيضان، محذكفة

 صادقان.

،)الفاء(رابطةلجكابشرطمقدر،كىي[َؾْلتِـَا بََِم َتِعُدَكا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
الفاءالفصيحةالتيتفصحعفشرطمحذكؼ،)أتنا(فعؿأمرمبنيعمىحذؼحرؼالعمة،
كالفاعؿضميرمستترتقديرهأنت،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿ
جكابشرطمقدرأم:إفكنتصادقانفيما بو،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

 .(ِ)تقكؿفأتنا
اِدؿِغَ ]قكلوتعالى:الشرطية الثانية:الجممة *  ـَ افصَّ ـَْت ِم ـُ .[إِْن 

 تحميل الجممة:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(كىكحرؼشرطجاـز

                                                           

 .ُٓٗ/ٕ-طنطاكم–،التفسيرالكسيطُٔٓ/ِ–الشككاني–(انظر:فتحالقديرُ)
 .ُِّٓ/ٓ-محمكدياقكت-،إعرابالقرآفِٗٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
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اِدؿِغَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ـَ افصَّ ـَْت ِم (فعؿماضو[ـُ مبنيعمىالسككف،،)كٍنتى
فعؿ جـز محؿ كاف،في اسـ رفع محؿ في الفتح عمى مبني ضمير ك)التاء( الشرط،

الصادقيف مف كائنان كالتقدير: كنت، خبر بمحذكؼ متعمؽ كمجركر جار الصادقيف( )مف
 .(ُ)أكمحسكبانمفالصادقيف

 .(ِ)محذكفة،دؿعميياماقبميا،كالتقدير:إفكنتمفالصادقيففأتناجواب الشرط: جممة  -ّ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
 نكح قـك عناد اآلية تبيف نكح مف سمعكا أف فبعد ربيـ، أمر عف كعتكىـ

جدالنا عمينا فأكثرت الكاذب، الكاىي بالكبلـ كخاصمتنا جادلتنا قد نكح يا قالكا: سمعكا، ما
افاألمركماتزعـفأتنابماتعدنامفكتماديت،ثـجاءتالجممةالشرطيةاألكلىكمفادىا،إفك

مف نكح يا كنت إف كمفادىا، باألكلى جاء ما لتؤكد الثانية الشرطية الجممة كجاءت العذاب،
الصادقيففيكبلمؾكتكعدؾلنابالعذابفأتنابو،فإننامصركفعمىعبادةآليتنا،ككارىكفلما

إٍف(كالذميدؿعمىالتشكيؾفيكقكعالفعؿ،،كقداستعممتاآليةحرؼالشرط)(ّ)تدعكناإليو
فالكفارتنكركالدعكةنكحككٌذبكىارغـكثرةاألدلةالمثبتةلتكحيدهللاككجكبطاعتو.



ـَ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ََم َيْلتِقُؽْؿ بِِف اهللُ إِْن َصاَء َوَما َأْكُتْؿ بُِؿْعِجِزي . {11}هقد:[ َؿاَل إِكَّ
 يل جممة الشرط:أوًل: تحم

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
فعؿ،كىكفعؿماضو[َصاءَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالفتحفيمحؿجـز

 .(ْ)الشرط،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك
 .(ٓ)اءيأتيكـبو(أك)إفشاءذلؾفعؿ(محذكفة،كيمكفتقديرىا:)إفشجممة جواب الشرط: -ّ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
مخاطبانقكمو:ياقكـلستأنامفيحددنزكؿالعذاببكـحتىتعجزكنييقكؿنكح

فشاءذلؾفعؿ،كماأنتـك،فيكالقادرعمىأفيأتيكـبوكتستيزؤكابي،بؿإٌنمايأتيكـبوهللا ا 
                                                           

 .ِٖٓ/ُِ-محمكدصافي-آف(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرُ)
 .ّْٕ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ُٖٗ/-طنطاكم–،التفسيرالكسيطِّٓ/ُ-النخجكاني-(انظر:الفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبيةّ)
 .ِٗٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
 .ُِّٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفٓ)
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.(ُ)لعذاببمعجزيفهللافيفعموكأخذه،فيكالقاىرفكؽعباده،كأنتـحينئذالعاجزكفحيفحمكؿا
اَن اهللُ ُيِريُد َأْن ُيْغِقَيُؽْؿ ]المسألةالخامسة:قكلوتعالى: ـَ َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل إِْن َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح فَُؽْؿ إِْن 

ُؽْؿ َوإَِفْقِف ُتْرَجُعقنَ  . {12}هقد:[ ُهَق َربُّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

كىما شرطيتيف، جممتيف عمى تشتمؿ فيي الشرط، عمى الشرط لدخكؿ مثاؿ اآلية ىذه
كمايأتي:

.[َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل إِْن َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽؿْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:* 

 تحميل الجممة:

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.)إٍف(،حرف الشرط: -ُ  كىكحرؼشرطجاـز

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: عمى[َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽؿْ ]قكلو ماضمبني فعؿ )أردت( ،
فعؿالشرط،ك)التاء(ضميرمبنيعمىالضـ،فيمحؿرفعفاعؿ، السككف،فيمحؿجـز

السككف، حرؼمصدرمكنصبمبنيعمى فعؿ)إٍف( )أنصح( اإلعراب، مف لو محؿ ال
 مضػػارعمنصػػكببأفكعبلمػػػةنصبػوالفتحة،كالفاعؿضميرمستترتقديره)أنا(،ك)لكـ(جار

 .(ِ)كمجركرمتعمؽبػ)أنصح(

،(ّ)أفتككفجممةجكابالشرطمحذكفة،دؿعميياماقبمياالرأي األول:الشرط:  جممة جواب -ّ
كىذاعمىرأم[َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل]جممةجكابالشرطقكلوتعالى:أفتككفالرأي الثاني:

أفتككفالجممةالشرطيةالثانيةالرأي الثالث:،(ْ)مفأجازبتقدـجكابالشرطعمىفعمو
فكافيريدهللا(ٓ)كجكابياجكابلمجممةالشرطيةاألكلى ،كالتقدير)إفأردتأفأنصحلكـكا 

 نفعكـنصحي(.إغكاءكـ،الي

ُؽْؿ َوإَِفْقِف ُتْرَجُعقنَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  اَن اهللُ ُيِريُد َأْن ُيْغِقَيُؽْؿ ُهَق َربُّ ـَ .[إِْن 

                                                           

 .ّّٓ/ُ-النخجكاني-(انظر:الفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبيةُ)
 .ُِّٕ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفالكريـِ)
 .ُِٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ِٔٓ/ِ-الشككاني–(انظر:فتحالقديرْ)
 .ُِّٕ/ٓ-محمكدياقكت-،إعرابالقرآفُٗص-مييدم(انظر:الفصؿالتٓ)
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 تحميل الجممة:
 )إٍف(،كسبؽبيانوفيبدايةالمسألة.حرف الشرط: -ُ
اَن اهللُ ُيِريُد َأْن ُيْغقِ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)كاف(فعؿماضناقصمبني[َيُؽؿْ ـَ

فعؿالشرط،)هللا(لفظالجبللةاسـكافمرفكعبالضمة،)يريد(فعؿ عمىالفتح،فيمحؿجـز
مضارعمرفكعبالضمة،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىك:كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿ

 .(ُ)نصبخبركاف
،(ِ)ممةجكابالشرطمحذكفة،دؿعميياماقبمياأفتككفجالرأي األول:جممة جواب الشرط: -ّ

ىكجكابالشرط،كىذاعمىرأم[َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل]أفيككفقكلوتعالى:الرأي الثاني:
 جكابالشرطعمىفعمو بتقدـ (ّ)مفأجاز أفيككفالشرطاألكؿكجكابو،الرأي الثالث:،
 يريد هللا كاف )إف كالتقدير: ليا ينفعكـجكابان فبل لكـ، أنصح أف أردت فإف يغكيكـ أف

.(ْ)نصحي(

 األثر التفسيري لجممتي الشرط:
،أكضحليـأفنصحوليـلقكمو،أنيـلفيفمتكامفعقابهللافنكحبعدأفبي 

ؿتعذيبكـهللاالذمال معيـفيـمستمركففيضبلليـ،فقاؿ:إنماالذميعاقبكـكيعجًٌ غيرنافعو
أنتـبياربيفمفعذابهللا؛ألنكـفيقبضتويعجزه شيء،إفشاءعاقبكـعاجبلنأكآجبلن،فما

ح كممكوكسمطانو،كاليفيدكـنصحيكاجتيادمفيإيمانكـ،إفأرادهللاإغكاءكـكىبلككـ،كقدكىضي
ؤذفماأفادتوالجممةالشرطيةمفتعميؽالشرطعمىالجكابفقكلو:)إفأردتأفأنصحلكـ(م

نكح فكرىكاذلؾ،كأيضانقكلو:بعـز عمىتجديدالنصحفيالمستقبؿ؛ألفكاجبوىكالببلغكا 
)إفكافهللايريدأفيغكيكـ(إشارةإلىأفكراىيتيـلدعكةنكحكا عراضيـعنياسببوخذالفهللا

نكح دلاستمرارغكايتيـ،اليعمـميرادهللامفإغكائيـكالمإياىـكلكالهلنفعونصحو،كلكف 
.(ٓ)فمذلؾكافعميوأفينصحليـإلىنيايةاألمر



ِرُمقنَ ]قكلوتعالى:المسألة السادسة: َّا ُُتْ ْيُتُف َؾَعَعَّ إِْجَراِمل َوَأَكا َبِريٌء ِِم اُه ُؿْؾ إِِن اْؾَسَ [ َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

. {13}هقد:
                                                           

 .ٓٓ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُِّٕ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ِٔٓ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرّ)
 .ْْٔ/ِ-الخراط–،المجتبئُِ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
 .ِٔ/ُِ–ابفعاشكر–،التحريركالتنكيرِٔٓ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرٓ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.)إحرف الشرط: -ُ  ٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

جممة فعل الشرط: -ِ ْيُتفُ ]قكلوتعالى: كىكفعؿماضو[اْؾَسَ فيمحؿ، مبنيعمىالسككف،
فعؿالشرط،ك)التاء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الياء(ضميرمبني جـز

 .(ُ)عمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ([َؾَعَعَّ إِْجَراِمل]قكلو )عمي  فيجكابالشرط، كاقعة الفاء ،
)عمى(حرؼجرمبنيعمىالسككفعمىالياءالمدغمةفيياءالمتكمـ،كياءالمتكمـضمير
مقدـ، خبر بمحذكؼ متعمؽ كالمجركر كالجار )عمي( بػ جر محؿ في الفتح عمى مبني

مبت ظيكرىاك)إجرامي( مف منع المتكمـ، ياء قبؿ ما عمى المقدرة بالضمة مرفكع مؤخر دأ
اشتغاؿالمحؿبحركةمناسبةالياء،ك)الياء(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼ
جكاب إجرامي(فيمحؿجـز (كجممة)عمي  إليوكتقديرالجممةاالسمية:)فإجراميكائفعمي 

 .(ِ)الشرطالمقترفبالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

حكايةلقكؿمشركيمكةفيتكذيبىذهالقصة،ىذهاآليةمعترضةفيقصةنكح
أفيجيبيـ،كجاءذلؾبجممةشرطيةمفادىا،إفكنتافتريتوانكقكليـبافترائيا،فأمرهللامحمد

كالعقاب،إنم فكنتصادقانعمىهللاكماتزعمكف،فماعميكـمفذلؾإثـه ،كا  اإثموكعقابوعمي 
مفعذاب يصيبكـ كمما كذنكبكـ آثامكـ مف برمء كأنا عقابذلؾالتكذيب، ككذبتمكنيفعميكـ
ككأنيػػا المشػػػرككف، إلييػػػا كليمتفػػت لتأكيدىا نكح؛ قصة ثنايا في اآلية ىذه جاءت كقد عظيـ،

مف بعدىا سيأتي ما إلػػى كينتبيػػػكا هللاقصتيػػـ، كالمكذبيف،أخذ عاقبةلمظالميف نة سي كىذه
لـاآليةحرؼالشرط)إٍف(لبيافبطبلفأصؿاالفتراءكاستحالتوألفالرسكؿالظمـ،كاستعماؿ

عرؼعنوكذبقط،كلـيدؿعمىأنوكافشاكان،إالأنوقكؿيقاؿعمىكجواإلنكارعنداليأسيي
.(ّ)مفالقبكؿ

                                                           

 .ّْٕ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ٓٓ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
،الُُّٕ/ٔ-الخطيب–،تفسيرالقرآفلمقرآفّّْ/ُٕ–الرازم–(انظر:مفاتيحالغيبّ) مبابفيعمـك

 .َْٖ/َُ–ابفعادؿالحنبمي–الكتاب
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ـَ َؾََل َتْبَتئِْس بََِم ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: ـْ َؿْد َآَم ـْ َؿْقِمَؽ إَِلَّ َم ـَ ِم ـْ ُيْمِم ُف َف َوُأوِحَل إَِػ ُكقٍح َأكَّ

اُكقا َيْػَعُؾقنَ  . {14}هقد:[ ـَ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 محذكؼكتقديره)إٍف(.حرف الشرط: -ُ

 فقٌمة(.محذكفة،كتقديرىا:)إفكافالمؤمنكجممة فعل الشرط: -ِ

)الفاء(رابطةلجكابشرطمقٌدر،)ال(حرؼ[َؾََل َتْبَتئِْس ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
جزمو كعبلمة الناىية ببل مجزكـ مضارع فعؿ )تبتئس( السككف، عمى مبني كجـز نيي
جكاب السككف،كالفاعؿضميرمستترتقديرهأنت،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

 .(ُ)المقٌدرأم)إفكافالمؤمنكفقمةفبلتبتئس(الشرط
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

يدعكقكموألؼسنةإالخمسيفعامان،أكحىهللالوأنولفيؤمفبعدأفمكثنكح
َوَؿاَل ]مفإيمافقكمو،فدعاعمييـ،كقاؿ:فيأسنكح،مفقكمؾبعدىذاإالمفقدآمفقبؿ

اًراُكقٌح  ـَ َديَّ ـَ افَؽاؾِِري ،ثـجاءتالجممةالشرطيةالتيمفادىا، {84}كقح:[ َربِّ ََل َتَذْر َظَذ األَْرِض ِم
.(ِ)إفكافالمؤمنكفبؾقمةفبلتبتئسكالتحزفبماكافيفعموبؾقكمؾمفالتكذيبكاإليذاء

ََم ]قكلوتعالى:المسألة الثامنة: ؾَّ ـُ ـْ َؿْقِمِف َشِخُروا ِمـُْف َؿاَل إِْن َتْسَخُروا َوَيْصـَُع افُػْؾَؽ َو ٌ ِم ََ  َمرَّ َظَؾْقِف َم

ََم َتْسَخُرونَ  ـَ ا َكْسَخُر ِمـُْؽْؿ  . {16}هقد:[ ِمـَّا َؾنِكَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

ََم َمرَّ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ؾَّ ـُ ـْ َؿْقِمِف َشِخُروا ِمـْفُ َو ٌ ِم ََ .[َظَؾقِْف َم

 تحميل الجممة:

)كم ما(،كىيظرفيةحينيةشرطيةمبنيةعمىالسككففيمحؿنصبمتعمقةاسم الشرط: -ُ
 بالجكاب.

                                                           

 .ِْٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ِٕٓ/ِ-ابفعجيبة–(انظر:البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيدِ)
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جممة فعل الشرط: -ِ ٌ ]قكلوتعالى: ََ فعؿماضو[َمرَّ َظَؾْقِف َم مر  كالفاعؿ، مبنيعمىالفتح،
هىك،)عميو(جاركمجركرمتعمؽبالفعؿ)مٌر(،كجممةالشرطفيمحؿضميرمستترتقدير

 .(ُ)جربإضافة)كمما(إلييا

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ماضو[َشِخُروا ِمـْفُ ]قكلو فعؿ الضـ،)سخركا( عمى مبني
مف ليا محؿ ال كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة فاعؿ، رفع محؿ في مبني ضمير ك)الكاك(

اإلعرابألن  .(ِ)ياجكابشرطغيرجاـز

ا َكْسَخُر ِمـُْؽؿْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  .[إِْن َتْسَخُروا ِمـَّا َؾنِكَّ

 تحميل الجممة:

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: )ت[َتْسَخُروا ِمـَّا]قكلو فعؿ، ألنو مجزـك مضارع فعؿ سخركا(
الشرطكعبلمةجزموحذؼالنكف،ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،

 .(ّ)ك)منا(جاركمجركرمتعمؽبالفعؿ)تسخركا(

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ا َكْسَخُر ِمـُْؽؿْ ]قكلو كاقعة، [َؾنِكَّ )إٌنا(الفاء فيجكابالشرط،
حرؼ في)إٌف( مبنيعمىالسككف، ضميرمتصؿ ك)نا( كنصبمبنيعمىالفتح، تككيد

تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ بالضمة، مرفكع مضارع فعؿ )نسخر( إف، نصباسـ محؿ
نحف،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿرفعخبرإف،)منكـ(جاركمجركرمتعمؽبالفعؿ

جكاب  .(ْ)الشرطمقترنةبالفاء)نسخر(كجممة)إنانسخر(فيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

وبصنعالسفينة،كجاءالتعبيربالفعؿالمضارعئألمرربوكبدتبيفاآليةامتثاؿنكح
نكحان ييشاىداآلفمعأفالصنعكاففيالماضيكذلؾاستحضارانلصكرةالصنع،حتىلكأف 

قكمومنوكىكيصنعيا،كجاءذلؾبجممةشرطيةمفادىا،كٌممامٌرمكقؼكىكيصنعيا،ثـبي ف
 التكرار،الكافركفعمىنكحو تفيد مفحالو،ككم ما كتعجبكا بو، كىكيصنعالسفينةاستيزءكا

                                                           

 .ٔٓ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفالكريـُ)
 .ِٔٔ/ُِ-مكدصافيمح-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ِّٓ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوّ)
 .ِٕٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)



-ْٗ- 
 

 نكح صبر مدل عمى يدلؿ كىذا منو، كسخركا بو استيزءكا بالسفينة يصنع كجدكه فكمما
شرطيةأخرلمفادىا،إفتسخركامنيكمفأتباعياليكـلصنعنابجممةعمييـ،كجاءردنكح

السفينةكتستيجنكامناىذاالعمؿ،فإنانسخرمنكـفيالكقتالقريب،سخريةمحققةإذاكقععميكـ
.(ُ)عذابهللا

 

المسألة التاسعة: تعالى: ـُؾ  َزْوَجْغِ اْثـَْغِ َحتَّك إَِذا َجاَء َأْمُرَكا َوَؾاَر افتَّـُّقُر ُؿْؾـَا اْْحِ ]قكلو ـْ  ْؾ ؾِقَفا ِم

ـَ َمَعُف إَِلَّ َؿؾِقٌؾ  ـَ َوَما َآَم ـْ َآَم ـْ َشبََؼ َظَؾْقِف افَؼْقُل َوَم . {20}هقد:[ َوَأْهَؾَؽ إَِلَّ َم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 .(ِ))إذا(،كىكظرؼلمايستقبؿمفالزماف،خافضلشرطو،منصكببجكابواسم الشرط: -ُ

مبنيعمىالفتح،)أمرنا(،)جاء(فعؿماضو[َجاَء َأْمُرَكا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
فاعؿمرفكعبالضمة،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼإليو،كالجممةفي

 .(ّ)محؿجرباإلضافة

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: فعؿماضو[ُؿْؾـَا اْْحِْؾ ؾِقَفا]قكلو )قمنا( مبنيعمىالسككف،،
ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿالمحؿليا

  .(ْ)مفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

تتحدثاآليةعفأمرهللاالككنيفيقكـنكح،كىكالغرؽلمفعصىككفر،كالنجاةلمف
أطا بنكح كآمف الغرؽع أسباب ككجدت التنكر فار لم ا أنو الشرطية، الجممة مفاد كجاء ،

 فيالحيكافأمرهللانكحان ليككفالتكالد أفيحمؿعمىالسفينةمفكؿحيزكجيفاثنيف،
.(ٓ)كالنباتبشكؿعاـ،كأفيحمؿأيضانأكالدهكنساءهإالمفحكـهللابيبلكو

 

                                                           

 .َِّ/ٕ-طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ّْٗص-محمدعيد-انظر:النحكالمصفى(ِ)
 .ٔٓ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ِٖٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
 .َّٕٗ/ٕ-أبكزىرة-(انظر:زىرةالتفاسيرٓ)
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 لثالمطمب الثا
 (ٓٙ-ٔٗتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

يشتمؿىذاالمطمبمفسكرةىكدعمىخمسمسائؿكىيكمايأتي:


ـِل َؿاَل َربِّ إِنِّ َأُظقُذ بَِؽ َأْن َأْشَلَفَؽ َما َفْقَس ِِل بِِف ِظْؾٌؿ َوإَِلَّ َتغْ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ِػْر ِِل َوَتْرَْحْ

ـَ  ي ـَ اخَلاَِسِ ـْ ِم ـُ . {25}هقد:[ َأ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىحرف الشرط: -ُ اٌل(الكاكعاطفة،ك)إال(مركبةمف)إف(كىكحرؼشرطجاـز )كا 
عمى مبني حرؼنفي ك)ال( )ال(، الـ في كأدغمت قمبتالمان، التي النكف عمى السككف

 .(ُ)لومفاإلعرابالسككف،المحؿ

جممة فعل الشرط: -ِ [َتْغِػْر ِِل ]قكلوتعالى: فعؿمضارع،كىكفعؿالشرطمجزـك )تغفر( ،
 .(ِ)بالسككف،كالفاعؿضميرمستتركجكبانتقديره)أنت(

جممة جواب الشرط: -ّ ـَ ]قكلوتعالى: ي ـَ اخَلاَِسِ ـْ ِم ـُ [َأ فعؿمضارعناقصمجزـك )أكٍف( ،
جاربالسككف،كىكجكا )مفالخاسريف( )أنا(، )أكف(ضميرمستترتقديره كاسـ بالشرط،

مف لو محؿ ال كخبرىا، كاسميا كاف مف كالجممة أكف، خبر بمحذكؼ متعمؽ كمجركر
 .(ّ)اإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرمقترفبالفاء

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

:ربيمىمافرطمنومفالسؤاؿفقاؿىذهاآليةتبيفطمبنكحالمغفرةمفربوع
فإنيالتجأ إليؾكأحتميبؾمفأفأسألؾبعداآلفشيئانالأعمـأفحصكلومقتضىالحكمة،كا 

لـتغفرليذنبىذاالسؤاؿكترحمنيبقبكؿتكبتيأكفمفالخاسريف،كىذااليعنيأفنكحانكقع
ىك إنما إلحساسوبجبلؿهللاكقدره،كجاءطمبالمغفرةفيذنبأكخطيئةيحتاجإلىالغفراف،

إذاكافبمحؿًٌة؛ألفنكحػػبالرحمػػػػابطمػػػػػة،ثـأعقبيػػػىالتحميػػػػةعمػػػػػةمقٌدمػػػػػػابتداءنألفالتخمي

                                                           

 .َُِٓ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِْٖ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ٗٓ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفّ)
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.(ُ)الرًٌضىمفهللاكافأىبلنلمرحمة


ـْ َأْكَباِء افَغقْ ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: ـْ تِْؾَؽ ِم ـَْت َتْعَؾُؿَفا َأْكَت َوََل َؿْقُمَؽ ِم ـُ ِب ُكقِحقَفا إَِفقَْؽ َما 

. {27}هقد:[ َؿْبِؾ َهَذا َؾاْصِزْ إِنَّ افَعاؿَِبَة فِْؾُؿتَِّؼغَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 محذكؼ،كتقديره:)إٍف(.حرف الشرط: -ُ

 كماآلتإليوحادثةالطكفاف.محذكفةأيضان،كتقديرىا:إفعرفتقصةنكحجممة فعل الشرط: -ِ

،)فاصبر(الفاءكاقعةفيجكاب[َؾاْصِزْ إِنَّ افَعاؿَِبَة فِْؾُؿتَِّؼغَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
الشرطالمقدر،كىيالفصيحة،التيتفصحبكجكدجممةشرطيةمقدرةاألداةكالفعؿ،)اصبر(

جكابفعؿأمرمبنيعمىالسككف،كالفاعؿضميرمستتر تقديرهأنت،كالجممةفيمحؿجـز
 .(ِ)الشرط

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

هللا ذكر محمدان مخاطبان فقاؿ نكح، قصة مف العامة العبرة اآلية ىذه تمؾفي :
األخبارعفنكحكقكمومفأخبارالغيكبالسابقةنكحيياإليؾ،كأنؾتشاىدىا،كنعممؾبياكحيان

إل األداءكالفعؿمنا مقدرة بجممةشرطية اآلية مفقكمؾكختـ أنتكالأحد كنتتعمميا ما يؾ،
كتقديرىا:إفكنتيامحمدقدعرفتقصةنكح،كماآلتإليوحادثةالطكفاف،فاصبرعمىتكذيب
قكمؾكأذاىـلؾ،كماصبرنكحعمىأذلالكفار،فإفالفكزكالنصركالنجاةلممتقيفالذيفيطيعكف

.(ّ)هللاكيجتنبكفمعاصيو


ـْ ُدوكِِف َؾؽِقُدوِن ََجِقًعا ُثؿَّ ََل ُتـْظُِرونِ ]قاؿتعالى:المسألة الثالثة: . {33}هقد:[ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 محذكؼ،كتقديره:)إٍف(.حرف الشرط: -ُ

 محذكفةكتقديرىا:)إفاستطعتـأفتكيدكني(.جممة فعل الشرط: -ِ
                                                           

-،زىرةالتفاسيرُْ/ُِ-المراغي–،تفسيرالمراغيٖٖ/ُِ–ابفعاشكر–التنكير(انظر:التحريركُ)
 .ُّّٕ/ٕ-أبكزىرة

 .ِٕٖ/ُِ-محمكدصافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـُِّٓ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ْٖ/ُِ-الزحيمي–(انظر:التفسيرالمنيرّ)
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ط:جممة جواب الشر  -ّ تعالى: لجكابشرط[َؾؽِقُدوِن ]قكلو رابطة كىي الفصيحة، الفاء ،
مقٌدر،)كيدكا(فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكف،ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿ
رفعفاعؿ،كالنكفلمكقاية،كالياءضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿ

جكابشرطمقد .(ُ)ر،أم)إفاستطعتـكيدمفكيدكني(بو،كالجممةفيمحؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

تتحدثاآليةعفمكقؼىكدمعقكموكتصديوليـ،كبدأتاآليةبجممةشرطيةمحذكفة
األداةكالفعؿتقديرىا:إفاستطعتـالكيدليبكؿماأكتيتـمفقكةفافعمكاككيدكني،كىذاداللةكبيرة

.(ِ)بربوبأنوسكؼيحفظوكيصكنومفكيداألعداءدعمىثقةىك


ْؿ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ـُ َؾنِْن َتَقفَّْقا َؾَؼْد َأْبَؾْغتُُؽْؿ َما ُأْرِشْؾُت بِِف إَِفْقُؽْؿ َوَيْسَتْخؾُِػ َرِّبِّ َؿْقًما َؽْرَ

ٍء َحػِ  ـُؾِّ َرْ وَكُف َصقًْئا إِنَّ َرِّبِّ َظَذ  . {35}هقد:[ قظٌ َوََل َتُُّضُّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفحرف الشرط: -ُ الفاءعاطفة،)إٍف(كىكحرؼشرطجاـز
 اإلعراب.

،كىكفعؿمضارعكىكفعؿالشرطمجزكـحذفت[َتَقفَّْقا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
ك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿمنوإحدلالتاءيفكعبلمةجزموحذؼالنكف،ك)الكا

 .(ّ)رفعفاعؿ
أفالجكابقكلوالقول األول:ىناؾأقكاؿفيتحديدجكابالشرطكىي:جممة جواب الشرط: -ّ

،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)قد(حرؼتحقيؽمبنيعمىالسككف،[َؾَؼْد َأْبَؾْغتُُؽؿْ ]تعالى:
فعؿماضوالمحؿل )أبمغتكـ( فيمحؿرفعومفاإلعراب، ك)التاء( مبنيعمىالسككف،

جكابالشرط كالجممةفيمحؿجـز فيمحؿنصبمفعكؿبو، ك)الكاؼ( كقد(ْ)فاعؿ، ،
إلببلغقبؿالتكلي:)فقدأبمغتكـ(معأفاقكلوفيجعؿجكابشرطالت كلًٌيابفعاشكرعمؿ

ذلؾاإلببلالمجعكؿشرطان، برمءدغ،بمعنىأفىكأفالمقصكدبيذاالجكابىكالـز

                                                           

 .ِّٗ/ُِ-محمكدصافي-فيإعرابالقرآف(انظر:الجدكؿُ)
الكتابِ)  .َٖٓ/َُ-يمالحنبابفعادؿ–(انظر:المبابفيعمـك
 .ُّٖ/ْ-محيالديفدركيش-،إعرابالقرآفكبيانؤُ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ُِٗٓ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفْ)



-ٖٗ- 
 

أد لماكجبعميومفاإلببلغ (ُ)مفجرميـألنو أفيككفجكابالشرطالقول الثاني:،
الشرط لجكاب تعميؿ )أبمغتكـ( كجممة لمتعميؿ أبمغتكـ( )فقد في الفاء كتككف محذكؼ،

كقد أبمغتكـ، قد ألنني ، عمي  لـك كال أبالي ال تتكٌلكا إف كتقديره: جكابالمحذكؼ، حذؼ
 .(ِ)الشرط؛ألفجكابالشرطلـيتعقبالشرط،كذلؾألفاإلببلغكافقبؿالتكلي

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

فيىذهاآليةيكمؿىكدخطابولقكموكردهعمييـبتحذيرىـمفسكءعاقبةإصرارىـعمى
رضكاعفالحؽالذمجئتكـبومفكفرىـ،كجاءمفادالجممةالشرطية:إفتتكلكاعفدعكتي،كتع

عندربيفقدأبمغتكـماأرسمتبوإليكـ،كأديتكاجبيعمىأكمؿكجودكفتكاسؿأكتقصير،
التفسيرعمىاعتبارالقكؿاألكؿبأفجكابالشرطقكلوتعالى: ،أماعمى[َؾَؼْد َأْبَؾْغتُُؽؿْ ]كىذا

 مفاد فتككف بأفجكابالشرطمحذكؼ، الثاني عماالقكؿ كتعرضكا تتكلكا إف الشرطية، الجممة
؛ألننيقدأبمغتكـرسالةربيكاممةدكفتقصير .(ّ)جئتكـبوفبلأباليبكـكاللكـعمي 



ْقـَا]قكلوتعالى:المسألة الخامسة: ٍة ِمـَّا َوَكجَّ ـَ َآَمـُقا َمَعُف بَِرْْحَ ْقـَا ُهقًدا َوافَِّذي ـْ َوَدَّا َجاَء َأْمُرَكا َكجَّ ُهْؿ ِم

. {36}هقد:[ َظَذاٍب َؽؾِقظٍ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)لم ا(،كىكظرؼبمعنىحيفمتضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككف،فياسم الشرط: -ُ
 .(ْ)محؿنصبمتعمؽبجكابو)نجينا(

ا(مبنيعمىالفتح،)أمرناء(فعؿماضو،)ج[َجاَء َأْمُرَكا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
مبنيعمى ضمير ك)نا( إلييا، )لم ا( بإضافة جر فيمحؿ كالجممة بالضمة، مرفكع فاعؿ

 .(ٓ)السككففيمحؿجرمضاؼإليو

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ْقـَا ُهقًدا]قكلو ماضو[َكجَّ فعؿ )نجينا( السككف،، مبنيعمى
ليامفاإلعرابألنياك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةالمحؿ

                                                           

 .َُِ/ُِ–نكيرانظر:التحريركالت(ُ)
 .ِٕٗ/ُِ-محمكدصافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفُٗص-(انظر:الفصؿالتمييدمِ)
 .ِِٕ/ٕ-طنطاكم–(انظر:التفسيرالكسيطّ)
 .َُِٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفْ)
 .ِٔ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفٓ)



-ٗٗ- 
 

،)ىكدان(مفعكؿبومنصكببالفتحة  .(ُ)جكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بعدأفدارالحكاربيفىكدكقكموكىكيدعكىـإلىعبادةهللاكحده،جاءتالنتيجةبإنجاء
 شرطية بجممة ذلؾ كجاء أعدائيـ، كا ىبلؾ معو، آمنكا كالذيف أمرناىكد جاء حيف أنو مفادىا:

بتحقيؽكعيدنافيقكـىكد،كبتنفيذماأردناهمفإىبلكيـكتدميرىـ،نجيناىكدانكالذيفآمنكامعو
)برحمةمنا(،ك)الباء(فيمنابسببإيمانيـكعمميـالصالحنجاةمصحكبةبرحمةعظيمة،كائنة

فينجاتيـ،ك ببية،فكانترحمةهللابيـسببان المرادبالرحمةىنافضؿهللاعمييـ؛ألنولكلـلمس 
 .(ِ)يرحميـلشمميـاالستئصاؿ،فكافنقمةلمكافريفكبمكللممؤمنيف

 



 


                                                           

 .ِٕٗ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ِِٖ/ٕ-طنطاكم-،التفسيرالكسيطَُْ/ُِ–ابفعاشكر–(انظر:التحريركالتنكيرِ)



-ََُ- 
 

 
 
 

 المبحث الثاني
     تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية 

 ( وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيرئٖٕ-ٔٙ)
كفيومطمباف:

    رط في سورة ىود من اآلية المطمب األول: تحميل جممة الش
 ( وبيان أثرىا.ٖٛ-ٔٙ)

   المطمب الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية 
 ( وبيان أثرىا.ٖٕٔ-ٗٛ)





-َُُ- 
 

 المطمب األول
 تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية 

 ( وبيان أثرىاٖٛ-ٔٙ)
(عمىتسعمسائؿكىيكمايأتي:ّٖ-ُٔتشتمؿاآلياتمف)



ُه ُهَق ]قكلوتعالى:مسألة األولى:ال ـْ إِفٍَف َؽْرُ ا َؿاَل َيا َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم َوإَِػ َثُؿقَد َأَخاُهْؿ َصاحِلً

قٌب  ْؿ ؾِقَفا َؾاْشَتْغِػُروُه ُثؿَّ ُتقُبقا إَِفْقِف إِنَّ َرِّبِّ َؿِريٌب ُُمِ ـُ ـَ األَْرِض َواْشتَْعَؿَر ْؿ ِم ـُ .{ 45قد:}ه [َأْكَشَل

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،كتقديره:)إٍف(كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.
 محذكفة،كتقديرىا:)كنتـأذنبتـ(.جممة فعل الشرط: -ِ
،الفاءالفصيحةكىيالتيتفصحعفشرط[َؾاْشتَْغِػُروهُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

مقدر،)استغفركه(فعؿأمرمبنيعمىحذؼالنكفك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففي
محؿرفعفاعؿ،ك)الياء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،كالجممةفي

جكابالشرط  .(ٔ)محؿجـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

هللاتعالىإلىقكـثمكد،فبي فليـ،كقدبعثوبدأتاآليةبعرضقصةنبيهللاصالح
مجمؿدعكتوالتيبيعثلتبميغياليـ،فقاؿ:ياقكمياعبدكاهللاكحدهالشريؾلو،فيكالذمأنشأكـ

لك كمك ف فييا الحياة أسباب لكـ األرضكىيأ الشرطيةـمف الجممة جاءت كقد عمرانيا، مف
كتقديرىا:إفكنتـأذنبتـككقعتـبالضبلؿفاستغفركاحتعنياالفاءفصمحذكفةاألداةكالفعؿكقدأ

ربيقريبالرحمةكمجيبمهللامفشرككـكضبللكـ،ثـارجعكاإليوبالطاعةكأق عكاعفالذنب،إف 
.(ٕ)الدعكةلمفيسألوالمغفرةبإخبلصكتكبة

ـُْت ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: ـُ ِن َؿاَل َيا َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن  ـْ َيـُْْصُ ًة َؾَؿ ـْ َرِّبِّ َوَآَتاِن ِمـُْف َرْْحَ َظَذ َبقِّـٍَة ِم

ِسرٍ  ـَ اهللِ إِْن َظَصْقُتُف َؾََم َتِزيُدوَكـِل َؽْرَ َُتْ .{ 41}هقد:[ ِم
                                                           

.َُّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفالكريـُ)
(ِ التأكيؿ محاسف انظر: )– المجيدُُِ/ٔ–القاسمي القرآف لكشؼمعنى لبيد مراح عمر-، بف -محمد

ُ/ُُٓ.



-َُِ- 
 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي:

الجممة الشرطية األولى:*  قكلو ِن ]تعالى: ـْ َيـُْْصُ ًة َؾَؿ ـْ َرِّبِّ َوَآَتاِن ِمـُْف َرْْحَ ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـُ           إِْن 

ـَ اهللِ .[ِم

 تحميل جممة الشرط:

 لومفاإلعراب.مبنيعمىالسككفالمحؿٌ،)إٍف(،حرؼشرطجاـزحرف الشرط: -ُ
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـُْت َظَذ َبقِّـَةٍ ]قكلو ماضو[ـُ فعؿ )كنت( عمى، ناقصمبني

فعؿالشرط،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعاسـ السككففيمحؿجـز
 .(ٔ))كنت(،)عمىبينة(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبر)كنت(

ِن ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ـْ َيـُْْصُ ،مبنيةعمىط،)الفاء(رابطةلجكابالشر[َؾَؿ
(اسـاستفياـمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ،فٍالفتحالمحؿليامفاإلعراب،)مى

بالضمة مرفكع مضارع فعؿ لمكقاية،،)ينصرني( كالنكف ىك، تقديره مستتر كالفاعؿضمير
نصبمفعكؿبو،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيك)الياء(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿٌ

جكابالشرطمحؿرفعخبر)مى  .(ٕ)ٍف(،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿجـز

ِسرٍ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  .[إِْن َظَصْقُتُف َؾََم َتِزيُدوَكـِل َؽْرَ َُتْ

 تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىالسككفالمحؿٌحرف الشرط: -ُ  لومفاإلعراب.)إٍف(،حرؼشرطجاـز
مبنيعمىالفتحفيمحؿ،)عصيت(فعؿماضو[َظَصْقُتفُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

مبنيٌ ضمير ك)التاء( الشرط، فعؿ ضميرجـز ك)الياء( فاعؿ، رفع فيمحؿ الضـ عمى
 .(ٖ)مبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو

دؿ جممة جواب الشرط: -ّ إًمحذكفة، كالتقدير: السياؽ فٍعمييا ينصرني فمف مفعصيتو
 .(ٗ)دكفهللا

                                                           

.ّٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفالكريـُ)
.ُِٔٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفالكريـِ)
.َّٗ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفالكريـكبيانوّ)
.ُِٕٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفالكريـْ)



-َُّ- 
 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
كنتعمىحجةكاضحةمفربي،قكموقائبلنليـ:ياقكـأخبركنيإٍفيخاطبنكح

حيثكمالؾ عظيمة، رحمة عنده أعطانيهللامف كقد كتبميغإأمرم، رسالتو اختارنيلحمؿ نو
األكلى الشرطية الجممة مفاد جاء كقد كأمرنيدعكتو، إفكافهللاتعالىمنحنيكؿتمؾالنعـ :

تبميغ في كقصرت أمره خالفت إذا غضبو مف كيعصمني يجيرني الذم ذا فمف دعكتو، بتبميغ
عمييا قبميا الجكاببداللةما الثانيةمحذكفة ثـجاءتالجممةالشرطية ما،رسالتو، كذلؾلتؤكد

،كلـيبمغرسالتوعمىأكمؿكجو،إفعصىربوالجممةالشرطيةاألكلىمفأفنكحانجاءب
مفدكفهللا عمى،فمفينصره هللاكثباتو الشرطيتافتؤكدافحرصنكحعمىطاعة كالجممتاف

إليو؛ أكحىهللابو ألنوعمىيقيفمفصحةدعكتو،كصدؽما دعكتوثبكتالجباؿالراسيات؛
.(ٔ)كخالؼأمرهكألنوأشدالناسخكفانمفعذابهللاتعالىإفعصاه



ـْ ِخْزِي َيْقِمئٍِذ ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: ٍة ِمـَّا َوِم ـَ َآَمـُقا َمَعُف بَِرْْحَ ا َوافَِّذي ْقـَا َصاحِلً َؾَؾَمَّ َجاَء َأْمُرَكا َكجَّ

.{44}هقد:[إِنَّ َربََّؽ ُهَق افَؼِقيُّ افَعِزيزُ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،الفاءعاطفة،)لٌما(أداةشرطغيرجازمةتفيدالتعميؽ،كىيظرؼزماف)فمٌما(اسم الشرط: -ُ

 .(ٕ)مبنيعمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو
مبنيعمىالفتح،)أمرنا(،)جاء(فعؿماضو[َجاَء َأْمُرَكا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

ضاؼإليو،كالجممةفيفاعؿمرفكعبالضمة،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿجرم
 .(ٖ)محؿجربإضافة)لٌما(إلييا

ا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ْقـَا َصاحِلً مبنيعمىالسككف،،)نجينا(فعؿماضو[َكجَّ
ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةجكاب)لٌما(المحؿليامف

  .(ٗ)اإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز
 انيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:ث

نكح كبدأتبجممةشرطيةمفادىا،أنوحيفجاءالمكعدتتحدثاآليةعفىبلؾقـك
نج ىهللا العذابلثمكد ذلؾاليكـ،بنزكؿ مففضيحة منو برحمة معو آمنكا كالذيف صالحان

                                                           

.ِّْ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطُ)
.ُِٗٔ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
.ُّٗ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوّ)
.َّٕ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)



-َُْ- 
 

فقكـصالحقدأيميمكاثبلثةأياـلكقكعكقداستخدمتاآليةاسـالشرط)لٌما(الذميدؿعمىالزماف،
العذاببيـ،فمٌماجاءالمكعدأىمكيـهللاكنجىصالحانكالذيفآمنكامعو،ككافذلؾمقتضىالعدؿ

محمد فالحؽاإلليي،كفياآليةخطابلسيدنا مقتدريأخذكؿكتسميةلوكتقكيةلعزمو،
فيـأيضانإنذارلقريشالذيفكفركابرسالةمحمدكافر،كاليغمبوأحدكاليعجزهشيء،كفيىذا

 عمىهللامف أكـر يستحقكاليسكا العكسىـ عمى بؿ نكح، كفركاقكـ فيـ منيـ، العذابأكثر
مخمكؽعمىكجواألرض .(ٔ)بأشرؼكأكـر



ْػ إِكَّا َؾَؾَمَّ َرَأى َأْيِدهَيُْؿ ََل َتِصُؾ إَِفقِْف َكؽَِرهُ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ْؿ َوَأْوَجَس ِمـُْفْؿ ِخقَػًة َؿاُفقا ََل َُتَ

.{50}هقد:[ُأْرِشْؾـَا إَِػ َؿْقِم ُفقطٍ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
 )فمٌما(،الفاءعاطفة،ك)لٌما(تـالحديثعنيافيالمسألةالسابقة.اسم الشرط: -ُ
مبنيعمىالفتحالمقد رفعؿماضو،)رأل([َرَأى َأْيِدهَيُؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

 إبراىيـ عمى يعكد )ىك( تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ التعذر، ظيكرىا مف ،منع
منصكب بو مفعكؿ )أيدييـ( إلييا، )لٌما( بإضافة جر كالفاعؿفيمحٌؿ الفعؿ مف كالجممة

و،ك)الميـ(بالفتحةالظاىرة،ك)ىـ(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿجرمضاؼإلي
 .(ٕ)لمجمع

جممة جواب الشرط: -ّ فعؿماضو[َكؽَِرُهؿْ ]قكلوتعالى: )نكر( كالفاعؿ، مبنيعمىالفتح،
ىكيعكدعمىإبراىيـ ك)ىـ(ضميرمبنيعمىالضـفيضميرمستترتقديره محؿ،

 .(ٖ)،كالجممةالمحؿليامفاإلعرابجكابشرطغيرجاـزنصبمفعكؿبو،كالميـلمجمع
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
كمجيءرسؿهللامفالمبلئكةإليو،ككيؼأنوقد ـكاجبتتحدثاآليةعفإبراىيـ

أفإبراىيـ مفادىا، بجممةشرطية بدأتاآلية كقد إليو، أيدييـ تمتد فمـ ليـ رألالضيافة لٌما
لؾمنيـ،أماستنكرأمرىـكتكحشمفلقائيـ؛أيدييـالتمتدإلىالطعاـالذمقد موإلييـ،نكرذ

ألنيـتصرفكاعمىغيرماييعيدمفالضيكؼ،كأحسبنفسوالخكؼكالفزعكذلؾحيثشعرأنيـ
.(ٗ)ليسكابشران،كربماكانكامفمبلئكةالعذاب

                                                           

.َِٖ/ٔ-القنكجي-(انظر:فتحالبياففيمقاصدالقرآفُ)
.ُِّٕ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
.ُُّ/ُِ-محمكدصافي-لجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:اّ)
.ُٓ/ُِ-المراغي-(انظر:تفسيرالمراغيْ)



-َُٓ- 
 

تعميؽ أم )لٌما(، أفادتو الذم التعميؽ معنى السابقة الشرطية الجممة في الكاضح كمف
خؼمنيـلمجردأنيـغرباء،بؿأنكرىـلـيلـينكرالضيكؼكبعمىالشرط،فإبراىيـالجكا

عندمارألأيدييـالتصؿإلىالطعاـ،كبيذايككفقدتحقؽالجكاب)نكرىـ(عندماتحقؽالشرط
ضيكفوالتأكؿ.كىكرؤيةإبراىيـ



اِدُفـَا ِْم َؾَؾَمَّ َذهَ ]قكلوتعالى:قكلوتعالى:المسألة الخامسة: ى ُيَ ْوُع َوَجاَءْتُف افُبْؼَ ـْ إِْبَراِهقَؿ افرَّ َب َظ

.{52}هقد:[َؿْقِم ُفقطٍ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)فمٌما(الفاءعاطفة،)لٌما(ظرؼزمافتضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككفاسم الشرط: -ُ
 فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.

ْوعُ ذَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ـْ إِْبَراِهقَؿ افرَّ مبنيعمى،)ذىب(فعؿماضو[َهَب َظ
الفتح،)عف(حرؼجرمبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب،)إبراىيـ(اسـمجركر
)الركعي( كالجاركالمجركرمتعمؽبالفعؿ)ذىب(، ممنكعمفالصرؼلمعممية، ألنو بالفتحة؛

 .(ٔ)بإضافة)لٌما(إلييافاعؿمرفكعبالضمة،كالجممةفيمحؿجر
 يكجدعدةأقكاؿفيتحديدجكابلٌما،كىيكاآلتي:جممة جواب الشرط: -ّ

)يجادلنا(القول األول: كتككفجممة )فطفلمجادلتيـ( أفيككفجكابالشرطمحذكؼكتقديره:
مستأنفةدالةعمىالجكابالمحذكؼ.

يجادلنا(كتككفجممة)يجادلنا(حاؿمفأفيككفالجكابمحذكؼكتقديره:)أقبؿالقول الثاني:
.(ٕ)فاعؿ)أقبؿ(كىذاالرأمرجحواإلماـالزمخشرمكغيره

القول الثالث: تعالى: قكلو الشرط جكاب يككف اِدُفـَا]أف الماضي[ُيَ مكقع المضارع فأكقع
القكؿأبكحيافمعمبلنبأف)لٌماذىػػبعفإبراىيػػـالركعجادلنػػػافػػػيقػػػكـلكط(كرجحىذاوالتقدير:

.(ٖ)ىذاالجكابأقربلممعنىكأكضحلو،كأف)لٌما(تردالمضارعإلىمعنىالماضي

بالجكاب يستقيـ المعنى ألف كذلؾ بالصكاب األكلى ىك الثالث القكؿ أف الباحثة كترل
)ل الشرط اسـ كألف لو، كالتقدير بحذفو لمقكؿ داعي فبل )يجادلنا( كىك المكجكد معيٌما( ستعمؿ

المعنىفياآليةإلىالماضي.ردٌكالماضي،كى
                                                           

.ّٗٗ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
الكشاؼِ) انظر: المصكفُِْ/ِ-الزمخشرم-( الدر الحمبي-، كبيانوّٗٓ/ٔ-السميف القرآف إعراب ،-

.ْٕٔ/ِ-الخراط-المجتبى،ّٗٗ/ْ-محيالديفدركيش
.ُٖٓ/ٔ-أبكحياف-(انظر:البحرالمحيطفيالتفسيرّ)



-َُٔ- 
 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
أنولٌماذىبعنوالخكؼكاطمأفإلىضيكفو،كعمـأنيـعفإبراىيـيخبرهللا

أنيـليسكامفالبشر،كجاءتوالبشرلمنيـبالكلدكاتصاؿالنسؿ،كأخبركهبيبلؾقكـلكط،كعمـ
 إبراىيـ أف أم )يجادلنا( جكابالشرط جاء العذابليـ، مبلئكة المبلئكةمف يجادؿ أخذ

المجادلةإلىنفسومعأنياكيحاكرىـفيشأفقكـلكط،كفيكيفيةعقابيـ،كقدأضاؼهللا
يمجادلةكانتمعالمبلئكة؛ألفنزكليـإلىبلؾقكـلكطإنماكافبأمرهللاكمجادلةإبراىيـليـى

)ي المضارع بالفعؿ عبرتاآلية كقد تعالى، أمره تنفيذ الماضي،في كانتفي أنيا مع جادلنا(
حدكثيا كأف المجادلة في االستمرار كإلفادة حاضران، تصكيران الذىف في الحالة ىذه لتصكير

.(ُ)متجدد


المسألة السادسة: تعالى: َء ِِبِْؿ َوَضاَق ِِبِْؿ َذْرًظا َوَؿاَل َهَذا َيْقٌم َوَدَّا َجاَءْت ُرُشُؾـَا ُفقًضا ِد ]قكلو

. {55}هقد:[ َظِصقٌب 
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 )لٌما(كقدسبؽبيانوفيالمسألةالسابقة.اسم الشرط: -ُ
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ماضو[َجاَءْت ُرُشُؾـَا]قكلو فعؿ )جاءت( الفتح،، عمى مبني

التأنيثالس تاء فيمحؿجربإضافةك)التاء( كالجممة فاعؿمرفكعبالضمة، )رسمنا( اكنة،
 .(ِ))لٌما(إلييا،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼإليو

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: فعؿماضو[ِدَء ِِبِؿْ ]قكلو )سيء( كىك، مبنيعمىالفتح،
عمىلكطأم)ساءلكطمجيئيـ(،مبنيلممجيكؿكنائبالفاعؿضميرمستترتقديرهىكيعكد

  .(ّ)كالجممةمفالفعؿكنائبالفاعؿالمحؿلومفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

معقكمو،كبدأتبجممةشرطيةمفادىا،أنوعندماجاءبدأتاآليةبذكرقصةلكط
مشرقةككجكىيـمتكاممةإلىلكط،ساءهكأحزنومجيئيـ؛ناسيرسؿهللامفالمبلئكةفيصكرةأ

ألنويعمـمفقبؿماعميوقكمومففسؽكفساد،فخشيأفيعتدمقكموعمييـبعادتيـالشنيعة،

                                                           

-طنطاكم-،التفسيرالكسيطُٖٓ/ٔ-أبكحياف-،البحرالمحيطَٖٓ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرُ)
ٕ/ِّْ. 

 .َْٓ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ُِٕٗ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)



-َُٕ- 
 

اسـالشرط)لٌما(الذمعماؿ،كمفالمبلحظأيضانفيىذهاآليةاست(ُ)كىكعاجزعفالدفاععنيـ
زمانيان،كأكدذلؾاستخداـكممة)يكـ(فيقكلوتعالى:يدؿعمىربطجممةالشرطبجكابي ربطان ا

يكمان[َيْقٌم َظِصقٌب ] بو الذمجاءكا اعتبراليكـ أنو لدرجة كضايقو لكطان المبلئكةساء فمجيء
قكموفضاؽذرعانبضيكفو.نوعالـبطبيعةشديدالمتاعب؛كذلؾأل



قَِّئاِت َؿاَل َيا َؿْقِم َوَجاَءُه َؿقْ ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: اُكقا َيْعَؿُؾقَن افسَّ ـَ ـْ َؿْبُؾ  َرُظقَن إَِفقِْف َوِم ُمُف هُيْ

ُزوِن ِْم َضقِْػل َأَفقَْس ِمـُْؽْؿ َرُجٌؾ َرِصقٌد  ُؼقا اهللَ َوََل ُُتْ َـّ َأْضَفُر فَُؽْؿ َؾاتَّ . {56}هقد:[ َهُمََلِء َبـَاِِت ُه

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسككفالمحؿلو:حرف الشرط -ُ محذكؼ،كتقديره:)إٍف(كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.
 محذكفة،تقديرىا:إفكنتـراشديف.جممة فعل الشرط: -ِ
ُؼقا اهللَ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ،)الفاء(رابطةلجكابشرطمقدر،كىيالفاء[َؾاتَّ

النكف،ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككف،فيالفصيحة،)اتقكا(فعؿأمرمبنيعمىحذؼ
جكابالشرطالمقدركتقديره:إف محؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

 .(ِ)كنتـراشديففاتقكاهللا
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

سرعيف،تتحدثاآليةعفقكـلكطعندماعممكابكجكدالضيكؼعندنبييـ،فيـجاءكام
يسكؽبعضيـبعضانإلىبيتومفشدةفرحيـ،كعبرتاآليةبمفظ)ييرعكف(الذميدؿعمىالسرعة
معاالندفاععمىالشيءكذلؾألفقكـلكطكانكاعمىديٍربةبتمؾالفاحشةكالحياءيمنعيـعنيا،

فشيكتيـلمنساءأفيصرفيـانصرافانمفجنساندفاعيـ،فقاـبدعكتيـإلىأفتككففك رلكط
اللمرجاؿ،ثـجاءتالجممةالشرطيةمحذكفةاألداءكالفعؿ،كقدأفصحتعنياالفاءكتقديرىا:إف
إتيانكـ مف عقابو كاحذركا هللا، فاخشكا ككرامة كأصحابمركءة كعاقميف راشديف قكمي يا كنتـ

.(ّ)الفاحشةالتيتطمبكنيا،كالتذلكنيبفضيحتيأماـضيكفي
فيالجممةالشرطيةأداةالشرط)إٍف(التيتستعمؿغالبانفيالمكاضعالمشككؾفييا،كقيدر

يرشدىـكمركئتيـ،فشيكتيـلمرجاؿدكفالنساءػػػؾفػػػكيشػػػو،فيػػػكابؽقكمػػػـسػػيعمكطػػالػػػكىن

                                                           

 .ِْٕ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ُِّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ِِٖ/ْ-أبكالسعكد-(انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـّ)



-َُٖ- 
 

.هللاقدسيطرتعمييـكاليركفغيرىاكلفيسمعكالكبلـلكطكاللتحذيرهليـمفعقاب


ـٍ َصِديدٍ ]قكلوتعالى:نة:مالمسألة الثا ـْ ًة َأْو َآِوي إَِػ ُر . {60}هقد:[ َؿاَل فَْق َأنَّ ِِل بُِؽْؿ ُؿقَّ

ف)لك(جاءتىنالمتمنيكبالتاليفييالتحتاجإلىإاختمؼفي)لٍك(فيىذهاآلية،فقيؿ
يمكفتحميؿالجممةأنياشرطيةاب،كعمػػىأسػػػاسنيػػاشػػػرطيةتحتػػػاجإلػػػىجػػػكإ،كقيؿ(ُ)جكاب

الشرطيةكاآلتي:
،مبنيعمىالسككف،يفيدامتناعالجكابالمتناعحرف الشرط: -ُ )لٍك(حرؼشرطغيرجاـز

 الشرط.
ةً ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ (حرؼتككيدكنصبمبنيعمىالفتح،[َأنَّ ِِل بُِؽْؿ ُؿقَّ ،)أف 

جاركمج جاءكمجركرمتعمؽبمحذكؼ)لي( )بكـ( مقدـ، ركرمتعمؽبمحذكؼخبر)أف(
مؤخرمنصكببالفتحة،كأفكاسمياكخبرىافيمحؿرفعفاعؿاسـإف (قكة)حاؿمف)قكة(،

 .(ِ)لفعؿمحذكؼكالتقدير:لكثبت
 .(ّ)محذكفة،تقديرىا:لبطشتبكـجممة جواب الشرط: -ّ

 الشرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة 
إلىهللامخاطبان بعدأفرأللكطتصميـقكموعمىاالستمرارفيالفاحشة،قاؿمشتكيان
قكمو:لكأفليبكـقكةتيقاتؿمعي،أكعشيرةتؤازرنيكتدفعالشرعني،لكنتقاتمتكـكمنعتكـ

استمركامماتريدكف،كقدحيذؼجكابالشرطمبالغةفيتعظيموكتخكيفانليـمماسيحصؿليـإف
.(ْ)فيارتكابالفاحشة

كقداستعمؿفياآليةحرؼالشرط)لك(كالذميفيدامتناعالجكابالمتناعالشرط،فامتنع
بطشولقكموبسببامتناعالشرطكىكعدـكجكدقكةكعشيرةتدفعالشرعنو،لذلؾفيكينتظرالرد

باهلل،شديدالثقةمعضعفوبيفمفهللاعمييـكتىحقيؽسنةهللابيـ،فمكط قكموإالأنوقكمه
الظالميف. بتحقيؽكعدهبالقـك



قٍؾ ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ـْ ِشجِّ َؾَؾَمَّ َجاَء َأْمُرَكا َجَعْؾـَا َظافَِقَفا َشاؾَِؾَفا َوَأْمطَْرَكا َظَؾقَْفا ِحَجاَرًة ِم

. {68}هقد:[ َمـُْضقدٍ 

                                                           

 .ُٖٔ/ْ–إسماعيؿحقيبفمصطفىاالستانبكلي-(انظر:ركحالبيافُ)
 .ُِِٖ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ْٖٕ/ِ-الخراط-،المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفّّٔ/ٔ-السميفالحمبي-(انظر:الدرالمصكفّ)
التنزيؿْ)  .ّٕٓ/ُ-ابفجزم-(انظر:التسييؿلعمـك



-َُٗ- 
 

 مة الشرط:مأوًل: تحميل ج

معنىط:اسم الشر  -ُ تضمف السككف، عمى مبني زماف ظرؼ ك)لٌما( عاطفة، الفاء )فمما(
 الشرط،فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.

مبنيعمىالفتح،)أمرنا(،)جاء(فعؿماضو[َجاَء َأْمُرَكا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
ممةفاعؿمرفكعبالضمة،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼإليو،كالج

 .(ُ)مفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجربإضافة)لٌما(إلييا
مبنيعمىالسككف،ك)نا(،)جعؿ(فعؿماضو[َجَعْؾـَا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿالمحؿليامف
  .(ِ)اإلعرابألنياجكابشرطغيرجاـز

 : األثر التفسيري لجممة الشرط:ثانياً 

بدأتاآليةبجممةشرطيةمفادىا،لٌماجاءأمرهللابالذىابإلىقكـلكطإليصاؿالعذاب
د منض  متحجر، طيف مف حجارة عمييـ كأمطر سافميا، عالييا كجعؿ األرض، خسؼبيـ ليـ،

مف خاصة عبلمة عمييا ككاف عمييـ، بالنزكؿ تتابع كقد بعض، فكؽ كىذابعضيا هللا، عند
 تعالى: كقكلو األرض، حجارة مف ليست أنيا عمى ـَ افظَّادَِِغ بَِبِعقدٍ ]دليؿ أم[ َوَما ِهَل ِم

العذابليسبعيد ألكليانذلؾ ذلؾعبرة ككؿ يؤمنكا، لـ إف مثمو يترقبيـ كأنو مكة، كفار عف
 (ّ)األبصار تعالى: كقكلو العذاب،[ُرَكاَؾَؾَمَّ َجاَء َأمْ ]، ىك فالجعؿ العذاب، ليس ىنا األمر

العذاب، غير فاألمر الجكاب، غير كالشرط الجكاب، ىك كالعذاب الشرط ىك األمر أف ككما
ذلؾعمىأفاألمرىناالذمىكضدالنيي،كيدؿعمىذلؾقكؿالمبلئكة: ا ُأْرِشْؾـَا إَِػ ]فدؿ  إِكَّ

لكطإليصاؿالعذابإلييـفالمبلئكة،{50}هقد:[ َؿْقِم ُفقطٍ  .(ْ)أيمركابالذىابإلىقـك

                                                           

 .ٕٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .َْٖ/ْ-شدركي-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ُُِ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)
الكتابْ)  .ّْٓ/َُ-ابفعادؿالحنبمي-(انظر:المبابفيعمـك
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 المطمب الثاني
 ( ٖٕٔ-ٗٛتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

(عمىاثنتيعشرةمسألة،كىيكمايأتي:ُِّ-ْٖتشتمؿاآلياتمف)


ـُْتْؿ ُمْمِمـَِغ َوَما َأَكا َظَؾقُْؽْؿ بَِحِػقظٍ َبؼِ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ـُ . {64}هقد:[ قَُّة اهللِ َخْرٌ َفُؽْؿ إِْن 

 أوًل: تحميل الجممة الشرطية:
،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،حرؼشرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ ]قكلو )كٍنتـي[ـُ ماضو، فعؿ عمى( ناقصمبني

اسـ رفع فيمحؿ الضـ مبنيعمى ضمير ك)التاء( الشرط، فعؿ جـز فيمحؿ السككف،
 .(ُ))كنت(،)مؤمنيف(خبركنتمنصكببالياءألنوجمعمذكرسالـ

عميياماقبميا،كالتقدير:إفكنتـمؤمنيففبقيةهللاخيرلكـجممة جواب الشرط: -ّ محذكفة،دؿ 
،أماعمىمذىبمفيرلبجكازتقدـالجكابعمىالشرط(ِ)ىبجميكرالبصرييفكىذامذ

ففيىذهاآليةالشرطمتقدـهعمىجكابو
(ّ). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

 شعيب دعكة عف اآلية فيتتحدث كالغش كالطمع الظمـ مف ليـ كتحذيره لقكمو
ةالجكاب،كقددؿعميياماقبميا،كذلؾلئليجازالذمالميزاف،ثـجاءتالجممةالشرطيةمحذكف

إفكنتـمؤمنيفباهلل كالتقدير: الببلغةفيالقرآفالكريـ، كمقريفبالثكابىككجومفكجكه
كأحمد كأثمفألرزاقكـ، الحقكؽبالقسطأكثربركة إيفاء بعد يبقيوهللالكـ أفما كالعقابفتيقنكا

كـكتأخذكنومفطرؽالحراـ،كقدحيذؼجكابالشرطأيضانلتذىبالنفسعاقبة،مماتبقكنوألنفس
فيتخيموكؿمذىب،فأجرهللاعظيـالييعبرعنوبمفظكالييدرؾبكصؼ،كذلؾلمفترؾالحراـ

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ ]،كقكلوتعالى:كاتبعأكامرهللا ـُ رىطىاإليمافلككنوخيرانليـ؛ألنيـ[إِْن  إفإنماشى
عيفيتحصيؿالثكابكفيالحذرمفالعقابخيرليـ كانكامقريفبالثكابكالعقابعرفكاأفالس 
عيفيتحصيؿذلؾالقميؿ،كقداستعمؿحرؼالشرط)إٍف(كالذميفيدالتعميؽ،ففياآلية مفالس 

                                                           

 .ُِٖٖ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِّّ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ِّٕ/ٔ-السميفالحمبي-(انظر:الدرالمصكفّ)
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 ذلؾ فدؿ الشرط، عيدـ عندما عيدـ بالشرط المعمؽ التعمى ىذا مف يحترز لـ مف طفيؼأف
كفرة كىـ األرض في كالفساد كالبخس التطفيؼ بترؾ خطابيـ ذلؾ كأك د مؤمنان، يككف ال

.(ُ)بشرطاإليماف


ـْ َرِّبِّ َوَرَزَؿـِل ِمـُْف ِرْزًؿا َحَسـًا وَ ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـُ َما َؿاَل َيا َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن 

ْؿ َظـُْف إِْن ُأِريُد إَِلَّ اإِلْصََلَح َما اْشَتطَْعُت َوَما َتْقؾِقِؼل إَِلَّ  ـُ ْؾُت َوإَِفقِْف ُأِريُد َأْن ُأَخافَِػُؽْؿ إَِػ َما َأَْنَا َـّ  بِاهللِ َظَؾْقِف َتَق

. {66}هقد:[ ُأكِقُب 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمحرف الشرط: -ُ  ىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.)إٍف(حرؼشرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ـُْت َظَذ َبقِّـَةٍ ]قكلو ماضو[ـُ فعؿ )كنت( عمى، ناقصمبني

فيمحؿرفعاسـ ك)التاء(ضميرمبنيعمىالضـ، فعؿالشرط، فيمحؿجـز السككف،
 .(ِ))كنت(،)عمىبينة(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبر)كنت(

محذكفة،دؿعميياالسياؽ،كالتقدير:إفكنتعمىبينةمفربيأفأعدؿجممة جواب الشرط: -ّ
 ؟.(ّ)عماأناعميو؟أكأضؿكماضممتـكأشكبرزقيبالحراـ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

عمىقكمو،كبدأتبجممةشرطيةمحذكفةجاءتىذهاآليةمفجممةالردمفشعيب
قديرىا:إفهللاتعالىآتانيجميعالسعاداتالركحيةكىيالنبكة،كالجسمانيةكىيالماؿالجكابكت

 كال كحيو في أخكف أف العظيـ اإلنعاـ ىذا مع يسعني فيؿ الحسف، عبادةآكالرزؽ بترؾ مركـ
المعاصي؟ كالكؼعف كأشاألكثاف كنييو أمره أخالؼفي أف ىذابكأك كجاء بالحراـ؟، رزقي

لو:إنؾألنتالحميـالجكابش ديدالصمةبماجاءفياآليةالسابقة،كذلؾألفقكـشعيبقالكا
الرشيد،فكيؼيميؽبؾأفتنياناعفديفآبائنا؟،فكأفشعيبانقاؿ:إنماأقدمتعمىىذاالعمؿ؛

ؼأمرهكتكميفوكأشكبرزقيألفنعػػػـهللاتعالػػػىعنػػػدمكثيػػػرة،فكيػػػؼلػػيمػػعكثػػػرةالٌنعػػػـأفأخال
.(ْ)بالحراـ؟

                                                           

الكتابُ)  .ْٔٓ/َُ-ابفعادؿالحنبمي-(انظر:المبابفيعمـك
 .ٗٔ/ِ-الدعاس-(إعرابالقرآفِ)
 .ّٕٓ/ٔ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ِِّ/ٔ-القنكجي-،فتحالبياففيمقاصدالقرآفّٖٖ/ٖ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيبْ)
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ا َفـََراَك ؾِقـَا َضِعقًػا َوَفْقََل َرْهطَُؽ ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: َّا َتُؼقُل َوإِكَّ ثًِرا ِِم ـَ َؿاُفقا َيا ُصَعْقُب َما َكْػَؼُف 

ـَاَك َوَما َأْكَت َظَؾقْـَا بَِعِزيزٍ  . {75}هقد:[ َفَرََجْ

 مة الشرط:أوًل: تحميل جم

مفحرف الشرط: -ُ لو محؿ ال السككف عمى مبني لكجكد، امتناع يفيد حرؼشرط )لكال(
 اإلعراب.

كىكمبتدأمرفكعبالضمة،ك)الكاؼ(ضميرمبني[َرْهُطَؽ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
الكاقعبعد)لكال( عمىالفتحفيمحؿجرمضاؼإليو،كالخبرمحذكؼكجكبان؛ألفالمبتدأ

 .(ُ)يأتيمحذكؼالخبركجكبانكالتقدير:مكجكد
ـَاكَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ )البلـ(رابطةلجكاب)لكال(لتأكيده،)رجمناؾ([َفَرََجْ

مبنيعمىالسككف،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،)الكاؼ(فعؿماضو
الجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياضميرمبنيعمىالفتحفيمحؿنصبمفعكؿبو،ك

  .(ِ)جكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

أحسف ىي بالتي أكالن جادلكه أف فبعد لو، قكمو مجادلة شعيبكعف عف تتحدثاآلية
إلىاإلىانةكالتيديد،كجعمكاكبلمومفالي يتعمييـالعمؿ،كضاقتبيـالحيؿ،تحكلكا ذياففعمًٌ

رى لكال كمفادىا، الشرط جاءتجممة ثـ فحكاه، ييدرؾ كال معناه ييفيـ ال أمعشيرتؾطيىٍالذم ؾ
اؾبالحجارةحتىتدفففييا،كقداستعمؿفياآليةرجمناألقربكفكعزتيـعندنالككنيـعمىممتنال

شعيبامتن فقكـ الشرط، الذميدلؿعمىامتناعالجكابلكجكد عفقتموحرؼالشرط)لكال( عكا
كرجموكىـقادركف،كذلؾلكجكدرىطوكعشيرتوالذيفيكالكنيـكاليريدكفإغضابيـ،كىـقدنفكا

 تعالى:عزيزهأنو قكلو في ك)الباء( )أنت( المخاطبة ضمير باستخداـ كذلؾ النفي، أشد عمييـ
كسطكتيـ،[بَِعِزيزٍ ] بقكتيـ اغترارىـ عمى يدلؿ )عمينا( شعيب،كتقديـ كأف قبضةان في

.(ّ)أيدييـ


                                                           

 .ُِّٗ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُْٗ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ُْٔ/ّ-البيضاكم-(انظر:أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿّ)
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ـَ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ٍة ِمـَّا َوَأَخَذِت افَِّذي ـَ َآَمـُقا َمَعُف بَِرْْحَ ْقـَا ُصَعقًْبا َوافَِّذي َوَدَّا َجاَء َأْمُرَكا َكجَّ

قَْحُة َؾَلْصَبُحقا ِْم ِدَياِرِهْؿ َجاثِِؿغَ  . {72}هقد:[ َطَؾُؿقا افصَّ

 مة الشرط:أوًل: تحميل جم

مبنيعمىالسككففياسم الشرط: -ُ تضمفمعنىالشرط، ظرؼزمافبمعنىحيف، )لم ا(
 محؿنصبمتعمؽبجكابو.

مبنيعمىالفتح،)أمرنا(فاعؿجاءفعؿماضو[َجاَء َأْمُرَكا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
فيمحؿجرمضاؼإليو، السككف مبنيعمى ضمير ك)نا( بالضمة، مفمرفكع كالجممة

 .(ُ)الفعؿكالفاعؿفيمحؿجرمضاؼإليو
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: قْـَا ُصَعْقبًا]قكلو فعؿماضو[َكجَّ )نجينا( مبنيعمىالسككف،،

ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿالمحؿليا
(،  .(ِ)شعيبان(مفعكؿبومنصكببالفتحةمفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

مفاستجابةقكمولدعكتو،فأعمفمكقؼالحسـكالفصؿفيمابينوكبينيـ،يئسشعيب
بعذابمفهللاشديد،ثـجاءتالجممةالشرطيةلتؤكدذلؾكمفادىا،لٌماليـكقاـبتيديدىـكالتكعد

 فييـ،نج جاءكقتأمرنا شعيبانكالمؤمنيفمعوبرحمةمنا،كقكلوبعذابيـكنفذقضاؤنا رسكلنا ينا
 ـَ َطَؾُؿقا]تعالى: مفالعذاب [َوَأَخَذِت افَِّذي أينزؿبيـ لبيافأفما أظيرفيمكضعاإلضمار؛

ةظمميـسببوالظمـبالشرؾ،كالظمـبنقصالمكياؿكالميزاف،كالظمـبمنعالناسحقكقيـ،فكافنتيج
فخر  لشدتوكىكلو، الذمزلزؿاألرضمفتحتيـ كىيالصكتالشديد بالصيحة، عمىأخذىـ كا

.(ّ)أثرىاميتيف


ُتُفُؿ افَّتِل َيْدُظقَن ]قكلوتعالى:المسألة الخامسة: ـْ َطَؾُؿقا َأْكُػَسُفْؿ َؾََم َأْؽـَْت َظـُْفْؿ َآَِلَ
َوَما َطَؾْؿـَاُهْؿ َوفَؽِ

ـْ ُدوِن ا ٍء َدَّا َجاَء َأْمُر َربَِّؽ َوَما َزاُدوُهْؿ َؽْرَ َتْتبِقٍب ِم ـْ َرْ . {505}هقد:[ هللِ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
تشتمؿاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي:

                                                           

 .ُٕ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُِٔٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُِّ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)



-ُُْ- 
 

تُُفُؿ افَّتِل َيْدُظقنَ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  ءٍ  َؾََم َأْؽـَْت َظـُْفْؿ َآَِلَ ـْ َرْ ـْ ُدوِن اهللِ ِم .[ِم

 تحميل الجممة:
)لٌما(ظرؼزمافبمعنىحيف،مبنيعمىالسككففيمحؿاسم الشرط: -ُ تقديره: محذكؼ،

 نصبمتعمؽبالجكاب.
 محذكفة،تقديرىا:جاءأمرهللا.جممة فعل الشرط: -ِ
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ُتُفؿُ ]قكلو رابطة،[َؾََم َأْؽـَْت َظـُْفْؿ َآَِلَ كىي الفصيحة )الفاء(

لجكابشرطمقدر،)ما(حرؼنفيمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،)أغنت(فعؿ
التأنيثماضو تاء ك)التاء( الساكنيف، مبنيعمىالفتحالمقٌدرعمىاأللؼالمحذكفةاللتقاء

مرف فاعؿ )آليتيـ( )أغنت(، بالفعؿ متعمؽ كمجركر جار )عنيـ( بالضمة،الساكنة، كع
مف ليا محؿ ال كالجممة إليو، مضاؼ جر محؿ في الضـ عمى مبني ضمير ك)الياء(

  .(ُ)اإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز
.[َدَّا َجاَء َأْمُر َربَِّؽ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:* 

 تحميل الجممة:
 )لٌما(كقدسبؽبيانوفيالجممةالسابقة.اسم الشرط: -ُ
مبنيعمىالفتح،)أمر(،)جاء(فعؿماضو[َجاَء َأْمُر َربَِّؽ ]قكلوتعالى:مة فعل الشرط:جم -ِ

فاعؿمرفكعبالضمة،)ربؾ(مضاؼإليو،)الكاؼ(ضميرمبنيعمىالفتح،فيمحؿجر
 .(ِ)مضاؼإليو،الجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجربإضافة)لٌما(إلييا

دؿعميياماقبميا،كالتقدير:لماجاءأمرربؾفماأغنتعنيـمحذكفة،جممة جواب الشرط: -ّ
 .(ّ)آليتيـ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
فاهللهللاتتحدثاآليةعفمظاىرعدؿ أىؿىذهفيقضائوكأحكامو، يظمـ لـ

كاستيزائيـ،لمحؽكجحكدىـ،القرلعندماقاـبإىبلكيا،كلكنيـظممكاأنفسيـبإصرارىـعمىالكفر
ليدايتيـ،ثـبي فمكقؼآليتيـمنيـ،كجاءذلؾبجممتيفشرطيتيفمفادىما، بالرسؿالذيفجاءكا
لٌماجاءأمرربؾبإىبلؾالقرلالظالمة،لـتنفعيـأصناميـالتيكانكايعبدكنيامفدكفهللا،بؿ

                                                           

 .َّٓ/ُِ-محمكدصافي-ابالقرآف(انظر:الجدكؿفيإعرُ)
 .َُِِ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُّٓ/ُِ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
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فيىذهاآليةكغيرىامفاآلياتمبلحظ،كمفال(ُ)ىيلـتنفعنفسيا،فقدانتيتمعيـكماانتيكا
السابقةمفسكرةىكد،كثرةاستعماؿاسـالشرط)لٌما(كالذميدلؿعمىربطاآلياتبعضياالبعض

ربطانزمانيان،كىذايكثراستخداموفياألسمكبالقصصي.


َؽ إَِذا َأَخَذ افُؼَرى ]قكلوتعالى:المسألة السادسة: َذفَِؽ َأْخُذ َربِّ ـَ ٌَة إِنَّ َأْخَذُه َأفِقٌؿ َصِديٌد َو
[ َوِهَل َطادِ

. {508}هقد:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)إذا(ظرؼلمايستقبؿمفالزماف،يتضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككففياسم الشرط: -ُ
 محؿنصبلجكابو.

ح،كالفاعؿمبنيعمىالفت،)أخذ(فعؿماضو[َأَخَذ افُؼَرى]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
ضميرمستترتقديرهىكيعكدعمى)هللا(،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجرمضاؼ

 .(ِ)إليو،)القرل(مفعكؿبومنصكببالفتحةالمقدرةمنعمفظيكرىاالتعذر

 .(ّ)محذكفة،كتقديرىا:إذاأخذالقرلكافأخذهكذلؾجممة جواب الشرط: -ّ

 الشرط: ثانيًا: األثر التفسيري لجممة

الذمصارت بالمصير كلقريتيـ ليـ كتمكيحه قريش، مف لممشركيف تيديد اآلية ىذه في
إليوالقرلالظالمةكبدأتبجممةشرطيةمفادىا،إذاأخذهللاتعالىالقرلالظالمةفإفأخذهسيككف

إىبلؾالقرلالظالمة،أليمانكشديدانكماأخذاألمـالسابقةكقكـنكحكعادكثمكد،كىذهسنةهللافي
تعالى هللا مف إمبلء اإلمياؿ كاف فربما باإلمياؿ، يغتر كال بالتكبة، يبادر أف ظالـ كؿ فعمى

،كقد(ْ)(إن هللا يممي لمظالم حتى إذا أخذه لم يفمتو:)كاستدراجانليـمصداقانلقكؿرسكؿهللا
فا التحقيؽ، يفيد الذم )إذا( الشرط حرؼ اآلية في ستعمؿ العذاب،اهلل شدة ليـ قرر إذا

كىـ المفاجأة مفألـ فيو فكؽما كالعذابالذماليرتقبكه المفاجئمتحقؽالمحالة، فإفأخذه
كمػػػذاإنػػػع،كىػػػـكمكجػػػومؤلػػػكفيذاتػػػكف،ىػػػكفكيمعبػػيرتع ىيرجعكاػػػػػركيفحتػػمفنالممشػػػاأسػػػػذاره


                                                           

 .ُِٕ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ّٕ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َّٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
،ْٕ/ٔ-ْٖٔٔحديث-باب"ككذلؾأخذربؾإذاأخذالقرلكىيظالمة"-كتابالتفسير-(صحيحالبخارمْ)

 .ُٕٗٗ/ْ-ِّٖٓحديث-بابتحريـالظمـ-كتابالبركالصمة-مسمـصحيح



-ُُٔ- 
 

وػرار؛ألنػػػػر،يستبقياألطياركاليستأصؿاألشػػػكعآخػػػؿالعذابمفنػػػجاعيـ،فاهللغيًٌعف
.(ُ)يككفمفأصبلبيـمفيعبدهللاكيجاىدفيسبيموػػس



ْؿ ؾِقَفا َزؾٌِر َوَصِفقٌؼ ]قكلوتعالى:ة:عالمسألة الساب ـَ َصُؼقا َؾِػل افـَّاِر ََلُ ا افَِّذي . {504}هقد:[ َؾَلمَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسككفحرف الشرط: -ُ )فأٌما(،الفاءلمتفريع،)أٌما(حرؼتفصيؿكشرطغيرجاـز

 .(ِ)المحؿلومفاإلعراب
ـَ َصُؼقا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)الذيف(اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحفي[افَِّذي

ماضو فعؿ )شقكا( مبتدأ، رفع اللتقاءمبنمحؿ المحذكفة الياء عمى المقٌدر الضـ عمى ي
الساكنيف،ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةصمةالمكصكؿال

 .(ّ)محؿليامفاإلعراب
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: لمربط،[َؾِػل افـَّارِ ]قكلو الشرط جكاب في كاقعة الفاء

السككفالمحؿلومفاإلعراب،)النار(اسـمجركربالكسرة،)في(حرؼجرمبنيعمى
 .(ْ)كالجاركالمجركرمتعمؽبمحذكؼخبرالمبتدأالذيف

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
أفالجزاءمفجنسالعمؿككؿإنسافميسرلوكمسيؿعميوماخمقوبعدأفبٌيفهللا

شق أك الجنة، سعادة مف ألجمو األشقياء،هللا حاؿ ببياف كبدأ الفريقيف، جزاء ؿ فص  النار، اكة
يعممكفمفأعماؿاألشقياء كانكا بما فيالدنيا الذيفشقكا أما كجاءذلؾبجممةشرطيةمفادىا،
نكرالفطرة فيالعمؿحتىأحاطتبيـخطيئاتيـ،كانطفأ المكركثة،كسكءالقدكة لفسادعقيدتيـ

أمأفمآليـ[َؾِػل افـَّارِ ]كابالشرطباستحقاقيـدخكؿالنار،فقكلوتعالى:مفأنفسيـ،جاءج
ْؿ ؾِقَفا َزؾٌِر َوَصِفقٌؼ ]الناريدخمكنيا، أميدخمكنيافيصدركىـبشييقيـ،كيخرجكفمنياناران[ََلُ
ليـفيجينـالزفيرائيـ،كخصبالذكرمفأحكاػػػػىأحشػػػؿإلػػـ،كتدخػػػكمجمكدىػػػبزفيرىـ،فالنارتك

فمفالتشكيوليـ،ػػفالحالتيػػػرىاتيػػػار،كًلمىافيذكػػػىالنػػػرإلػػبابالمصيػػرىـمفأسػػلتنفيكالشييؽ
                                                           

التأكيؿُ) كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ انظر: القرآفّٖ/ِ-النسفي-( تفسير في الحساف الجكاىر -ثعالبيال-،
ّ/َُّ. 

 .َِِّ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ّّٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ْٖٔ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿالقرآفْ)
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.(ُ)ليـمفاأللـ،كفيذلؾمايثيرالرعبكالخكؼفيقمكبالكفاركذلؾأخكؼ


ـَ ُشعِ ]قكلوتعالى:ة:المسألة الثامن ا افَِّذي َؿَقاُت َواألَْرُض َوَأمَّ ـَ ؾِقَفا َما َداَمِت افسَّ ُدوا َؾِػل اجَلـَِّة َخافِِدي

. {506}هقد:[ إَِلَّ َما َصاَء َربَُّؽ َظَطاًء َؽْرَ َُمُْذوذٍ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
 )أٌما(كقدسبؽبيانوفيالمسألةالسابقة.حرف الشرط: -ُ
ـَ ُش ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)الذيف(اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحفي[ِعُدواافَِّذي

محؿرفعمبتدأ،)سعدكا(فعؿماضمبنيعمىالضـك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففي
 .(ِ)محؿرفعفاعؿ،كالجممةصمةالمكصكؿالمحؿليامفاإلعراب

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ـَ ؾِقَفا]قكلو )الفاء[َؾِػل اجَلـَِّة َخافِِدي لجكابالشرط،، رابطة )
 .(ّ))فيالجنة(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبرالمبتدأ)الذيف(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
بدأتاآليةببيافجزاءالفريؽاآلخر،كىكفريؽالسعداءالذيفأسعدىـهللافسعدكا؛ألنيـ

نيـدخمكاالجنةعمىكجوالدكاـفياآلخرة،اىتدكاإلىاإليمافكالعمؿالصالحفيالدنيا،كسعدكاأل
نيميـالجنةكاستحقاقيـليافيقكلو:كسعدكاألنيـنالكارضكافهللافيالدنياكاآلخرة،كذكرهللا

ـَ ؾِقَفا] أيعدتلمسعداءاآلمنيفالفائزيف[َؾِػل اجَلـَِّة َخافِِدي فالجنة الخمكد، أممقيمكفعمىكجو
كمتنعميفبرضاهللا،كالخ دامتالسمكاتكاألرض، ما خالديففييا يحزنكف، كؼعمييـكالىـ
أمعطاءغيرمقطكععنيـ،كبذلؾنرلأف[ إَِلَّ َما َصاَء َربَُّؽ َظَطاًء َؽْرَ َُمُْذوذٍ ]فييابأنكاعالنعـ

يسمككاطريؽاآليتيفالسابقتيفقدفصمتاأحكاؿالسعداءكاألشقياء،تفصيبلنيدعكالعقبلءإلىأف
.(ْ)السعداء،كيجتنبكاطريؽاألشقياء



ـْ َؿبُْؾ ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ََم َيْعبُُد َآَباُؤُهْؿ ِم ـَ َّا َيْعبُُد َهُمََلِء َما َيْعُبُدوَن إَِلَّ  َؾََل َتُؽ ِْم ِمْرَيٍة ِِم

قُهْؿ َكِصقبَُفْؿ َؽْرَ َمـُْؼقصٍ  ا َدَُقؾُّ . {507}هقد:[ َوإِكَّ

                                                           

 .ٖٔ/ُِ-المراغي-،تفسيرالمراغيّٕٓ/ّ-دركزةمحمدعزت-(انظر:التفسيرالحديثُ)
 .ّٕ/ِ-الدعاس-ابالقرآف(انظر:إعرِ)
 .ْٖٔ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفّ)
 .ِٕٗ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطْ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط: 

لوحرف الشرط: -ُ محؿ ال السككف عمى مبني ، جاـز شرط حرؼ )إٍف( تقديره: محذكؼ،
 مفاإلعراب.

 محذكفة،تقديرىا:جاءؾالعمـبيذا.جممة فعل الشرط: -ِ

جممة جواب الشرط: -ّ َّا َيْعبُُد َهُمََلءِ ]قكلوتعالى: )الفاء[َؾََل َتُؽ ِْم ِمْرَيٍة ِِم الفصيحةكالتي، )
مف لو محؿ السككفال عمى مبني جاـز حرؼنيي )ال( مقدر، جكابشرط عف تفصح
لمتخفيؼ بالسككفالظاىرعمىالنكفالمحذكفة فعؿمضارعناقصمجزـك )تؾ( اإلعراب،
كأصميا)تكٍف(،كاسمياضميرمستترتقديرهأنت،)فيمرية(جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼ

جكابالشرطالمقدرخبر)تؾ(،كالج  .(ُ)ممةفيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

تتحدثاآليةعفإنذارالمشركيفكتيديدىـبماحصؿمعاألمـالميمكةالسابقة،كبدأت
األمـالظالمةالمشركةكماقصصناهعميؾأييا بفاءأفصحتعفشرطمقدرمؤداه،إفكافأمري

 كجاءؾعمـ فسنةهللاجاريةالرسكؿ، قكمؾ، فبلتكففيأدنىشؾكامتراءمفسكءعاقبة بو،
.(ِ)عمييـكماجرتعمىالظالميفقبميـ



المسألة العاشرة: تعالى: ـْ َربَِّؽ ]قكلو ؾَِؿٌة َشَبَؼْت ِم ـَ َوَفَؼْد َآَتْقـَا ُمقَشك افؽِتَاَب َؾاْختُؾَِػ ؾِقِف َوَفْقََل 

 ُ . {550}هقد:[ ْؿ َفِػل َصؽ  ِمـُْف ُمِريٍب َفُؼِِضَ َبْقـَُفْؿ َوإَِنَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،يفيدامتناعلكجكد،مبنيعمىالسككفالمحؿلوحرف الشرط: -ُ )لكال(حرؼشرطغيرجاـز
 مفاإلعراب.

ـْ َربَِّؽ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ؾَِؿٌة َشَبَؼْت ِم خبر،)كممة(مبتدأمرفكعبالضمة،كال[ـَ
مبنيعمىمحذكؼكجكبانألفاالسـالكاقعبعدلكاليحذؼخبرهكجكبان،)سبقت(فعؿماضو

رفع محؿ سبقتفي كجممة )ىي(، تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ لمتأنيث، ك)التاء( الفتح،
 .(ّ)صفة،)مفربؾ(جاركمجركرمتعمؽبالفعؿ)سبقت(

                                                           

 .ّٔٓ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُّْ/ُِ-محمدرشيدرضا-(انظر:تفسيرالمنارِ)
 .ّْٔ/ْ-الديفدركيشمحي-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوّ)
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،البلـرابطةلجكاب)لكال(لتأكيده،)قضي([ْقـَُفؿْ َفُؼِِضَ بَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
عمىفعؿماضو ىكيعكد كنائبالفاعؿمحذكؼتقديره مبنيعمىالفتح، مبنيلممجيكؿ،

)قضي(،ك)ىـ(ضميرمبنيعمىالضـ )العذاب(،)بيف(ظرؼمنصكببالفتحةمتعمؽبػ
لفاعؿالمحؿليامفاإلعراب؛فيمحؿجرمضاؼإليوكالميـلمجمع،كالجممةمفالفعؿكا

  .(ُ)ألنياجكابشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بعدأفذك رهللاتعالىفياآلياتالسابقةمشركيمكةبمصيراألمـاليالكةلكفرىـ،ذٌكرىـ
بسكءأعماليـ،ىناأيضانبقكـمكسىالذيفاختمفكافيالتكراةمابيفمؤمفككافر،فعاقبيـهللا

سبقتغضبو،فحكـبتأخيرعذابيـإلىثـجاءتالجممةالشرطيةكمفادىا،لكالأفرحمةهللا
فيومختمفيف،فأثيبالمحؽكعذبالمبطؿ،كقداستيعمؿفي كانكا يكـالقيامة،لقضيبينيـفيما

امتنععفالقضاءبينيـفيالجممةالشرطيةحرؼالشرط"لكال"كالذميفيدامتناعلكجكد،فاهلل
االختبلؼالذمكقعكابو،كىك)الجكاب(لكجكد)الشرط(كىكرحمةهللابتأخيرالعذابعنيـ،كفي

كتسميةلوباختبلؼقكـمكسىفيكتابيـ،كأنوقاؿ:إفاختمفكاعميؾىذهاآليةتعزيةلمنبي
.(ِ)كلـيؤمنكابؾفقداختمفكاعمىمكسىكلـيؤمنكابو



المسألة الحادية عشر: تعالى: ًة َواِحَدًة َوََل َيَزاُفقَن ُّمَْتؾِِػغَ ]قكلو َعَؾ افـَّاَس ُأمَّ [ َوَفْق َصاَء َربَُّؽ جَلَ

. {556}هقد:
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،يفيدامتناعالمتناع،أمامتناعالجكابالمتناعحرف الشرط: -ُ )لٍك(حرؼشرطغيرجاـز
 نيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.الشرط،كىكمب

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: فعؿماضو[َصاَء َربَُّؽ ]قكلو )شاء( )ربؾ(، مبنيعمىالفتح،
 .(ّ)فاعؿمرفكعبالضمة،ك)الكاؼ(ضميرمبنيعمىالفتح،فيمحؿجرمضاؼإليو

ًة َواِحَدةً ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ َعَؾ افـَّاَس ُأمَّ ،)البلـ(كاقعةفيجكابالشرط[جَلَ
كىكحرؼمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،)جعؿ(فعؿماضمبنيعمىلتأكيدهي

الفتح،كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(يعكدعمى)هللا(،)الناس(مفعكؿبوأكؿمنصكب

                                                           

 .ّٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ّٓٓ/ُ-الكاحدم-،الكجيزٗٗٓ/ِ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرِ)
 .ٕٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفالكريـّ)
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لفتحة،كالجممةالبالفتحة،)أمة(مفعكؿبوثانيمنصكببالفتحة،)كاحدة(صفةمنصكبةبا
  .(ُ)محؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
عمىإيمافقكمو،كحزنوالشديدعمىإعراضأكثرىـتتحدثاآليةعفحرصالرسكؿ

ؿالناسأمةعفديفهللا،كبدأتاآليةبجممةشرطيةمفادىا،لكشاءربؾأيياالرسكؿالكريـ،لجع
كاحدةأمعمىديفكاحد،كذلؾبمقتضىالغريزةكالفطرة،لكنوتعالىخمقيـمخيريفالمجبريف،
كجعميـمتفاكتيففياالستعدادككسبالعمـ،كذلؾليميزالخبيثمفالطيب،كقداستيعمؿحرؼ

ٍعؿى جى الناسأمةكاحدةفيالشرط)لك(كالذميفيدامتناعالجكابالمتناعالشرط،كييفيـمنوأف 
الديفممتنعكمنفي؛ألفهللالـيردقيرىـعمىديفالحؽ،كمك نيـمفاالختيارالذمىكأساس
كاليزالكفمختمفيفإالمفىداىـهللا فاختمفكا الباطؿ، الحؽ،كبعضيـ فاختاربعضيـ التكميؼ،

.(ِ)كلطؼبيـ،فاتفقكاعمىديفالحؽغيرمختمفيففيو


ألة الثانية عشر:المس تعالى: ُف َؾاْظُبْدُه ]قكلو ؾُّ ـُ َؿَقاِت َواألَْرِض َوإَِفْقِف ُيْرَجُع األَْمُر  َوهللِ َؽْقُب افسَّ

ْؾ َظَؾْقِف َوَما َربَُّؽ بَِغاؾٍِؾ َظَمَّ َتْعَؿُؾقنَ  َـّ . {581}هقد:[ َوَتَق

 أوًل: تحميل الجممة الشرطية:
،مبنيعمىالسككفالمحؿلومحذكؼ،تقديره:)إٍف(،حرف الشرط: -ُ كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.
 محذكفة،تقديرىا:)إفكافاألمركموهلل(.جممة فعل الشرط: -ِ
،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)اعبد(فعؿأمر[َؾاْظُبْدهُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

ميرمبنيعمىالضـفيمجزكـبالسككف،كالفاعؿضميرمستترتقديره)أنت(ك)الياء(ض
)إفكافاألمر كتقديره: جكابشرطمقدر فيمحؿجـز كالجممة بو، محؿنصبمفعكؿ

 .(ّ)كذلؾفاعبده(
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

ختـهللاتعالىسكرةىكدبيذهالخاتمةالجامعة،كالتيجمعتكؿمطالبالخير،فبينتأنو
ك السمكات غيب عالـ جميعتعالى في نافذ كعممو كالمستقبؿ، كالحاضر الماضي األرضفي

                                                           

 .ُِِْ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُٖٗ/ُِ-رابفعاشك-التحريركالتنكير،ِِٕ/ٔ-أبكحياف-فسيرالبحرالمحيطفيالت(انظر:ِ)
 .ّْٕ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
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الكمياتكالجزئيات،كالمعدكماتكالمكجكدات،كالحاضراتكالغائبات،كمرجعالكؿكمصيرالخبلئؽ
ثـجاءتالجممةالشرطيةمحذكفة الحساب، عمؿيكـ كالكائناتإليو،كسيحاسبكؿعامؿبما

هللاىكالمتصؼبماذكر،فاعبدهكحدهكمفمعؾاألداةكالفعؿكتقديرىا:إفكافا ألمركذلؾكأف 
مفالمؤمنيف،كتككؿعميوفيكؿأمكرؾحؽالتككؿ،كثؽبوتماـالثقة،فمفتككؿعمىهللافيك

.(ُ)حسبوككافيو،كماربؾبغافؿعماتعممكف

 

 





                                                           

 .ُٖٔ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرُ)
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 الفصل الثالث
 تحميل جممة الشرط في سورتي يوسف والرعد 

 أثرىا عمى المعنى التفسيري وبيان
شتمؿعمىمبحثيف:قداك

المبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية     
 ( وبيان أثرىا.ٔٔٔ-ٔ)

المبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية      
 ( وبيان أثرىا.ٖٗ-ٔ)
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 المبحث األول
 من اآلية تحميل جممة الشرط في سورة يوسف 

 ( وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيرئٔٔ-ٔ)
كفيوأربعةمطالب:

 (.ٜٕ-ٔالمطمب األول:  تحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )
 (.ٕ٘-ٖٓالمطمب الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )
 (.ٙٚ-ٖ٘المطمب الثالث: تحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )
 (.ٔٔٔ-ٚٚالمطمب الرابع: تحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )
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 المطمب األول
 ( ٜٕ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةيكسؼعمىتسعمسائؿكىيكمايأتي:



المسألة األولى: تعالى: ٌؾ ِمـُْفْؿ ََل َتْؼتُُؾقا ُيقُشَػ َوَأْفُؼقُه ِْم َؽَقاَبِة اجُلبِّ َيْؾَتِؼْطُف َبْعُض َؿاَل َؿائِ ]قكلو

ـُْتْؿ َؾاِظؾِغَ  ـُ قَّاَرِة إِْن  . {50}يقشػ:[ افسَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
:جممة فعل الشرط -ِ تعالى: ـُْتْؿ َؾاِظؾِغَ ]قكلو ماضو[ـُ فعؿ )كنتـ( عمى، مبني ناقص

فيمحؿرفعاسـ ك)التاء(ضميرمبنيعمىالضـ، فعؿالشرط، فيمحؿجـز السككف،
 .(ُ)كاف،ك)الميـ(لمجمع،)فاعميف(خبركنتـمنصكببالياءألنوجمعمذكرسالـ

ؽ،كالتقدير:)إفكنتـفاعميف،يحصؿبوىذامحذكفة،دؿعميياالسياجممة جواب الشرط: -ّ
 .(ِ)الغرض،فيذاىكالرأمالصكاب(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
يكسؼك قصة مفمشاىد دفعاا تتحدثاآليةعفمشيد كالغيرة ككيؼأفالحسد خكتو،

يإ حتى الناس عف بعيدان إلقائو أك لقتمو، مؤامرة كتدبير لو لمكيد يكسؼ أثناءخكة كفي يمؾ،
تخطيطيـ،قاؿقائؿمنيـ:التيٍقًدميكاعمىقىتمو،فإفالقتؿجريمةعظيمة،كىكأخككـ،كلكفألقكه
فيأسفؿالبئر،يمتقطوبعضالمسافريفالذيفيسيركففياألرضلمتجارة،لتستريحكامنوبيذا،ثـ

 يا كنتـ )إف كالتقدير الجكاب محذكفة الشرطية الجممة ماخإجاءت عمى كعازميف فاعميف كتي
تقكلكففافعمكاماقمتولكـ،يتحقؽغرضكـكىكإبعادهعفأبيو،كالحاجةلقتمو،كىذاىكالرأم
الصكاب(،كقداستعمؿفيالجممةالشرطيةحرؼالشرط)إٍف(الذميدؿعمىالشؾدكفالقطع،

.(ّ)عففعمتيـخكتوأفيعدلكاإكذلؾيؤكدعمىأفالقائؿكافيرجكمفبقية

                                                           

 .ِِِٔ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .َٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َّٖٔ/ٕ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرُِْ/ُِ-الزحيمي-ير(انظر:التفسيرالمنّ)
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ونَ ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: اَِسُ ا إًِذا خَلَ ـُ ُظْصبٌَة إِكَّ ْئُب َوَكْح َؾُف افذِّ ـَ ـْ َأ
. {52}يقشػ:[ َؿاُفقا َفئِ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
)إٍف(حرؼشرطحرف الشرط: -ُ مفاإلعراب، لمقسـالمحؿليا البلـىيالمكطئة )لئف(،

،مبنيعمىال  سككف،المحؿلومفاإلعراب.جاـز
ْئُب ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ َؾُف افذِّ ـَ مبنيعمىالفتح،فيمحؿ،)أكمو(فعؿماضو[َأ

بو، مفعكؿ نصب محؿ في الضـ عمى مبني متصؿ ضمير ك)الياء( الشرط، فعؿ جـز
 .(ُ))الذئب(فاعؿمرفكعبالضمة

أغنىجممة جواب الشرط: -ّ محذكؼ، الشرط جكاب كىك القسـ جكاب ا إًِذا ]عنو إِكَّ

ونَ  اَِسُ [خَلَ
(ِ). 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
 يعقكب اعتذر أف بعد مع يكسؼ إرساؿ أفإعف عميو خاؼ ألنو كذلؾ خكتو،

كا يأ الذئب جماعةكمو كنحف الذئب، أكمو لئف كهللا الحاؿ: في فأجابكه عنو، غفمة في خكتو
ندا أفأشداء ألبييـ أكدكا كقد نفع، كال فينا خير ال كعاجزيف، ىالكيف لكٌنا الحرمات، عف فع

كىي: مؤكدات بعدة بينيـ كىك الذئب يأكمو أف يمكف ال كأنو كشاممة، ليكسؼكاممة حمايتيـ
 تعالى: قكلو في الحالية كالجممة كالقسـ، عميو، كالدالة لمقسـ المكطئة ـُ ُظْصبَ ]البلـ ،[ةٌ َوَكْح

ونَ ]كجكابالقسـ اَِسُ ا إًِذا خَلَ االطمئناففيقمبأبييـ،فيقبؿبإرساؿ[إِكَّ ،ككؿذلؾحتىيبعثكا
.(ّ)يكسؼمعيـ



المسألة الثالثة: تعالى: َعُؾقُه ِْم َؽَقاَبِة اجُلبِّ َوَأْوَحْقـَا إَِفْقِف َفُتـَبِّ ]قكلو ُعقا َأْن َيْ َئـَُّفْؿ َؾَؾَمَّ َذَهُبقا بِِف َوَأَْجَ

. {53}يقشػ:[ بَِلْمِرِهْؿ َهَذا َوُهْؿ ََل َيْشُعُرونَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
معنىاسم الشرط: -ُ تضمف السككف عمى مبني زماف ظرؼ )لٌما( استئنافية، الفاء )فمٌما(

 الشرط،فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.

                                                           

 .ُّٗ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ِْٕ/ُٖ-الرازم-(انظر:التفسيرالكبيرّ)
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مبنيعمىالضـ،ك)الكاك(عؿماضو،)ذىبكا(ف[َذَهُبقا بِفِ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
جر فيمحؿ كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة فاعؿ، رفع فيمحؿ السككف مبنيعمى ضمير

 .(ُ)بإضافة)لٌما(إلييا

 ىناؾأقكاؿفيتحديدجكاب)لٌما(،كىي:جممة جواب الشرط: -ّ

االقول األول: إليو كأكصمنا ٍفناه )عىر  كالتقدير: محذكؼ، )لٌما( جكاب كقد رهأف لطمأنينة(،
الزمخشرم:)فعمكامافعمكابومفاألذل(،كقد رهآخركف)جعمكهفييا(.

،كىكقكلوتعالى:القول الثاني: الذمفيصدراآليةالكريمة[ َؿاُفقا َيا َأَباَكا]أفالجكابمثبته
السابعةعشر،أملم اكافكيتككيتقالكا.

قكلوالقول الثالث: أفالجكابىك بو[ َوَأْوَحْقـَا]تعالى: ذىبكا كالتقدير)فمما زائدة، فيو كالكاك
 تعالى: قكلو ذلؾ مف كجعمكا الككفييف، رأم كىك [ َحتَّك إَِذا َجاُءوَها ُؾتَِحْت َأْبَقاُِبَا]أكحينا(

مر: {55}افزُّ
(ِ).

ألفالقكؿميو،كأفالقكؿاألكؿىكاألكلىبالصكابلظيكرهكداللةالكبلـعوترى الباحثة
لبعدالكبلـعفبعضوالبعض،أم االقكؿالثالثفمستبعد؛ألفالكاكاختيمؼفيياالثانيفيوبيعد؛

تطمينان فقيؿأنياعاطفة،كأفاإليحاءإلىيكسؼكاففيالجب،كلوسبععشرةسنةأكدكنيا
اطفة،كتككفجممة)أكحينا(نيازائدة،كاألفضؿلمغةأفتككفعإ:لقمبو،كلـيكفإيحاءنبكة،كقيؿ

.(ّ)معطكفةعمىجكابالشرطالمحذكؼالمقدر)جعمكهفييا(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

تتحدثاآليةعفبدايةتنفيذإخكةيكسؼالمؤامرةبالفعؿ،كبدأتبجممةشرطيةمفادىا،لٌما
بوفيالغدإلىح أباىـبإرساؿيكسؼمعيـ،كذىبكا أمرىـعمىأفأقنعكا يثيريدكف،كأجمعكا

 ما كنف ذكا األذل، مف فعمكا ما بو فعمكا الجب، قعر في بو أكيمقكا رحمة بدكف تنفيذه يريدكف
،كجاءجكاب)لٌما(محذكؼدؿعميوماقبمو،كىكمفباباإليجازالخاصبالقرآف،فيك(ْ)شفقة

 تعالى: قكلو جاء ثـ المعنى، لظيكر المفظ في َوَأْوَحْقـَا إَِفقِْف َفُتـَبَِّئـَُّفْؿ بَِلْمِرِهْؿ َهَذا َوُهْؿ ََل ]تقميؿ

                                                           

 .ِّٗ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ّْٓ/ٔ-السميفالحمبي-،الدرالمصكفُّ/ّ-الشككاني-القدير(انظر:فتحِ)
إعرابالقرآفّ) مشكؿ مف المجتبى انظر: كبيانوْْٗ/ِ-الخراط-( القرآف إعراب دركيش-، الديف -محي

ْ/ُْٔ. 
 .ِّٖ/ٕ-الطنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطْ)
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قدتمطؼبيكسؼبأفأكحىإليوكىكفيتمؾالحالةالحرجةكبٌشرهبأفأمأفهللا[ َيْشُعُرونَ 
خكتوعمىكجوإسيككفبينوكبيف خكتومعاتبة،كأٌنوسينجكمماكقعفيو،كأفهللاسيجمعوبأىموكا 

.(ُ)لعزكالتمكيفلوفياألرضا


ْئُب َوَما ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: َؾُف افذِّ ـَ ـَا ُيقُشَػ ِظـَْد َمَتاِظـَا َؾَل ـْ ا َذَهْبـَا َكْسَتبُِؼ َوَتَر َؿاُفقا َيا َأَباَكا إِكَّ

ـَّا َصاِدؿِغَ  ـُ ـٍ َفـَا َوَفْق  . {55}يقشػ:[ َأْكَت بُِؿْمِم

 لشرط:أوًل: تحميل جممة ا
،)الكاك(حاليةكىكحرؼمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،[َوَفقْ ]حرف الشرط: -ُ

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب. )لك(حرؼشرطغيرجاـز

ـَّا َصاِدؿِغَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ناقصمبنيعمىالسككف،)كن ا(فعؿماضو[ـُ
كف)نا(،ك)نا(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعاسـكاف،عمىالنكفالمدغمةفين

.(ِ))صادقيف(خبركافمنصكببالياء

محذكفة،كالتقدير)لككنامفالصادقيففماأنتبمؤمفلناألنؾمحبجممة جواب الشرط: -ّ
.(ّ)ليكسؼ(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
بأخييـ فعمتيـ يعقكب أبناء فعؿ أف فحينمابعد الكاذبة، باألعذار االعتذار دكر جاء ،

كقالكا يكسؼ، عمى كالجزع األسؼ كيظيركف يتباككف أخذكا ، اليـك آخر في أبييـ إلى رجعكا
معتذريفعمازعمكا:إن اذىبنانتسابؽكتركنايكسؼعندمتاعناكثيابنا،حارسانليا،فأكموالذئب،

جممةالشرطيةمحذكفةالجكاب،كتقديرىا)لككناعندؾمفكنحفنعمـأنؾلفتصدقنا،ثـجاءتال
أىؿالثقةكالصدؽماأنتبمؤمفلنا،كالمصدقنافيىذهالقصةلشدةمحبتؾليكسؼ(فامتنعىنا

.(ْ)تصديؽيعقكبألكالدهالمتناعثقتوبيـكبمحبتيـألخييـيكسؼ

                                                           

 .ّْٗ/ُ-السعدم-(انظر:تيسيرالكريـالرحمفُ)
 .ُِِّ/ٓ-ياقكت-:إعرابالقرآف(انظرِ)
 .ّٓٗ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ََّ/ٔ-القنكجي-(انظر:فتحالبياففيمقاصدالقرآفْ)
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المسألة الخامسة: تعالى: َذفَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِغَ َوَدَّا َبَؾَغ َأُصدَّ ]قكلو ـَ [ ُه َآَتْقـَاُه ُحْؽًَم َوِظْؾًَم َو

. {88}يقشػ:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
استاسم الشرط: -ُ الكاك مبني)كلٌما( الشرط، معنى متضمف ظرؼبمعنىحيف )لٌما( ئنافية،

 عمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.
جممة فعل الشرط: -ِ هُ  َبَؾغَ ]قكلوتعالى: فعؿماضو[َأُصدَّ )بمغ( كالفاعؿ، مبنيعمىالفتح،

)لٌما( بإضافة جر محؿ في كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة )ىك(، تقديره جكازان مستتر ضمير
 .(ُ)إلييا

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: فعؿماضو[َآَتقْـَاهُ ]قكلو )آتيناه( ك)نا(، مبنيعمىالسككف،
فعفاعؿ،ك)الياء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿضميرمبنيعمىالسككففيمحؿر

 .(ِ)نصبمفعكؿبوأكؿ،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكاب)لما(
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

اآليةبد بيافتمكيفهللالوأتقصةمفىذه كفييا يكسؼفيبيتالعزيزالذماشتراه،
يت المحسنيف،كجاءذلؾؤاكتعميموتأكيؿالحديث،كا  هحكمانكعممان،كشيادةمفهللابأنومفزمرة

 يكسؼ أف مفادىا، شرطية البدنيبجممة نمكه باستكماؿ قكتو ككماؿ رشده سف بمغ لٌما
كالعقمي،كىبناهحكمانصحيحانفيماييعرضلومفاألمكركالحكادث،كأعطيناهعممانلىديًنيانكفكريانبما

ييجازمبوهللاتعالىالمحسنيفالذيفلـينبغيأفتسي العظيـ كمثؿذلؾالجزاء األمكر، رعميو
.(ّ)يدنسكاأنفسيـبسيئاتاألعماؿ،كصبركاعمىالنكائبكماصبريكسؼ



َذفِ ]قكلوتعالى:المسألة السادسة: ـَ ِف  ا َفْقََل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ ْت بِِف َوَهؿَّ ِِبَ َف َظـُْف َوَفَؼْد ََهَّ َؽ فِـَْْصِ

ـْ ِظَباِدَكا اُدْخَؾِصغَ  ُف ِم قَء َوافَػْحَشاَء إِكَّ . {82}يقشػ:[ افسُّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
حرؼامتناعحرف الشرط: -ُ كىك السككف، مبنيعمى ، جاـز كىكحرؼشرطغير )لكال(،

 لكجكد.

                                                           

 .ِِّٕ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ّٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُِٕ/ُِ-المراغي-(انظر:تفسيرالمراغيّ)
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فِ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،)أف(حرؼمصدرمكنصبمبنيعمى[َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ
تقديره مستتر كالفاعؿضمير لمتعذر، المقدر الفتح عمى ماضمبني فعؿ )رأل( السككف،
المبتدأ كخبر مبتدأ، رفع محؿ في )رؤية( تقديره مصدر تأكيؿ في كالفعؿ( ك)أف )ىك(،

 .(ُ)محذكؼتقديره)مكجكد(
قبميجممة جواب الشرط: -ّ ما عمييا دؿ ربومحذكفة، يكسؼبرىاف رؤية )لكال كالتقدير: ا،

 .(ِ)لكاقعيا(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
معامرأةالعزيزككيؼأنياىم تبمخالطتيالو،أم اتتحدثاآليةعفمحنةيكسؼ

ـبياقط؛ألفرؤيةبرىافربوقدمنعومفذلؾ،كالدليؿاستخداـحرؼ)لكال(فمـيىييكسؼ
بياكلخالطيا،كلكنوال ذميفيدامتناعلكجكد.كتقديرالجممةالشرطية:لكالأفرألبرىافربوليـٌ

بيف الفارؽ تبيفكجكد كقد البتة، اليـ منو يحصؿ فمـ ربو، برىاف رؤية لكجكد بيا ىمو امتنع
فكا أكىٌمتبمخالطتو، لغيظيا، منوشفاء ىمتباالنتقاـ فييقد كىمو، ىميا فىميااليميف:

كتصميـ،كىذاماأكدهاستعماؿاآليةلبلـكقدفيقكلوتعالى: ْت ]المعصيةفيكىُـّعـز َوَفَؼْد ََهَّ

يكسؼ[بِفِ  أما ،،عميو حيفرألبكادراإلقداـ كالتخمصمنيا، بالدفاععفنفسو، ىـ  فقد
بالفرارمفىذاالمأزؽ،فكافىموال نجاةمنيا،كىكمجردحديثكلكفرؤيةبرىافربوجعمتوييـي

.(ّ)نفسكخاطر،ألفاألنبياءمعصكمكفمفالخطأكالمعاصي


اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: ـَ ـْ َأْهؾَِفا إِْن  ـْ َكْػِز َوَصِفَد َصاِهٌد ِم َؿاَل ِهَل َراَوَدْتـِل َظ

ـَ افَؽاِذبِغَ  ـْ ُؿُبٍؾ َؾَصَدَؿْت َوُهَق ِم . {84}يقشػ:[ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ناقصمبنيعمىالفتح،)كاف(فعؿماضو[ـَ
ك)الياء بالضمة، مرفكع كاف اسـ )قميص( الشرط، فعؿ جـز محؿ إليو،في مضاؼ )

 مبنيعمىالفتحكىكمبنيلممجيكؿ،كنائبالفاعؿضميرمستترتقديرهىك،)قيد (فعؿماضو
                                                           

 .ِِّٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ْٖٗ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىفيمشكؿإعرابالقرآفِ)
الكتابِِْ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)  .َٔ/ُُ-الحنبميؿابفعاد-،المبابفيعمـك
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 .(ُ)كالجممةمفالفعؿكنائبالفاعؿفيمحؿنصبخبركاف

الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)صدقت(فعؿ[َؾَصَدَؿْت ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
تاءالتأنيثالساكنة،كقداقترفالفعؿالماضيبالفاءألنوماضمبنيعمىالفتح ،ك)التاء(

لفظانكمعنى،كليذاتقٌدر)قد(معوليقتربالماضيمفالحاضركالتقدير)فقدصدقت( ماضو
جكابالشرط  .(ِ)كالجممةمفقدكالفعؿفيمحؿجـز

 

اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ]قكلوتعالى:المسألة الثامنة: ـَ اِدؿِغَ  َوإِْن  ـَ افصَّ ـْ ُدُبٍر َؾَؽَذَبْت َوُهَق ِم .{85}يقشػ:[ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ناقصمبنيعمىالفتح،)كاف(فعؿماضو[ـَ
فعؿالشرط،)قميص(اسـكافمرفكعبالضمة،)الياء(مضاؼإليو،)قد(فعؿفيمحؿ جـز

محؿ في كالجممة مستتر، ضمير الفاعؿ كنائب الفتح، عمى مبني لممجيكؿ، ماضمبني
 .(ّ)نصبخبركاف

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: فعؿ[َؾَؽَذَبْت ]قكلو )كذبت( الفاءكاقعةفيجكابالشرط، ،
عم كالتقديرماضمبني الشرط، جكاب جـز محؿ في كالجممة لمتأنيث، ك)التاء( الفتح، ى

 .(ْ))فقدكذبت(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
السكء،جاءدكريكسؼفيالدفاعبعدأفاتيمتامرأةالعزيزيكسؼ بأنوأرادبيا

توعفنفسو،فامتنعمنيا،كأنياتبعتوعفنفسوفقاؿمبرئاننفسوككافصادقان،أنياىيالتيراكد
أىميا، مف شاىداف كشيد لمكاقعتو، إلييا لجأت إال حيمة تترؾ كلـ قدتقميصو، حتى كجذبتو

كبيرككافرجبلنحكيمان،كقيؿ نوكافصبيانإ:كاختيمؼفيتعييفالشاىدفقيؿ:كافابفعـليا
أنطقوهللاتعالىفيالميد.

                                                           

 .ْٖ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .َْٗ/ُِ-محمكدصافي-آف(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرِ)
 .َُْ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ِِّْ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفْ)
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الشاىدمفأىمياكقرابتيا،ليككفأقكلفينفيالتيمةعفيكسؼكعمىأيةحاؿفقدكاف
ـْ ُؿُبؾٍ ]معماكيجدمفكثرةالعبلماتالدالةعمىصدقو،فقاؿالشاىد: اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ِم ـَ [ إِْن 

(ُ)،
اَن َؿِؿقُصُف ]،قبؿفقدصدقتبأنوأرادبياسكءنأمإفكافقميصيكسؼمقطكعمفجيةال ـَ َوإِْن 

ـْ ُدُبرٍ  ىاتيف[ُؿدَّ ِم بأف يخفى كال الصادقيف، مف كىك عميو دعكاىا في فكذبت كرائو مف أم
كليست كالعادة، العقبلن كتالييما بيفمقدمتيما التبلـز الشرطيتيف، فيالجممتيف الشيادة مف ا

ذكرت نما كا  إذمفالجائزأفيجذشيء، كليسفييماعبلمةمطردة، لمدائرة، تكسيعان إليوكىكا بو
.(ِ)مقبؿعمييافينقدقميصومفدبر،أكأفتجذبوكىكمدبرعنيافينقدقميصومفقبؿ



َـّ َظظِقؿٌ ]المسألة التاسعة: ـُ ْقَد ـَ َـّ إِنَّ  ـُ ْقِد ـَ ـْ  ُف ِم ـْ ُدُبٍر َؿاَل إِكَّ . {86}يقشػ:[ َؾَؾَمَّ َرَأى َؿِؿقَصُف ُؿدَّ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
الفاءعاطفة،ك)لٌما(ظرؼزمافمبنيعمىالسككف،فيمحؿنصبشرط:اسم ال -ُ )فمٌما(،

 متعمؽبجكابو.

مبن[َرَأى َؿِؿقَصفُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ يعمىالفتحالمقدر،)رأل(فعؿماضو
كالجممةمفمنعمفظيكره عمىالعزيز، يعكد )ىك( كالفاعؿضميرمستترتقديره التعذر،

 .(ّ)كالفاعؿفيمحؿجربإضافة)لما(إليياالفعؿ

مبنيعمىالفتح،كالفاعؿضمير،)قاؿ(فعؿماضو[َؿاَل ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
 .(ْ)مستترتقديره)ىك(،كالجممةالمحؿليامفاإلعرابألنياجكاب)لٌما(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
م شرطية بجممة مفبدأتاآلية الشؽ قميصيكسؼكرأل إلى العزيز نظر لٌما فادىا،

،كعرؼخيانةامرأتو،فجاءحكموعمىالمكقؼبجكابالشرطالخمؼ،أيقفبصدؽيكسؼ
َـّ َظظِقؿٌ ] ـُ قَْد ـَ َـّ إِنَّ  ـُ ْقِد ـَ ـْ  ُف ِم ىذااألمرالذمكقعفيواالختبلؼبينكما،أكأف[َؿاَل إِكَّ ،أمأف 

                                                           

إلىُ) الماضي ترد حركؼالشرط ألف نحكم؛ إشكاؿ كفيو بالشرط، جـز فيمكضع كاف قميصو: كاف إف )
افكأنويعبربياعفجميعاألفعاؿ،)انظر:الجامعفيالمستقبؿ،كليسىذافيكاف،فقاؿالمبرد:ىذالقكةك

 (.ُْٕ/ٗ-القرطبي-أحكاـالقرآف
 .ُِٖ/ٔ-القنكجي-(انظر:فتحالبياففيمقاصدالقرآفِ)
 .ٖٓ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ْٕٓ/ْ-محيالديفدركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانوْ)



-ُِّ- 
 

،ىكمفجنسكيدكفكمكركفيامعشرالنساء؛ألفكيدكفمفأرادبأىمؾسكءنلىًؾ:ماجزاءقك
النساءأعظـمفكيدجميعالبشرفيإتماـميراًدًىف،فبل عظيـ،ككصؼالكيدبالعظيـألفكيد

.(ُ)يقدرالرجاؿعميو،ككيدىفأكثركأشدتأثيرانفيالنفس

 المطمب الثاني
 ( ٕ٘-ٖٓف من اآلية )تحميل جممة الشرط في سورة يوس

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةيكسؼعمىسبعمسائؿكىيكمايأتي:



ؾَّ َواِحَدٍة ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ـُ َـّ ُمتََّؽلً َوَآَتْت  َـّ َوَأْظَتَدْت ََلُ َـّ َأْرَشَؾْت إَِفْقِف َؾَؾَمَّ َشِؿَعْت بَِؿْؽِرِه

ـَ َحاَش هللِ مَ ِمـْفُ  َـّ َوُؿْؾ ـَ َأْيِدهَيُ َكُف َوَؿطَّْع َزْ ـْ َـّ َؾَؾَمَّ َرَأْيـَُف َأ قـًا َوَؿاَفِت اْخُرْج َظَؾقِْف ا إِْن َهَذا إَِلَّ َـّ ِشؽِّ ا َهَذا َبَؼً

ِريؿٌ  ـَ . {15}يقشػ:[ َمَؾٌؽ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
اشتممتىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

َـّ ]قكلوتعالى:مة الشرطية األولى:الجم*  َـّ َأْرَشَؾْت إَِفْقِف .[َؾَؾَمَّ َشِؿَعْت بَِؿْؽِرِه

 تحميل الجممة:

)فمٌما(،الفاءعاطفة،)لٌما(ظرؼبمعنىحيفمتضمفمعنىالشرط،فيمحؿاسم الشرط: -ُ
 نصبمتعمؽبجكابو.

َـّ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالفتح،معت(فعؿماضو،)س[َشِؿَعْت بَِؿْؽِرِه
ك)التاء(لمتأنيث،كالفاعؿضميرمستترتقديرهىي،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجر
مضاؼإليو،)بمكرىف(،)بمكر(جاركمجركرمتعمؽبػ)سمعت(،)ىٌف(ضميرمتصؿمبني

 .(ِ)عمىالفتحفيمحؿجرمضاؼإليو

َـّ أَ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ مبنيعمىالفتح،،)أرسمت(فعؿماضو[ْرَشَؾْت إَِفْقِف
 ؿالمحؿلياػػؿكالفاعػػػةمفالفعػػػي،كالجممػػػرهىػػػتترتقديػػرمسػػؿضميػػػ)التاء(لمتأنيث،كالفاع

                                                           

 .َِّ/ٔ-القنكجي-مقاصدالقرآف(انظر:فتحالبياففيُ)
 .ُْٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)



-ُّّ- 
 

  .(ُ)ألنياجكابشرطغيرجاـز

َزْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  ـْ .[َكفُ َؾَؾَمَّ َرَأْيـَُف َأ

 تحميل الجممة:
 )فمٌما(،كقدسبؽالحديثعنوفيالمكضعالسابؽ.اسم الشرط: -ُ
مبنيعمىالسككفالتصالوبنكف،كىكفعؿماضو[َرَأْيـَفُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

النسكة،ك)النكف(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الياء(ضميرمبني
 .(ِ)ؿنصبمفعكؿبو،كالجممةفيمحؿجرمضاؼإليوعمىالضـفيمح

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: َكفُ ]قكلو َزْ ـْ كىكفعؿماضو[َأ مبنيعمىالسككفالتصالو،
ك)الياء(ضميرمبني ك)النكف(ضميرمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ، بنكفالنسكة،

عمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،كالجممةالمحؿلي  .(ّ)األنياجكابلشرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

اشتممتىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيفمفاداألكلى،لٌماسمعتامرأةالعزيزبمكربعض
االغتياب ميىذا نساءالكبراءكاألمراءفيمدينةمصر،كاغتيابيفلياكسكءمقالتيفعمييا،كسي

ففيالكقتالذمانيحصؿفيخفية،جاءجكابالشرطمرتبطمكران؛ألفكبلىما بشرطو، زمانيان
مفالكراسي يتكئفعميو كأعدتليفما لمضيافة، أرسمتإلييفكدعتيفإلىمنزليا مكرفبيا،
كالكسائد،كأعطتكؿكاحدةمفالنساءسكينانلقطعالمحـكالفاكية،كذلؾمكيدةمنيافمكرتبيف

أفيخرجعمييف،بعدأفكانتقدخبأتوفيمكافآخر،ـطمبتمفيكسؼكمامكرفبيا،ث
الشرطية الجممة جاءت ثـ كيأكمنو، يقطعنو بما انشغاليف كقت كىك المناسب، الكقت كاختارت

النساءيكسؼ،تالثانيةمستخدمةأيضانأداةالشرط)لٌما(كالتيتفيدالربطالزمانيكمفادىا،لٌمارأ
الفائؽ،فجرحفأيدييف،كىفيظنفأنيفيقطعفالطعاـالمقدـليف،كقمفلياعمىدىشفلجمالو

مفشدةجماؿيكسؼ يف،كقدشب الفكرحاشهلل،كذلؾتنزيوههللتعالىعفالعجز،كتعجبه
مف أحسف الحيه أنو الطباع في استقر كذلؾألنو البشرية، عنو كنفيف يكسؼبالممؾ، جماؿ

.(ْ)أقبحمفالشيطافالممؾ،كالحيه

                                                           

 .ُْٖ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ٖٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُْٕ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ُِٕ/ٔ-القاسمي-،محاسفالتأكيؿِٖٓ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرْ)



-ُّْ- 
 

المسألة الثانية تعالى: قكلو ـْ ]:
ـْ َكْػِسِف َؾاْشَتْعَصَؿ َوَفئِ ِل ؾِقِف َوَفَؼْد َراَوْدُتُف َظ َـّ افَِّذي ُدُْتـَـّ          َؿاَفْت َؾَذفُِؽ

َـّ َوَفَقُؽقكَ ََلْ َيْػَعْؾ َما َآمُ  ـَ ًا ُرُه َفُقْسَجـَ اِؽِري ـَ افصَّ . {18}يقشػ:[ ِم

 : تحميل جممة الشرط:أولً 
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

َـّ افَِّذي دُُْتـَّـِل ؾِقفِ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  [َؾَذفُِؽ

 تحميل الجممة:
مبنيعمىالسككف،المحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،كتقديره:)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

 مفاإلعراب.
 .(ُ)محذكفة،كتقديرىا:)إفكافاألمركماقمتف(جممة فعل الشرط: -ِ
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ِل ؾِقفِ ]قكلو َـّ افَِّذي ُدُْتـَـّ الفاءكاقعةفيجكابالشرط،[َؾَذفُِؽ ،

كىيالفاءالفصيحةالتيتفصحبكجكدجممةشرطيةمقدرةاألداةكالفعؿ،)ذلكٌف(اسـإشارة
لمبعد،ك)كٌف(حرؼخطابجمعاإلناث،مبنيعمىالسككففيمحؿرفع مبتدأ،ك)البلـ(

)الذم(اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعخبرالمبتدأ،كالجممةمفالمبتدأكالخبر
جكابالشرطالمقٌدر  .(ِ)فيمحؿجـز

َـّ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  ـْ ََلْ َيْػَعْؾ َما َآُمُرُه َفقُْسَجـَ
ـَ  اً َوَفَقُؽقكَ  َوَفئِ اِؽِري ـَ افصَّ .[ِم

 تحميل الجممة:
مفاإلعراب،حرف الشرط: -ُ لمقسـالمحؿليا )البلـ(ىيالمكطئة )الكاك(عاطفة، )لئف(،

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.  )إٍف(حرؼشرطجاـز
ْ َيْػَعْؾ َما َآُمُرهُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمى،)لـ(حرؼ[ََل نفيكقمبكجـز

السككف، بمـكعبلمةجزمو فعؿمضارعمجزكـ )يفعٍؿ( السككف،المحؿلومفاإلعراب،
نصب فيمحؿ السككف مبنيعمى مكصكؿ اسـ )ما( ىك، تقديره مستتر كالفاعؿضمير

فعؿالشرط.(ّ)مفعكؿبو  ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز
 .(ْ)فة،أغنىعنياجكابالقسـكىك)ليسجنف(محذكجممة جواب الشرط: -ّ

                                                           

 .ِْٖ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ُِْ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ُِْ/ُِ-المرجعالسابؽ(انظر:ّ)
 .ٖٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفْ)



-ُّٓ- 
 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
الخطابىنالمنسكةالبلئيقطعفأيدييفدىشانمفجماؿيكسؼ،كاإلشارةفي)ذلكف(إلى

،فقدقالتليفامرأةالعزيزقكلياعمىسبيؿالتشفي،كالتباىي،كاالعتذارعماصدريكسؼ
جاءذلؾبجممةشرطيةمحذكفةاألداةكالفعؿكقدأفصحتعنياالفاءكالتقدير:إفكافمنيامعو،ك

األمركماقمتف،فذلؾىكالممؾالكريـالذملمتننيفيحبيلو،كقمتفماقمتففيشأنيالفتتاني
ذلؾقامتبالمجاىرة بعد ثـ فعمتمعو، فيما عممتفأنيمعذكرة قد رؤيتكفلو، فاآلفبعد بو،
الشرطية جاءتالجممة ثـ شديدان، تحفظتحفظان كأنو يستجب، فمـ بمكاقعتيا أغرتو بأنيا أماميف
الثانية،كالتيبيدأتبالقسـلتأكيدماتريدمفبيافقكتياكسطكتيا،كأنيامصممةعمىتحقيؽما

ا مف كليككف لو، عقكبة ليسجنف بو، آمره ما يكسؼ يفعؿ لـ لئف كهللا كمفادىا، ألذالءتريد
القسـ جكاب كأيكد )ليسجنف(، القسـ بجكاب عنو كاستغنى الشرط، حذؼجكاب كقد المقيكريف،
ـلتحقيؽكقكعوفينظرىا،كفيىذاالتيديدداللةعمىسطكتياعمىزكجيا، بالنكفالثقيمةكبالقسى

.(ُ)ععصيافأمرىامعأنوعزيزمصريكأنواليستط


َـّ ]:قكلوتعالىالمسألة الثالثة: ْقَدُه ـَ ْف َظـِّل  َّا َيْدُظقَكـِل إَِفْقِف َوإَِلَّ َتْْصِ ـُ َأَحبُّ إَِِلَّ ِِم ْج َؿاَل َربِّ افسِّ

ـَ اجَلاِهؾِغَ  ـْ ِم ـُ َـّ َوَأ . {11}يقشػ:[ َأْصُب إَِفقِْف

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
الكاكعاطفة،ك)إال(عبارةعفكممتيف،)إٍف(حرؼحرف الشرط: -ُ ال( ،مبني)كا  شرطجاـز

عمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،ك)ال(حرؼنفيمبنيعمىالسككف،المحؿلومف
 اإلعراب.

ْف ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ،ك)تصرؼ(فعؿمضارعمجزكـبالسككف،كىك[َتْْصِ
 .(ِ)فعؿالشرط،كالفاعؿضميرمستتركجكبانتقديرهأنت

رعمجزكـبحذؼحرؼالعمة،)أصب(فعؿمضا[َأْصُب ]لى:قكلوتعاجممة جواب الشرط: -ّ
 .(ّ)الشرط،كالفاعؿضميرمستتركجكبانتقديره)أنا(كىكجكاب

                                                           

 .ّٓٓ/ٕ-نطاكمط-(انظر:التفسيرالكسيطُ)
 .ّْٖ/ْ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ِْْ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)



-ُّٔ- 
 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
السجف،بعدأفعاكدتامرأةالعزيزبمراكغةيكسؼكتيديدهبالسجف،اختاريكسؼ

األنفسمخاطبانلوفيجممةشرطيةمفادىا،إفلـتصرؼمقمبالقمكبكمصرؼكلجأإلىهللا
عنيتدبيرىفالخبيث،كا غراءىفالمتكاليأمتثؿإلييفكأكفمفالجاىميف،الذيفيخضعكفألىكائيـ
كشيكاتيـ،فيقعكففيالقبائحكالمنكرات،كقدجيعؿجكابالشرطقكلو)أصب(كىيكممةميشعرة

بضعفوالبشرم،الذمالقدرةلوة،كىذااعتراؼمفيكسؼبالميؿفقط،البمباشرةالمعصي
.(ُ)عمىالصمكدأماـاإلغراء،إذالـيكفمعوعكفهللاتعالىكرعايتو



ا اَلََخُر َؾُقْصَؾُب َؾتَ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ًرا َوَأمَّ ُف ََخْ ََم َؾَقْسِؼل َربَّ ـُ ا َأَحُد ـِ َأمَّ ْج ُؾ َيا َصاِحبَِل افسِّ ـُ ْل

ـْ َرْأِشِف ُؿِِضَ األَْمُر افَِّذي ؾِقِف َتْسَتْػتَِقانِ  . {25}يقشػ:[ افطَّْرُ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:

ًرا]قكلوتعالى:األولى:الجممة الشرطية*  ُف ََخْ ََم َؾقَْسِؼل َربَّ ـُ ا َأَحُد .[َأمَّ

 تحميل الجممة:
شرط:حرف ال -ُ كىك فعؿ)أىم ا( الذميحذؼمعو الشرط)ميما( اسـ مقاـ يقكـ حرؼشرط

الشرطكجكبان،كالتقدير:ميمايؾمفشيء،كىيتدؿعمىالتككيد،كتدؿأيضانعمىالتفصيؿ
 .(ِ)بذكراألفرادالمتعددةلشيءمجمؿ

كالفعؿ،كالتقديجممة فعل الشرط: -ِ يكفمفشيءمحذكفة،ك)أٌما(قامتمقاـاألداة ر:ميما
مضاؼ ك)كما( مضاؼ، كىك بالضمة مرفكع مبتدأ )أحدكما( خمران، ربو يسقي فأحدىما

 .(ّ)إليو
فُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)يسقي([ََخْراً  َؾَقْسِؼل َربَّ

الثقؿ،كفاعؿضمير مستترتقديرهىكفعؿمضارعمرفكعبالضمةالمقدرةمنعمفظيكرىا
جكاب كالجممةفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)أحدكما(،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿجـز

 .(ْ)الشرط)أٌما(الذمينكبعفميما
                                                           

 .َُٔ/ِ-شمسالديفالشربيني-(انظر:السراجالمنيرفياإلعانةعمىمعرفةبعضكبلـربناالحميـالخبيرُ)
.َٓٓ/ْ–عباسحسف–(النحكالكافيِ)
.ٖٗ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفّ)
 ..َِِٔ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفْ)
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ا اَلََخُر َؾقُْصَؾُب ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  .[َوَأمَّ

 تحميل الجممة:

 السابقة.)أٌما(،كىككمافيالجممةحرف الشرط: -ُ

يكفمفشيءجممة فعل الشرط: -ِ ميما كالفعؿكالتقدير: األداة قامتمقاـ ك)أٌما( محذكفة،
 فاآلخريصمب،ك)اآلخر(مبتدأمرفكعبالضمة.

،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)يصمب(فعؿ[َؾُقْصَؾُب ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
كنائ لممجيكؿ، مبني كىك بالضمة مرفكع )ىك(،مضارع تقديره مستتر ضمير الفاعؿ ب

جكاب كالجممةفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)اآلخر(،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿجـز
 .(ُ)الشرط)أٌما(الذمينكبعفميما
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

عفالسؤاؿ،مسألةالتكحيدكعبادةهللاكالنبكة،عادإلىاإلجابةبعدأفقرريكسؼ
كتعبيرالرؤياكبدأبتفصيؿالرؤيالمرجميفقائبلن:ياصاحبيالسجفأماأحدكماكىكالساقيالذم
دليؿعمى كىذا الممؾ، مفخدمة كافعميو إلىما سيعكد كيسقيسيده، يعصرخمران رألأنو

أنويحمؿفكؽرأسوراءتومفتيمةالمشاركةفيتسميـالممؾ،كأمااآلخركىكالخبازالذمرألب
يدلؿعمىأفالخبازثبتتعميو فتأكؿالطيرمفرأسو،كىذا فسيصمب، تأكؿالطيرمنو، خبزان
ؿلناحاؿ تيمةتسميـالممؾ،كقداستعمؿحرؼالشرطأماكالذميفيدالتفصيؿكالتككيد،ألنوفص 

أكدذلؾأ فييما،كمما قكلوتعالى:صاحبيالسجف،كأكدعمىتحقيؽتعبيرالرؤيا ُؿِِضَ ]يضان

.(ِ)أمقطعكتـماتستفياففيومفأمركماكشأنكما[ األَْمرُ 


المسألة الخامسة: تعالى: َـّ َشبٌْع ِظَجاٌف َوَشبَْع ]قكلو ُؾُف ـُ َوَؿاَل اَدؾُِؽ إِنِّ َأَرى َشْبَع َبَؼَراٍت ِشََمٍن َيْل

 َ ونَ ُشـُْبََلٍت ُخُّْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأهيُّ ْؤَيا َتْعُزُ ـُْتْؿ فِؾرُّ ـُ  َأْؾُتقِن ِْم ُرْؤَياَي إِْن 
ُ ََ . {21}يقشػ:[ ا اَد

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

ونَ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ْؤَيا َتْعُزُ ـُْتْؿ فِؾرُّ ناقصمبنيعمى،)كف([ـُ فعؿماضو
()التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿ فعؿالشرط،ك)تيـٍ السككف،فيمحؿجـز

                                                           

 .ٖٗ/ِ-الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُْٕ/ِ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼِ)
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،كجيءبيالتقدـ(ُ)رفعاسـ)كاف(كالميـلمجمع،)لمرؤيا(البلـزائدة،كتسمى)الـالتقكية(
مفعكؿبومنصكببا ك)الرؤيا( منعالمفعكؿبو)الرؤيا(عمىفعمو)تعبركف(، المقدرة لفتحة

بثبكت فعؿمضارعمرفكع )تعبركف( الزائد، حرؼالجر بحركة المحؿ اشتغاؿ مفظيكرىا
فيمحؿ كالجممة فاعؿ، رفع فيمحؿ السككف مبنيعمى متصؿ ضمير ك)الكاك( النكف،

 .(ِ)نصبخبركنتـ

جممة جواب الشرط: -ّ لمرؤيا كنتـ )إف كالتقدير السياؽ، عمييا دؿ تعبركفمحذكفة،
 .(ّ)فأفتكني(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
،فممؾمصرقدرألفيالنكـمفأسبابالفرجليكسؼتبيفىذهاآليةماىيأههللا

اليزاؿ، بقراتعجاؼفيغاية خرجعقبيفسبع ثـ يابس، نير مف بقراتسمافخرجف سبع
أيسنببلتفابتمعتالعجاؼالسماف،كرألأيضانسبع بُّيا،كسبعان انعقدحى خريابسات،خضر،قد

عمييـرؤياه، قداستحصدتفمـيبؽمفخضرتياشيء،فجمعالكينة،كالسحرة،كالمعبريف،كقص 
ثـجاءتالجممةالشرطيةمحذكفةالجكاب،كذلؾلئليجازالذمىكمفببلغةالقرآف،كتقديرىا:

،كبيافمعناىاالخيالي،كترجمتياإلىالكاقعالحقيقيفأخبركنيعفإفكنتـتعممكفتعبيرالرؤيا
رؤيتيكأفتكنيبيا،كاستخدـأداةالشرط)إٍف(التيتستخدـفيالمكاضعالمشككؾفييايدؿعمى

.(ْ)شؾالممؾفيالكينةكالمعبريف،كمعرفتوبيـكبكذبيـفيتفسيرالرؤلكاألحبلـ


َّا ]الى:قكلوتعالمسألة السادسة: َؿاَل َتْزَرُظقَن َشبَْع ِشـَِغ َدَأًبا َؾََم َحَصْدُتْؿ َؾَذُروُه ِْم ُشـُْبؾِِف إَِلَّ َؿؾِقًَل ِِم

ُؾقنَ  ـُ . {25}يقشػ:[ َتْل
                                                           

ْؤَيا[(البلـفيقكلوتعالى:ُ) ـَ اإماأفتككفلمبيافكقكلوتعالى:]فِؾرُّ اُكقا ؾِقِف ِم ـَ [ }يقشػ:]َو ـَ اِهِدي ،{42فزَّ
تقديره:أعنيفيو،كعمىىذافيككفمفعكؿ)تعبركف(محذكفانتقديره:تعبركنيا،أكتككفلمتقكيةألفالعامؿإذا
تقدـعميومعمكلو،كلـيكففيقكتوعمىالعمؿفيومثموإذاتأخرعنوفعضدبياكمايعضدبيااسـالفاعؿ

نمازيدتلمجردؽبشعم فيحكـالمزيدةفبلتيفيياطوعفالفعؿفيالقكةإذاقمتعابرلمرؤيا،النحط يء،كا 
م كا  التقكية، خبر تككف أف إعرابالقرآف(كنتـ)ا )انظر: )لكنتـ(، ثانيان خبران تعبركف جممة تككف كعندئذ ،

 (.َٓٓ/ٔ-السميفالحمبي-،الدرالمصكفَْٓ/ْ-محيالديفدركيش-كبيانو
 .ِِّٔ/ٓ-ياقكت-رابالقرآف(انظر:إعِ)
 .ّْٖ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ِٕٔ/ُِ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرْ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:
)فما(،)الفاء(حرؼعطؼمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،)ما(اسـاسم الشرط: -ُ

يستخ ، جاـز مقدـشرط بو مفعكؿ نصب محؿ في السككف عمى مبني العاقؿ، لغير دـ
 .(ُ)لحصدتـ

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: مبنيعمىالسككففيمحؿكىكفعؿماضو[َحَصْدُتؿْ ]قكلو
فعؿالشرط،)تاء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿرفعفاعؿ،ك)الميـ(لمجمع  .(ِ)جـز

الفاءكاقعةفيجكابالشرط،)ذركا(فعؿأمر[ُروهُ َؾَذ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
فاعؿ، رفع محؿ في السككف عمى مبني متصؿ ضمير )الكاك( النكف، حذؼ عمى مبني
)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿ

جكابالشرط  .(ّ)فيمحؿجـز

 شرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة ال
 يكسؼ تأكيؿ عف اآلية تتحدث فيكسؼ الممؾ، السمافتأك لرؤيا البقرات ؿ

كالسنببلتالخضربسنيفخصبة،ثـأرشدىـإلىمايفعمكنوبيذهالسنيف،كجاءذلؾبجممةشرطية
مفادىا،ماجنيتـفيىذهالسبعالسنيفالخصبمفالغبلؿكالزركعفادخركهفيسنبمو؛لئبليأكمو

الس الزماف طكؿ عمى لو أبقى يكسؼ(ْ)كسكذلؾ إخبار كييعد ،اإلنق عاـ عف اذالممؾ
تدؿعمىصدؽنبكتو معجزة لو،كىذا ليامان كالخصببعدأربععشرةعامانكحيانمفهللاكا 

مفالسكس يبقىمصكنان فإنو بقيفيسنبمو إذا كىيأفالحصيد عممية، لفتة فياآلية كأيضان
لـيكفمزارعانكليستلديوخبرةكيذهالخبرة،دثبتذلؾبالخبرةكالعمـ،كرسكؿهللاكالتمؼ،كق

.(ٓ)بؿىكمفعندهللاممايثبتقطعانبأفىذاالقرآفليسمفعندرسكؿهللا


ُشقُل َؿاَل ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: اْرِجْع إَِػ َربَِّؽ َؾاْشَلْفُف َما َباُل  َوَؿاَل ادَؾُِؽ اْئُتقِن بِِف َؾَؾَمَّ َجاَءُه افرَّ

َـّ َظؾِقؿٌ  َـّ إِنَّ َرِّبِّ بَِؽْقِدِه ـَ َأْيِدهَيُ ِِت َؿطَّْع . {30}يقشػ:[ افـِّْسَقِة افَلَّ
                                                           

 .ُٗ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِِٔٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ْْْ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
التفسيرالمنيرْ) انظر: ،السراجالمنيرفياإلعانةعمىمعرفةبعضمعانيكبلـربنإِٗ/ُِ-الزحيمي-(

 .ُُّ/ِ-الخطيبالشربيني-الحكيـالخبير
 .ْْٔ/ُِ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفٓ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:
)فمٌما(الفاءحرؼعطؼمبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،ك)لما(ظرؼاسم الشرط: -ُ

 متضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.بمعنىحيف،

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ُشقُل ]قكلو ماضو[َجاَءُه افرَّ فعؿ )جاء( الفتح،، عمى مبني
)لٌما( بإضافة جر محؿ في كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة بالضمة، مرفكع فاعؿ )الرسكؿ(

.(ُ)إلييا

مبنيعمىالفتح،كالفاعؿضميركىكفعؿماضو[َؿاَل ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة يكسؼلمرسكؿ، قاؿ أم )يكسؼ( عمى يعكد ىك تقديره مستتر

 .(ِ)جكابلٌماالمحؿليامفاإلعراب

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
افيمومفكبلموليتحقؽبنفسوصدؽمتتحدثاآليةعفطمبالممؾرؤيةيكسؼ

كيستفيدمفعممو،كىذايدؿعمىفضيمةالعمـ،فإنوسبحانوجعؿماعٌمموليكسؼسببانلخبلصو
لمخبلصمفالمحفاألخركية فكيؼاليككفالعمـسببان الدنيكية، كقكلوتعالى:(ّ)مفالمحنة ،

مؾيريدلقاءه،قاؿلويكسؼبأناةأملٌماجاءرسكؿالممؾإلىيكسؼليخبرهبأفالم[َؾَؾَمَّ َجاَءهُ ]
كثقة:ارجعإلىربؾأمسيدؾالممؾ،قبؿخركجيمفالسجف،كذىابيإليو،كاسألوعفحقيقة
أمرالنساءالبلتيقطعفأيدييف،كلـيكشؼلويكسؼعفحقيقةأمرىفمعولزيادةتيييجوعمى

سؤاؿكىكفيالسجف،لتظيرأفيككفىذاالالبحثكالتقصيعفالحقيقة،كقدآثريكسؼ
.(ْ)الحقيقةخالصةناصعة،دكفتدخؿمنوفيشأنيا

                                                           

 .ِِٖٔ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ْْٕ/ُِ-محمكدصافي-ؿفيإعرابالقرآف(انظر:الجدكِ)
 .ْٔٔ/ُٖ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيبّ)
 .ّْٕ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطْ)
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 المطمب الثالث
 ( ٙٚ-ٖ٘تحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

اشتممتىذهاآلياتمفسكرةيكسؼعمىاثنتيعشرةمسألةكىيكمايأتي:


َؿُف َؿاَل إِكََّؽ افَقْقَم َفَدْيـَا َمؽٌِغ ]عالى:قاؿتالمسألة األولى: ؾَّ ـَ َوَؿاَل اَدؾُِؽ اْئُتقِن بِِف َأْشتَْخؾِْصُف فِـَْػِز َؾَؾَمَّ 

. {32}يقشػ:[ َأِمغٌ 

 أوًل: تحميل الجممة الشرطية:

)فمٌما(،)الفاء(حرؼعطؼمبنيعمىالفتح،المحؿليامفاإلعراب،)لٌما(اسم الشرط: -ُ
 ظرؼبمعنىحيف،متضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.

َؿفُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ ؾَّ مبنيعمىالفتح،الفاعؿضمير،)كٌمـ(فعؿماضو[ـَ
في ك)الياء(ضميرمبنيعمىالضـ، ىكيعكدعمىيكسؼأكعمىالممؾ، مستترتقديره

 .(ُ)جممةفيمحؿجربإضافةلٌماإلييامحؿنصبمفعكؿبو،كال

مبني،)قاؿ(فعؿماضو[ َؿاَل إِكََّؽ افقَْقَم َفَدْيـَا َمؽٌِغ َأِمغٌ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
عمىالفتح،كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(يعكدعمىالممؾ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿ

المحؿليامفاإلعراب؛ألنياجك  .(ِ)ابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

،بسببماسمعوعنومفالنسكةكمفامرأةالعزيز،بعدأفانكشؼلمممؾبراءةيكسؼ
لخاصتو: الممؾ قاؿ ذلؾ كؿ بعد نفسو، كبسمك بو كأعجب لمرؤيا تفسيره سمع أف كبعد

كخاصانبيفيتصريؼأمكرم،كمساعدتيفيأمكرائتكنيبيكسؼىذا،ليككفخالصانلنفسي،
الحكـ،ثـجاءتالجممةالشرطيةمستخدمة)لٌما(التيتفيدالربطالزماني،ففيالكقتالذمكم ـ
الممؾيكسؼ،جاءجكابالشرطبقكؿالممؾليكسؼ:إنؾمنذاليكـعندناصاحبالكممةالنافذة،

،فقدترتبىمدلإعجابالممؾبحكمةكأدبيكسؼكالمكانةالرفيعة،فدؿجكابالشرطعم
انػػػؾكبلمػػػػـالممػػػقدكمٌؼػػػػػىأفيكسػػػةكاضحةعمػػػؾدؿداللػػقكؿالممؾعمىتكميموإي اه،كذل

                                                           

.ِِّٕ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُِ/ُّ-محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
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.(ُ)رآهأىبلنلثقتوكتقريبولو،سفمنطقوكببلغةقكلوان،فممارألحيػػحكيم


ـْ َأبِقُؽْؿ َأََل َتَرْوَن َأنِّ ُأوِْم ]:قاؿتعالىالمسألة الثانية: َزُهْؿ بَِجَفاِزِهْؿ َؿاَل اْئُتقِن بَِلٍخ فَُؽْؿ ِم َوَدَّا َجفَّ

. {37}يقشػ:[ افَؽْقَؾ َوَأَكا َخْرُ اُدـِْزفِغَ 

 أوًل: تحميل الجممة الشرطية:

 )لٌما(سبؽبيانوفيالمسألةالسابقة.اسم الشرط: -ُ

َزُهْؿ بَِجَفاِزِهؿْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ مبنيعمىالفتح،[َجفَّ ،)جيزىـ(فعؿماضو
كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لٌما(إلييا،ك)ىـ(ضمير
متصؿمبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفعكؿبو،كالميـلمجمع،)بجيازىـ(جاركمجركر

ك)جياز(مض )جيز( جكارمتعمؽبػ ككسرتلمناسبة )ىـ(ضميرمبنيعمىالضـ، اؼ،
 .(ِ)ماقبميافيمحؿجرمضاؼإليوأم:كٌفىإلييـكيميـ

مبنيعمىالفتح،كالفاعؿ،)قاؿ(فعؿماضو[َؿاَل اْئُتقِن ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
عراب؛ألنياجكابضميرمستترتقديرهىك،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿالمحؿليامفاإل

  .(ّ)شرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

مفأرضكنعافإلىمصر،يطمبكفشراءالقمح؛ألفالقحطعـ ببلدخكةيكسؼإجاء
ألف إلييـ؛ نظر حيف فعرفيـ الرفيع، منصبو في كىك يكسؼ عمى كدخمكا كمصر، الشاـ

،كىـلومنكركف،كجاءتالجممةالشرطيةكمفادىا،أفيكسؼمبلمحالكبارالتتغيركثيران
 جيز أحماؿ،إحيف عشرة كىي القمح، مف أحماليـ كحمؿ كيميـ ليـ كأكفى بجيازىـ، خكتو

كزادىـحمميفآخريفألبيوكأخيو،قاؿليـ:ائتكنيبالمرةالقادمةبأخلكـمفأبيكـأالتركفأني
كفدكفبخس،كأزيدكـحمؿبعيرآخرألجؿأخيكـ،كأناخيرالمنزليف،أتـلكـالكيؿالذمتريد

.(ْ)قدأحسفضيافتيـترغيبانليـفيالرجكعإليوالمضٌيفيفلمضيكؼ،ككافيكسؼ


ْقَؾ فَُؽْؿ ِظـِْدي َوََل َتْؼَرُبقنِ ]قاؿتعالى:المسألة الثالثة: ـَ . {40}يقشػ:[ َؾنِْن ََلْ َتْلُتقِن بِِف َؾََل 
                                                           

 .ٕ/ُّ-شكرابفعا-(انظر:التحريركالتنكيرُ)
 .ِِٕٔ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُٓ/ٓ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوّ)
 .َُِٓ/ْ-سيدقطب-(انظر:فيظبلؿالقرآفْ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)فإف(،)الفاء(حرؼعطؼمبنيعمىالفتح،المحؿلومفاإلعراب،)إٍف(حرف الشرط: -ُ
،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.  حرؼشرطجاـز

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ْ َتْلُتقِن بِفِ ]قكلو عمى[ََل مبني كقمب كجـز نفي حرؼ )لـ( ،
بػ)لـ(كعبلمةجزموحذؼالنكف،)الكاك(ضميرمتصؿالسككف،)تأتك ا(فعؿمضارعمجزـك

فعؿالشرط،ك)النكف(لمكقاية، مبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجـز
جاركمجركرمتعمؽ )بو( ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو، ك)الياء(

 .(ُ)بالفعؿفي)تأتكا(

لشرط:جممة جواب ا -ّ تعالى: ْقَؾ فَُؽْؿ ِظـِْدي]قكلو ـَ فيجكابالشرط،[َؾََل  كاقعة )الفاء( ،
ك)ال(نافيةلمجنس،حرؼمبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب،)كيؿ(اسـ)ال(مبني
المقدر،كجممة)الكيؿ عمىالفتحفيمحؿنصب،)لكـ(جاركمجركرمتعمؽبخبر)ال(

جكا  .(ِ)بالشرطلكـ(فيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

خكتوفياآليةالسابقة،بإعطائيـمزيدانمفالكيؿ،أرىبيـفيىذهإبعدأفرٌغبيكسؼ
جاءذلؾبجممةشرطيةمفادىا،كاآلية،كىذامفمنيجالقرآفالكريـفيتعقيبالترغيببالترىيب،

ة،فميسلكـعندمميرة،كالتدخمكاببلدم،ككانكافينيايةفإفلـتأتكنيبأخيكـفيالمرةالثاني
الحاجةإلىالطعاـ،كمايمكنيـتحصيموإالمفعنده،فإذامنعيـمفالحضكر،كافذلؾنياية
التخكيؼكالترىيب،كفيذلؾإيماءإلىأنيـكانكاعمىنيةاالمتيارمرةبعدأخرل،كأفذلؾكاف

لو فعمعمكمان الفالبريقتضيأفيبادرإلىأبيوكيستدعيو،،كأفما مومعيـكافبكحي،كا 
.(ّ)كلعؿهللاأرادتكميؿأجريعقكبفيمحنتو



ُفْؿ َيْعِرُؾقََنَا إَِذا اْكَؼَؾُبقا إَِػ ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: ْؿ فََعؾَّ َوَؿاَل فِِػْتَقاكِِف اْجَعُؾقا بَِضاَظَتُفْؿ ِْم ِرَحاَِلِ

ُفْؿ َيْرِجُعقنَ َأهْ  . {48}يقشػ:[ ؾِِفْؿ فََعؾَّ

                                                           

 .ِِٕٕ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُٔ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ِٖٗ/ْ-أبكالسعكد-رشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ(انظر:إّ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:

يستقبؿمفالزمافخافضلشرطومنصكببجكابو،كىكاسم الشرط: -ُ )إذا(كىكظرؼلما
مبنيعمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو  .(ُ)اسـشرطغيرجاـز

مبنيعمىالضـ،،)انقمبكا(فعؿماضو[ؾِِفؿْ اْكَؼَؾُبقا إَِػ َأهْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
)الكاك(ضميرمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفي

 .(ِ)محؿجرمضاؼإليو
محذكفة،دؿعميياماقبميا،كتقديرالجممةالشرطية:إذاانقمبكاإلىأىميـجممة جواب الشرط: -ّ

 .(ّ)فمعميـيعرفكنيا
 نيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:ثا

قاؿبيفهللا فقد عمىكشؾالرحيؿ، كىـ إخكتو، يكسؼمع فعمو ما اآلية فيىذه
يكسؼ القكـ إلىرحاؿىؤالء أعيدكا مطالبو: الذيفيقكمكفبتمبية –لفتيانو -خكتوإيقصد

مفطعاـ،كافعمك مٌنا أخذكه فيمقابؿما لنا بكـ،ثـاألثمافالتيدفعكىا ذلؾدكفأفيشعركا ا
جاءتالجممةالشرطيةمحذكفةالجكابكتقديرىا:إذاعادىؤالءالقكـإلىببلدىـكفتحكاأمتعتيـ

ُفْؿ َيْرِجُعقنَ ]فمعميـيعرفكفأفاألثمافالتيدفعكىاردتإلييـ،كقكلوتعالى: جكابلؤلمر،[فََعؾَّ
يـمادفعكالناثمفماأخذكه،يرجعكفإليناليدفعكالناأم:اجعمكىاكذلؾ،لعميـبعداكتشافيـأن

كافالذممفشأنوإفادةاليقيفبكقكعالشرط،ليشيرإلىأفيكسؼ(إذاػ)حقنا،كجاءالشرطب
متأكدانمفرجكعإخكتوكمعيـبنياميف؛ألفمفشأفالنفكسالكبيرةأفتقابؿاإلحسافباإلحساف،

.(ْ)دفعثمنوكأفالتأخذالمبيعدكف


المسألة الخامسة: َؾَؾَمَّ َرَجُعقا إَِػ َأبِقِفْؿ َؿاُفقا َيا َأَباَكا ُمـَِع ِمـَّا افَؽْقُؾ َؾلَْرِشْؾ َمَعـَا َأَخاَكا ]قكلوتعالى:

اؾُِظقنَ  ا َفُف حَلَ . {41}يقشػ:[ َكْؽَتْؾ َوإِكَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

شرطية:تشتمؿىذهاآليةعمىثبلثةجمؿ

                                                           

 .ْٗ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ْٗ/ِ–(انظر:المرجعالسابؽِ)
 .ِِٕٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ّٖٔ/ٕ-طنطاكم-،التفسيرالكسيطّٖٗ/ْ-(انظر:تفسيرابفكثيرْ)
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.[َؾَؾَمَّ َرَجُعقا إَِػ َأبِقِفْؿ َؿاُفقا َيا َأَباَكا ُمـَِع ِمـَّا افَؽقُْؾ ]الجممة الشرطية األولى:* 

عمىاسم الشرط: -ُ مبني زماف ظرؼ )لٌما( الفتح، عمى مبني عطؼ حرؼ الفاء )فمٌما(،
 السككف،فيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.

مبنيعمىالضـ،ك)الكاك(ضميركىكفعؿماضو[قاَرَجعُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
 .(ُ)متصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لما(إلييا

مبنيعمىالضـ،ك)الكاك(ضميركىكفعؿماضو[َؿاُفقا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
محؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابمتصؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةال

 .(ِ))لما(

.[َؾَلْرِشْؾ َمَعـَا َأَخاَكا]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:* 

،مبنيعمىالسككف،المحؿلومفحرف الشرط: -ُ محذكؼكتقديره)إٍف(،حرؼشرطجاـز
 اإلعراب.

 .(ّ)محذكفة،تقديرىا:إفرغبتفيالكيؿفأرسؿجممة فعل الشرط: -ِ

،)الفاء(الفصيحة،كىيالتيتفصحعفشرط[َؾَلْرِشْؾ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
مقدر،)أرسؿ(فعؿأمرمبنيعمىالسككف،كالفاعؿضميرمستترتقديرهأنت،كالجممةفي

جكابالشرطالمقٌدر  .(ْ)محؿجـز

ا َفُف ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثالثة:*  اؾُِظقنَ َكْؽَتْؾ َوإِكَّ .[حَلَ

مبنيعمىالسككف.حرف الشرط: -ُ  محذكؼ،تقديره)إٍف(،حرؼشرطجاـز

 .(ٓ)محذكفة،كتقديرىا:إفترسؿمعناأخانانكتؿجممة فعل الشرط: -ِ

،فعؿمضارعمجزكـكعبلمةجزموالسككفكىك[َكْؽَتْؾ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
 .(ٔ)تقديره)نحف(جكابالشرط،كالفاعؿضميرمستتركجكبان

                                                           

 .ِِٕٗ/ٓ-ياقكت-لقرآف(انظر:إعراباُ)
 .ٓٗ/ِ–الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .َِ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ُٕ/ٓ-محيالديفدركيش-إعرابالقرآفكبيانو(انظر:ْ)
 .َِ/ُّ-محمكدصافي-الجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:ٓ)
 .َٗٓ/ِ–الخراط–،المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفَِِٖ/ٓ-ياقكت–(انظر:إعرابالقرآفٔ)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجمل الشرط:

 كقدإترؾ منيـ، طمبو ما بتنفيذ كعدكه أف بعد ببلدىـ، إلى كعادكا يكسؼمصر، خكة
اشتممتاآليةعمىثبلثجمؿشرطيةمفاداألكلى،لم اكصؿإخكةيكسؼإلىببلدىـكدخمكاعمى

هالمرة،إذادحكـعزيزمصربعدـبيعأمطعاـلنابعدىذبانالقأيا:أبييـ،قالكالوبدكفتميؿ
؛ليراهعندعكدتناإليو،فقدقاؿميددانلنا:فإفلـتأتكنيبوفبلكيؿلكـعندم،لـنأخذمعناأخانا

ثـجاءتالجممةالشرطيةالثانيةمحذكفةاألداةكالفعؿكتقديرىا:إفرغبتياأبانافيالكيؿفأرسؿ
عنا،ثـجاءتالجممةالشرطيةالثالثةلتؤكدماجاءفيالجممتيفالسابقيفكمفادىا،إنؾيابنياميفم

كاؿ؛ألفعزيزمصراليعطيطعامانلمفأباناإفترسؿمعناأخانايأخذنصيبومفالطعاـالمي
ىيالتيكافغائبان،كمفالمبلحظفياآليةاستخداـاسـالشرط)لما(فيالجممةالشرطيةاألكلىك

عمىأفقكليـألبييـ،كافبمجردرجكعيـإليو، تربطجممةالشرطبجكابياربطانزمانيان،كذلؾدؿ 
ككافقبؿأفيفتحكامتاعيـليعرفكامابداخمو،ثـقد رنافيالجممةالشرطيةالثانيةحرؼالشرط

،لذلؾأكدكاكبلميـأخاىـيرضاأبييـبأفيرسؿمعيـخكةيكسؼيشككففإ)إٍف(كالذمأفادأف
)إٌف(كالبلـفيقكليـ ا فَُف ]ككعدىـبعدةمؤكدات،كىياستخداـالجممةاالسميةالمؤكدةبػ َوإِكَّ

اؾُِظقنَ  كانكا[حَلَ كىنا كاذبيف، كانكا كلكنيـ ليكسؼ، أخذىـ عند كعدىـ مع تشابو الكعد كىذا
ييا،كيبدكاأفقكليـىذاقدحر ؾككامفاألحزافصادقيففتشابيتألفاظالكعد،كاختمفتالحقائؽف

.(ُ)كاآلالـفينفسيعقكب،لذانجدهرد عمييـبعدذلؾفياستنكاركألـ


ْت إَِفقِْفْؿ َؿاُفقا َيا َأَباَكا َما َكْبِغل ]قكلوتعالى:المسألة السادسة: َوَدَّا َؾتَُحقا َمَتاَظُفْؿ َوَجُدوا بَِضاَظَتُفْؿ ُردَّ

ْقٌؾ َيِسرٌ هَ  ـَ ْقَؾ َبِعٍر َذفَِؽ  ـَ ْت إَِفْقـَا َوَكِؿُر َأْهَؾـَا َوَكْحَػُظ َأَخاَكا َوَكْزَداُد  . {43}يقشػ:[ ِذِه بَِضاَظتُـَا ُردَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 )لٌما(،ظرؼزمافمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.اسم الشرط: -ُ

تعجممة فعل الشرط: -ِ قكلو ماضو[َؾَتُحقا َمَتاَظُفؿْ ]الى: فعؿ )فتحكا( الضـ،، عمى مبني
ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿ
جربإضافة)لٌما(إلييا،)متاعيـ(:مفعكؿبومنصكببالفتحة،ك)الياء(ضميرمتصؿمبني

 .(ِ)يـلمجمععمىالضـفيمحؿجرمضاؼإليو،كالم

                                                           

 .ّٖٗ/ٕ-طنطاكم-،التفسيرالكسيطْٔ/ّ–الشككاني–(انظر:فتحالقديرُ)
 .ُِِٖ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
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مبنيعمىالضـ،،)كجدكا(فعؿماضو[َوَجُدوا بَِضاَظتَُفؿْ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿالمحؿ

  .(ُ)ليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 شرط:ثانيًا: األثر التفسيري لجممة ال

خكةيكسؼمتاعيـكأكعيةطعاميـ،كجدكافيياإبدأتاآليةبجممةشرطيةمفادىا،لٌمافتح
فيرحاليـ، أمثمفالطعاـ،ردتإلييـ،كىيالتيكافيكسؼأمرغممانوبكضعيا بضاعتيـ

حسافالممؾأمياأبانا،ماذانريدزيادةعمىىذااإل[َؿاُفقا َيا َأَباَكا َما َكْبِغل]كقكلوتعالى: كراـكا 
آخر،ىذه إفكانتنافيةكافالمعنى:النبغيشيئان أما استفيامية، عمت)ما( جي إذا إلينا؟كىذا
بضاعتناردتإلينا،فييكافيةلثمفالطعاـفيالذىابالثاني،كعمىأمحاؿأرادأكالديعقكب

كثيرة،كاستغمكاحاجتيـالشديدة،مفالكبلـالسابؽتطييبنفسأبييـ،فيـحشدكاإلقناعوأسبابان
كمفىذهاألسباب:أخذالطعاـدكفثمف،إعالةاألىؿ،إضافةحمؿبعير،كضمكاإلىذلؾكمو

التعيدبالحفظكالرعاية،فمـيجديعقكببيدانمفالمكافقةعمىإرساؿبنياميفمعيـ
(ِ).



ـْ ُأْرِشَؾُف مَ ]قكلوتعالى:المسألة السابعة: ِل بِِف إَِلَّ َأْن ُُيَاَط َؿاَل َف ـَ اهللِ َفَتْلُتـَـّ َعُؽْؿ َحتَّك ُتْمُتقِن َمْقثًِؼا ِم

. {44}يقشػ:[ بُِؽْؿ َؾَؾَمَّ َآَتْقُه َمْقثَِؼُفْؿ َؿاَل اهللُ َظَذ َما َكُؼقُل َوـِقٌؾ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

ظرؼزمافبمعنىاسم الشرط: -ُ )لٌما( عاطفة، )الفاء( تضمفمعنىالشرط،)فمٌما(، حيف،
 مبنيعمىالسككففيمحؿنصبمتعمؽبجكابو.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: فعؿماضو[َآَتْقُه َمْقثَِؼُفؿْ ]قكلو )آتكه( عمى، مبنيعمىالضـ
ك)الياء(ضمير ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ، األلؼالمحذكفة،

كؿبوأكؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لٌما(إلييا،مبنيعمىالضـفيمحؿنصبمفع
)مكثقيـ(مفعكؿبوثافمنصكببالفتحة،ك)الياء(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿ

 .(ّ)جرمضاؼإليو

                                                           

 .ٓٗ/ِ–الدعاس–(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِِ/ُّ-الزحيمي-،التفسيرالمنيرّٔٔ/ٔ-القنكجي-(انظر:فتحالبياففيمقاصدالقرآفِ)
 .ٔٗ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
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مبنيعمى،)قاؿ(فعؿماضو[َؿاَل اهللُ َظَذ َما َكُؼقُل َوـِقٌؾ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
ضم كالفاعؿ الفتح، )يعقكب( عمى يعكد )ىك( تقديره مستتر الفعؿير مف كالجممة ،

  .(ُ)كالفاعؿالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

خكتو،تشد دفيىذهالمرةمعيـأكثرمماحدثإمععمىإرسالوبعدأفكافؽيعقكب
فطمبمنيـالميثاؽ،كىكالعيدالمؤكدباليميفعمىإحضارهإليو،،عندإذنوبإرساؿيكسؼ

الشرطية جاءتالجممة ثـ مكتيـ، أك أمىبلكيـ بيـ اإلحاطة أك القاىر، العذر حاؿ في إال
:كمفادىا،لٌماأعطىيعقكبأبناءهالعيدالمكثؽالذماشترطوعمييـ،قاؿليـميٍشيدانعمييـهللا

،كىذايدؿأعطيتمكنيإياهبحفظكـأخيكـ،شاىدعميوهللاإفالميثاؽالذم كىكمطمعهرقيبه
بربو،كاستخداـالفعؿالمضارعفي)نقكؿ(يدلؿعمىاستحضارعمىالثقةالكبيرةمفيعقكب

أكالدهمتذكريفلوكممتزميفباإليفاءبو .(ِ)صكرةالميثاؽ،كذلؾليظؿ 


ٍء إَِلَّ ]قكلوتعالى:المسألة الثامنة: ـْ َرْ ـَ اهللِ ِم اَن ُيْغـِل َظـُْفْؿ ِم ـَ ـْ َحْقُث َأَمَرُهْؿ َأُبقُهْؿ َما  َوَدَّا َدَخُؾقا ِم

َثَر افـَّاِس ََل َيْعَؾُؿقنَ  ـْ َـّ َأ
ْؿـَاُه َوفَؽِ ُف َفُذو ِظْؾٍؿ دَِا َظؾَّ . {46}يقشػ:[ َحاَجًة ِْم َكْػِس َيْعُؼقَب َؿَضاَها َوإِكَّ

 ميل جممة الشرط:أوًل: تح
،يفيدكجكبالكجكبأكتككفظرؼاسم الشرط: -ُ )لٌما(،أماأفتككفحرؼشرطغيرجاـز

بمعنىحيفمبنيعمىالسككف،فيمحؿنصبمتعمؽ  بجكابو.زمافغيرجاـز
مبنيعمىالضـ،)الكاك(ضميرمبنيفعؿماضو[َدَخُؾقا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

 .(ّ)حؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لٌما(إليياعمىالسككففيم
 فيجكابلٌماثبلثةأكجو،كىيكمايأتي:جممة جواب الشرط: -ّ
لمفيد عيككف)لٌما( .ُ كفيذلؾحجةه ىكالجكاب، كافيغني" "ما المنفية أفتككفالجممة

لمعمؿسكاه،لكفمابعد)ما(حرفانالظرفان،إذلككانتظرفانلعمؿفيياجكابياإذاليصمح
 النافيةاليعمؿفيماقبميا،كعمىىذايككفإعراب)لٌما(حرؼكجكدلكجكدأككجكبلكجكب.

 أفيككفجكابالشرطمحذكؼدٌؿعميومعنىالجممةالمنفيةكتقديره:أصابيـماأصابيـ. .ِ

                                                           

 .ِٔ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ِِٗ/ْ-أبكالسعكد-(انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـِ)
 .ِِٖٔ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)
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كالثانيةكقكلؾ:لٌماجئتني،أفالجكابىكقكلو"آكل"قاؿأبكالبقاء:"كىكجكابلٌمااألكلى .ّ
 تعالى: قكلو أفالجكابىنا كىك كالراجحالرأماألكؿ، كممتؾأجبتني، اَن ُيْغـِل ]كلما ـَ َما 

ءٍ  ـْ َرْ ـَ اهللِ ِم عمىاعتبارأفلٌماحرفانكليسظرفان،كذلؾألفماداـالجكابمكجكد[َظـُْفْؿ ِم
أفنقكؿأفالجكابمحذكؼ،أكنبحث  .(ُ)عفجكابآخربعيدعفالكبلـفتعسؼه

شرط جكاب ألنيا اإلعراب؛ مف ليا محؿ ال يغني" كاف "ما فجممة ذلؾ عمى كبناء
 .(ِ)غيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بنيوأاليدخمكاكميـمفبابكاحد،كليدخمكامفأبكابمتفرقة،بعدأفأمريعقكب
ؿجماؿككماؿ،كذلؾفيرأمجميكرالمفسريفلئبلتصيبيـالعيف،فإنوخاؼألنيـكانكامفأى

عمييـمفالعيف،كالعيفحؽ،أمأنياسببحؽفيالظاىرقدتؤدمإلىالضرر،كلكفبإذفهللا
رادتو،ثـجاءتالجممةالشرطيةكمفادىا،لٌمادخؿأكالديعقكبمصرمفحيثأمرىـأبكىـ،أم كا 

قط،حيثمفأبكابمتف النحكمتفرقيفيفيدىـشيئان كافرأميعقكبكدخكليـعمىىذا ما رقة،
أصابيـماساءىـمعتفرقيـ،مفنسبةالسرقةإلييـ،كافتضاحيـبذلؾ،كأخذأخييـفداءلكجداف
معنىحرؼ تحقؽ اآلية في المبلحظ كمف أبييـ، عمى كتضاعؼالمصيبة رحمو، في الصكاع

تحقؽالجكابلتحقؽالشرط،فتحقؽعدـإغناءرأميعقكبمفهللامفشيءلماالشرط)لٌما(،فينا
،أمأفالعيفكأشباىياالتيدفعبالدخكؿمفأبكاب(ّ)قضاهعمييـمعتحقؽتفرقيـكماأرادأبكىـ

بعدىا، ما عمى جكابيا ترتب حرؼ لٌما أف أيضان ذلؾ كأك د شاء، إذا هللا يدفعيا إنما متفرقة،
قدرهللاالذمقضاهعمييـ،بؿكافحاجةليعقكبقضاىاكتطيباندفعلـيدخكليـمتفرقيف:معنىكال

ليـكزيادةوفيالمصيبةعمىأبييـ .(ْ)لنفسوبدليؿماحدثمعيـبعدذلؾمففضحو


َل إِنِّ َأَكا َأُخقَك َؾََل َتْبَتئِْس بََِم َوَدَّا َدَخُؾقا َظَذ ُيقُشَػ َآَوى إَِفْقِف َأَخاُه َؿا]قكلوتعالى:المسألة التاسعة:

اُكقا َيْعَؿُؾقنَ  . {47}يقشػ:[ ـَ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 )لٌما(كىكظرؼزمافبمعنىحيف،مبنيعمىالسككففيمحؿنصببجكابو.اسم الشرط: -ُ
                                                           

 .ِٗ/ُّ-محمكدصافي-،الجدكؿفيإعرابالقرآفِّٓ/ٔ-السميفالحمبي-الدرالمصكف(انظر:ُ)
 .ُُٓ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفِ)
 .ِّ/ُّ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)
 .ِٖٗ/ٔ-أبكحياف-(انظر:البحرالمحيطْ)
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يرمبنيمبنيعمىالضـ،)الكاك(ضم،فعؿماضو[َدَخُؾقا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
 .(ُ)عمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لما(إلييا

جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ماضو[َآَوى]قكلو فعؿ مف، منع المقدر، الفتح مبنيعمى
ظيكرهالتعذر،كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(يعكدعمىيكسؼ،كالجممةالمحؿليامف

اإلعرابألنياجكاب  .(ِ)شرطغيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

،فبعدأفاتجوأكالديعقكبإلىتكمؿاآليةفيعرضأجزاءكمشاىدقصةيكسؼ
مصرلجمبالميرة،كصمكاإلىمكافكجكدالعزيزالذميتكلىبيعالطعاـلمناس،كىذاالربطبيف

التيتدؿع استعماؿلٌما، كثرة يكثراستعمالوفياآلياتأفاده مىالربطالزمانيلؤلحداث،كىذا
القصصالقرآني،كىنابدأتاآليةبجممةشرطيةمفادىا،حينمادخؿأكالديعقكبعمىيكسؼفي

إليوأخاهإمجمسوالخاص،كمعيـ خكةبنياميف،بعدأفكانكادخمكاالقصرمفأبكابمتفرقة،ضـ 
حزفعمىماصنعكاطمبمنوأاليأسؼكأاليوأنوأخكه،ككاختمىبو،كأطمعوعمىشأنو،كعٌرف

بو،كأمرهأالييطمعأخكتوعمىماأطمعوعميومفأنوأخكه،كاتفؽمعوعمىأنوسيتخذتدبيرانيبقيو
قكؿيكسؼألخيو اُكقا َيْعَؿُؾقنَ ]عندهمعززانمكرمان،كقددؿ  ـَ عمىالتحميبصفة[َؾََل َتبَْتئِْس بََِم 

ظيارالحبكالكدألخكتو،كنسيافالماضيكماكافبومفمشكبلتالع .(ّ)فككالتسامح،كا 


ُتَفا ]قكلوتعالى:المسألة العاشرة: ٌن َأيَّ َن ُمَمذِّ َؼاَيَة ِْم َرْحِؾ َأِخقِف ُثؿَّ َأذَّ َزُهْؿ بَِجَفاِزِهْؿ َجَعَؾ افسِّ َؾَؾَمَّ َجفَّ

ُؽْؿ َفَساِرُؿقنَ  . {50:}يقشػ[ افِعُر إِكَّ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
فمٌما،)الفاء(حرؼعطؼمبنيعمىالفتح،المحؿلومفاإلعراب،)لما(قداسم الشرط: -ُ

 سبؽبيانوفيالمسألةالسابقة.
جممة فعل الشرط: -ِ َزُهؿْ ]قكلوتعالى: فعؿماضو[َجفَّ )جيز( كالفاعؿ، مبنيعمىالفتح،

ك)الياء )ىك(، تقديره مستتر نصبضمير محؿ في الضـ عمى مبني متصؿ ضمير )
 .(ْ)مفعكؿبو،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لما(إلييا

                                                           

 .ِِٖٖ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .َّ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .َّ/ُّ-لمزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)
 .ِِٖٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفْ)
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جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: ماضو[َجَعَؾ ]قكلو ضميرفعؿ كالفاعؿ الفتح، عمى مبني
 .(ُ)مستترتقديرهىك،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثر التفسيري لجممة الشرط:ثانيًا: األ 
ليبقىمعوأخاه،كبدءهفيتنفيذالخطةالتيرسمياخكتوإمافعمويكسؼمعبٌيفهللا

خكتوبجيازىـإفبليسافرمعيـعندرحيميـ،كجاءذلؾبجممةشرطيةمفادىا،أفيكسؼلماجيز
دكفأفيشعربيـأحد،مفزادكطعاـ،أكعزإلىبعضفتيانوأفيدسكاالصكاعفيمتاعأخيو

كالصكاعىكإناءالممؾكافيشربفيو،كعادةمايككفمفمعدفنفيس،كلقدكافيكسؼ
.(ِ)يكتاؿبوفيذلؾالكقتنظرانلقمةالطعاـكندرتو



اِذبِغَ ]قكلوتعالى:المسألة الحادية عشر: ـَ ـُْتْؿ  ـُ . {52}يقشػ:[ َؿاُفقا َؾََم َجَزاُؤُه إِْن 

 تحميل جممة الشرط: أوًل:
،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: اِذبِغَ ]قكلو ـَ ـُْتْؿ  ماضو[ـُ فعؿ )كنتـ( عمى، مبني ناقص،

فعؿالشرط،ك)التاء(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿرفعاسـكاف، السككففيمحؿجـز
 .(ّ)ـلمجمع،)كاذبيف(خبركافمنصكببالياءألنوجمعمذكرسالـالمي

 .(ْ)محذكفة،دؿعميياماقبميا،كالتقدير:إفكنتـكاذبيففماجزاؤهجممة جواب الشرط: -ّ
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

 أفأكد جإبعد بسارقيف، ليسكا كأنيـ فياألرض، لفسادو جاءكا ما يكسؼأنيـ اءتخكة
 قكلكـ: في كاذبيف كنتـ إف تقديرىا: الجكاب، محذكفة الشرطية ـَّا َشاِرؿِغَ ]الجممة ـُ ،[َوَما 

ككنتـبريئكفمفىذهالفعمة،فماجزاءسرقةالصكاععندكـ،عمىأفالضميرفي)جزاؤه(يعكد
س جزاء فما كالتقدير: الصكاع، عمىسارؽ الضمير يعكد أف كيمكف الصكاع، الصكاععمى ارؽ

عندكـ،كقدحذؼجكابالشرطىنالئليجاز،كىكالتعبيرعفالمعنىبألفاظقميمة،كىذامفببلغة
.(ٓ)التعبيرالقرآني

                                                           

 .ِٓ/ٓ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ّٔٗ/ٕ-طنطاكم-(انظر:التفسيرالكسيطِ)
 .ّٓ/ُّ-محمكدصافي-عرابالقرآف(انظر:الجدكؿفيإّ)
 .ٗٗ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفْ)
 .ِْٔ/ّ-ابفعطية-،المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيزُٓ/ّ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرٓ)
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َذفَِؽ َكْجِزي افظَّادِِغَ ]قكلوتعالى:المسألة الثانية عشر: ـَ ـْ ُوِجَد ِْم َرْحؾِِف َؾُفَق َجَزاُؤُه  [ َؿاُفقا َجَزاُؤُه َم

. {53}يقشػ:

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 )مٍف(،اسـشرطمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ.اسم الشرط: -ُ

مبنيعمىالفتح،في،)كجد(فعؿماضو[ُوِجَد ِْم َرْحؾِفِ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
)ىك(، تقديره مستتر ضمير الفاعؿ كنائب لممجيكؿ، مبني كىك الشرط، فعؿ جـز محؿ

 .(ُ)رحمو(جاركمجركر،كمضاؼإليو)في

،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،ك)ىك(ضمير[َؾُفَق َجَزاُؤهُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
مرفكعبالضمة، منفصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعمبتدأ،)جزاؤه(،)جزاء(خبرالمبتدأ

جكابالشرط،كجممةالشرطك)الياء(مضاؼإليو،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿج ـز
 .(ِ)كالجكابفيمحؿرفعخبرالمبتدأ)مٍف(

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

فتيا قاؿ أف يكسؼإلبعد إفف شرعكـ في السارؽ عقاب ما السابقة: اآلية في خكتو
فيكـمفأخذه؟فأجابكه: أفيسترقكا،كجدنا الجزاءحكميـفيشريعتنا نجزمالظالميفكمثؿىذا

إلى ييدفع السارؽ أف السبلـ عمييما كيعقكب إبراىيـ كانتشريعة كىكذا أمكاليـ، لمناسبسرقة
)فيكجزاؤه(أقاـالظاىرمقاـ،كجممةالمسركؽمنو،فيصيرعبدانلو،كىذاماأرادهيكسؼ

.(ّ)ةفيالبيافالضميركأنوقيؿ:جزاؤهمفكجدفيرحموفيكىك،كذلؾلمتأكيدكالمبالغ

                                                           

 .ِِِٗ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ِٗ/ٓ-كيشمحيالديفدر-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ِٔٗ/ْ-أبكالسعكد-،إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالقرآفالكريـْٖٖ/ُٖ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيبّ)
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 المطمب الرابع
 تحميل جممة الشرط في سورة يوسف 

 ( وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيرئٔٔ-ٚٚمن اآلية )
تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةيكسؼعمىعشرةمسائؿ،كىيكمايأتي:



ـْ ؿَ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: َق َأٌخ َفُف ِم ْق َؾَؼْد ََسَ َها ُيقُشُػ ِْم َكْػِسِف َوََلْ ُيْبِدَها َؿاُفقا إِْن َيْْسِ ْبُؾ َؾَلََسَّ

ْؿ َؿاَل َأْكُتْؿ َذٌّ َمَؽاًكا َواهللُ َأْظَؾُؿ بََِم َتِصُػقنَ  . {55}يقشػ:[ ََلُ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط:  -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
قكجممة فعل الشرط: -ِ تعالى: ْق ]لو بالسككف،كىكفعؿالشرط،[ َيْْسِ فعؿمضارعمجزكـ

 .(ُ)كالفاعؿضميرمستترجكازانتقديره)ىك(
ـْ َؿْبُؾ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ َق َأٌخ َفُف ِم ،الفاءكاقعةفيجكابالشرط،[ َؾَؼْد ََسَ

)س فعؿماضمبنيك)قد(حرؼتحقيؽمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب، رؽ(
جكاب جـز محؿ في كالفاعؿ الفعؿ مف كالجممة بالضمة، مرفكع فاعؿ )أخ( الفتح، عمى
بمحذكؼ متعمؽ كمجركر جار )لو( القكؿ(، نصب)مقكؿ الشرطفيمحؿ كجممة الشرط،
)أخ(أمأخكائفلو،)مفقبؿ()مف(حرؼجرمبنيعمىالسككف،)قبؿ(ظرؼ صفةلػ

ا عمى مبني حاؿ،زماف بمحذكؼ متعمؽ كالمجركر كالجار )مف(، بػ جر محؿ في لضـ
 .(ِ)أممكجكدانمفقبؿ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

خكةيكسؼالصكاعقدأيخرجمفكعاءبنياميف،بعدأفكانكاقدنفكاالسرقةعنيـإلٌمارأل
باتان،جاءرٌدىـبجممةشرطيةمفادىا،إفيسر مفنفيان ؽبنياميف،فقدسرؽأخكهمفقبؿ،فيما

كتأنيبأخييـعمى التنصؿإلىالعزيزمفالتشبوباألخكيف، الرد  كميرادىـمفىذا أصؿكاحد،
حرؼ كاستعممتاآلية مكجكدان، يزاؿ ما عندىـ كالحسد كالكراىية الحقد أف يعني كىذا فعؿ، ما

ـْ َؿْبُؾ إِْن َيْْسِ ]الشرط)إٍف(فيقكلوتعالى: َق َأٌخ فَُف ِم الذميدلؿعمىالشؾفيكقكع[ ْق َؾَؼْد ََسَ

                                                           

 .ّٗ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ِِٓٗ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
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خكةيكسؼغيرجازميفبأنوسرؽ،لذلؾأخرجكاذلؾمخرجالشرطأم:إفكقعتمنوإاألمر،ف
سرقةفيكيتأسىمم فسرؽقبمو،فقدسرؽأخلومفقبؿ،كأنيـقالكا:إفكافىذاالذمريميبو

فال حقان، المعر بنياميف لتزكؿ أسمفنا كما ىذا كقكليـ حؽ، قبؿي مف يكسؼ بو ريمي عنيـذم ة
.(ُ)كتختصبالشقيقيف



ـَ ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: ا َكَراَك ِم بًِرا َؾُخْذ َأَحَدَكا َمَؽاَكُف إِكَّ ـَ ا افَعِزيُز إِنَّ فَُف َأًبا َصقًْخا  َ َؿاُفقا َيا َأهيُّ

. {56}يقشػ:[ اُدْحِسـِغَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككفالمحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،كتقديره:)إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز
 مفاإلعراب.

 .(ِ)محذكفة،كتقديرىا:إفكافالبدمفأخذأحدجممة فعل الشرط:  -ِ
كىيالتيتفصح،)الفاء(الفصيحة[ َؾُخْذ َأَحَدَكا َمَؽاَكفُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

عفشرطمقدر،)خذ(فعؿأمرمجزكـبالسككف،كالفاعؿضميرمستترتقديره)أنت(كالجممة
جكابالشرطالمقد ر،كتقديرالجممةالشرطية:إٍفكافالبدمفأخذأحد الفعميةفيمحؿجـز

 .(ّ)فخذأحدنامكانو
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

خكةيكسؼ،كظيرأنيـسارقكف،كأفالمسركؽقدإإنكارالسرقةلدلبعدأففشؿطريؽ
بنياميف أخاىـ ليطمؽليـ كاالستعطاؼ، إلىيكسؼعفطريؽالرجاء جاءكا فيأمتعتيـ، كيجد
ليككفمعيـ،يرجعكفبوإلىأبييـ،ًلماتقد ـمفأخذهالميثاؽعمييـبأفيردكهإليو،فقالكا:ياأييا

ل إف  الجممةالعزيز جاءت ثـ بيعده، تحم ؿ عمى يصبر كال فراقو، يستطيع ال كبيران شيخان أبان و
الشرطيةمحذكفةاألداةكالفعؿكالتقدير:إفكافالبدمفأخذأحد،فخذأحدنامكانويبقىلديؾ،
بفراؽ يتضرر كما أحدنا بفراؽ يتضرر فبل منا، ليستلكاحد قمبأبيو في منزلة لبنياميف فإف 
ليناخاصة،فتمـإحسانؾإلينا بنياميف،ثـعممكاذلؾبقكليـ:إنانراؾقدأحسنتإلىالناسكافة،كا 

.(ْ)بإجابتناإلىىذاالمطمب


                                                           

 .َّٖ/ٔ-أبكحياف-(انظر:البحرالمحيطفيالتفسيرُ)
 .ُْ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ُّ/ٓ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوّ)
 .ْٓ/ّ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرْ)
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ْؿ ؿَ ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة: ـُ ْ َتْعَؾُؿقا َأنَّ َأَبا بُِرُهْؿ َأََل ـَ ْد َأَخَذ َؾَؾَمَّ اْشَتْقَئُسقا ِمـُْف َخَؾُصقا َكِجقًّا َؿاَل 

ـْ َأْبَرَح األَْرَض َحتَّك َيْلَذَن ِِل َأِِّب  ْضُتْؿ ِْم ُيقُشَػ َؾَؾ ـْ َؿبُْؾ َما َؾرَّ ـَ اهللِ َوِم ُؽَؿ اهللُ ِِل َوُهَق َظَؾقُْؽْؿ َمْقثًِؼا ِم َأْو َُيْ

. {60}يقشػ:[ َخْرُ احَلاـِِؿغَ 

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

 .بجكابويعمىالسككففيمحؿنصب)لم ا(ظرؼزمافمبناسم الشرط: -ُ
جممة فعل الشرط: -ِ فعؿماضو[اْشَتْقَئُسقا ِمـْفُ ]قكلوتعالى: )استيأسكا( مبنيعمىالضـ،،

ك)كاك(الجماعةضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة
 .(ُ))لٌما(إلييا

مبنيعمىالضـ،ك)الكاك(ضميرعؿماضوف[َخَؾُصقا]قكلوتعالى:جواب الشرط: جممة -ّ
مبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرط

  .(ِ)غيرجاـز
 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

مفادىا شرطية بجممة بدأتاآلية يئس، الذمإلم ا أخييـ إطبلؽسراح يكسؼمف خكة
هإليو،كعاىدكاعمىذلؾ،ككافيأسيـشديدان،كذلؾبداللةصيغةاالستفعاؿفيالتزمكاألبييـ بردًٌ
نماحصمتليـىذهالمرتبةمفاليأسلماشاىدكهمفعىٍكذيكسؼ[اْشَتْقئَُسقا]قكلوتعالى: ،كا 

يجبأف ذلؾعمىككفطمبيـعندهفيأقصىمراتبالكراىة،كأنومما طمبكه،كدؿ  باهللمما
منوباهلليي ظالمكف"،حترزعنوكييعاذ إذان "إنا بقكلوتعالىعمىلسانو: ظممان كلذلؾسماه ،

لذلؾجاءجكابالشرطبقرارىـاالعتزاؿ،كاالنفرادعفالناس،ليتناجكافيمابينيـ،كيتشاكركافي
.(ّ)[َخَؾُصقا َكِجقًّا]أمرىـ،كذلؾبقكلوتعالى:

قكلوتعالمسألة الرابعة: ُّ َوِجْئـَا بِبَِضاَظٍة ]الى: ـَا َوَأْهَؾـَا افُّضُّ َا افَعِزيُز َمسَّ َؾَؾَمَّ َدَخُؾقا َظَؾْقِف َؿاُفقا َيا َأهيُّ

ؿِغَ  ْق َظَؾْقـَا إِنَّ اهللَ َيِْزي اُدتََصدِّ . {66}يقشػ:[ ُمْزَجاٍة َؾَلْوِف َفـَا افَؽْقَؾ َوَتَصدَّ
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

اآليةعمىجممتيفشرطيتيفكىماكمايأتي:تشتمؿىذه
ُّ ]الجممة الشرطية األولى: *  ـَا َوَأْهَؾـَا افُّضُّ ا افَعِزيُز َمسَّ َ .[ َؾَؾَمَّ َدَخُؾقا َظَؾْقِف َؿاُفقا َيا َأهيُّ

                                                           

 .ِِٖٗ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ََُ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ََّ/ْ-أبكالسعكد-سميـإلىمزاياالقرآفالكريـ(انظر:إرشادالعقؿالّ)
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 تحميل الجممة:
متضمفمعنىالشرطمبنيعمىالسككففيمحؿنصباسم الشرط: -ُ )لم ا(ظرؼزماف،

 بجكابو.
ة فعل الشرط:جمم -ِ تعالى: ماضو[ َدَخُؾقا َظَؾْقفِ ]قكلو فعؿ )دخمكا( الضـ،، عمى مبني

ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لٌما(
 .(ُ)إلييا،)عميو(جاركمجركرمتعمؽبالفعؿ)دخمكا(

مبنيعمىالضـ،ك)الكاك(ضميرمبنيفعؿماضو[ َؿاُفقا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
عمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغير

  .(ِ)جاـز
ْق َظَؾْقـَا]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  .[َؾَلْوِف َفـَا افَؽقَْؾ َوَتَصدَّ

 تحميل الجممة: 
مبنيعمىالسككفالمحؿلومفمحذكؼ،تقديره)إٍف(،حرف الشرط: -ُ ىكحرؼشرطجاـز

 اإلعراب.
 محذكفة،كتقديرىا:إفقبمتعذرنا.جممة فعل الشرط: -ِ
جممة جواب الشرط: -ّ تعالى: مقدر،[َؾَلْوِف َفـَا افَؽقَْؾ ]قكلو شرط لجكاب رابطة الفاء

( كالفاعؿضميرمستترتقديره فعؿأمرمبنيعمىحذؼحرؼالعمة، )لنا()أكؼ( أنت(،
مف كالجممة بالفتح، منصكب بو مفعكؿ )الكيؿ( )أكؼ(، بالفعؿ متعمؽ كمجركر جار
جكابالشرطالمقدر،كتقديرالجممةالشرطية:إفقبمتعذرنا الفعؿكالفاعؿفيمحؿجـز

 .(ّ)فأكؼلناالكيؿ
 الشرط: تيثانيًا: األثر التفسيري لجمم

الثةكماأمرىـأبكىـإلىمصر،ليتحسسكامفيكسؼخكةيكسؼفيالمرةالثإذىب
 دخمكا لٌما مفادىا، شرطية بجممة كبدأتاآلية قدإكأخيو، العزيز أييا يا قالكا: يكسؼعميو خكة

أصابناكأىمناالضرالشديدمفالجدبكالقحطكالجكعكقمةالطعاـ،كأتيناإليؾبثمفالطعاـالذم
بموالتجارفياألسكاؽ،ثـجاءتالجممةالشرطيةالثانيةمحذكفةاألداةنمتاره،كىكثمفقميؿاليق

مفإحسانؾ، عكدتنا الكيؿكما لنا ـ  فأت البضاعةكقبمتعذرنا إفرضيتبيذه كالفعؿكتقديرىا:
                                                           

 .َِّٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ٓٓ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ٓٓ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)



-ُٕٓ- 
 

يجزم هللا إف  كرداءتيا، قمتيا عف معنا كتسامح المزجاة، البضاعة بقبضىذه عمينا كتصد ؽ
الرقيؽاختبارحاؿالعزيز،ىؿيىًرؽقمبوالمتصدقيفأحس الكبلـ ككافالقصدمفىذا فالجزاء،

كييظيرليـنفسوبعدأفذكركالوماأصابيـمفجكعكضيؽ؟
(ُ).



َـّ اهللُ َظؾَ ]قكلوتعالى:المسألة الخامسة:  ُف َؿاُفقا َأئِـََّؽ أَلَْكَت ُيقُشُػ َؿاَل َأَكا ُيقُشُػ َوَهَذا َأِخل َؿْد َم ْقـَا إِكَّ

ـْ َيتَِّؼ َوَيْصِزْ َؾنِنَّ اهللَ ََل ُيِضقُع َأْجَر اُدْحِسـِغَ   . {70}يقشػ:[ َم

 تحميل جممة الشرط:أوًل: 
 )مىٍف(،اسـشرطمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ.اسم الشرط: -ُ
بحذؼحرؼالعمة،،)يتؽ(فعؿمضارعمجزكـ[َيتَِّؼ َوَيْصِزْ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

)الكاك(حرؼعطؼمبني )ىك(،)كيصبر(، كالفاعؿضميرمستترتقديره كىكفعؿالشرط،
كفاعموضمير معطكؼعمىفعؿالشرط، ألنو ؛ فعؿمضارعمجزـك ك)يصبر( عمىالفتح،

 .(ِ)مستترتقديرهىك،كالتقدير:مفيخؼهللاكيصبرعمىماينالو
تعالجممة جواب الشرط: -ّ قكلو فيجكاب[َؾنِنَّ اهللَ ََل ُيِضقُع َأْجَر ادُْحِسـِغَ ]ى: كاقعة )الفاء(

منصكب إف  اسـ الجبللة لفظ )هللا( الفتح، عمى مبني كنصب تككيد حرؼ ) ك)إف  الشرط،
كالفاعؿ فعؿمضارعمرفكعبالضمة، )يضيع( حرؼنفيمبنيعمىالسككف، )ال( بالفتحة،

كاسمياكخبرىاضميرمستترتقديره)ىك(، (،كالجممةمفإف  كالجممةفيمحؿرفعخبر)إف 
جكابالشرط،كجممةالشرطكالجكابفيمحؿرفعخبراسـالشرط)مىٍف(  .(ّ)فيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
الذمأماميـىكأخاىـيكسؼبعينوكذلؾمفكبلمو،ثيـ إبعدأفاستشعر خكةيكسؼأف 

مفمبلمحو،ثـمفقكؿأبييـليـ:أعمـمفهللاماالتعممكف،قالكا:أإنؾألنتيكسؼ،كقدأكدكا
(كالـاالبتداء،كضميرالفصؿ،كذلؾلشدةتحققيـمفأنويكسؼ،فرد عمييـيكسؼ كبلميـبػ)إف 

ىماتركف،كىذاأخيقائبلن:نعـأنايكسؼالمظمكـالعاجز،الذمنصرنيهللاكقكاني،كصٍرتإل
باالجتماعبعدالفرقة،ثـجاءتالجممةالشرطية هللاعمينا بنياميفالذمفرقتـبينيكبينو،قدمف 
مرتبةكقكعجكابياعمىكقكعشرطياكمفادىا،مفيتؽهللاحؽالتقكلفيماأمربوكنيى،كيصبر

وككافيومفكؿسكء،كمنجيومفكؿعمىطاعةهللاكعمىالمحفالتييتعرضليا،فإفهللاحسب
التيالتتخمؼمكركه،كهللااليضيػػعأجػػػرمػػفأحسػػػفعمػػػبلنفػػػيالدنيػػػاكاآلخػػػػرة،كتمػػػؾسػػنتو

                                                           

 .ٓٓ/ُّ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرُ)
 .َِّٖ/ٓ-محمكدياقكت-بالقرآف(انظر:إعراِ)
 .ُٕٓ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفّ)
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.(ُ)كالتتبدؿ


[ ِريَح ُيقُشَػ فَْقََل َأْن ُتَػـُِّدونِ َوَدَّا َؾَصَؾِت افِعُر َؿاَل َأُبقُهْؿ إِنِّ أَلَِجُد ]قكلوتعالى:المسألة السادسة:

. {72}يقشػ:
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿاآليةعمىجممتيفشرطيتيفىماكمايأتي:
.[َوَدَّا َؾَصَؾِت افِعُر َؿاَل َأُبقُهؿْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:* 

 تحميل الجممة:
 عمىالسككففيمحؿنصببجكابو.)لم ا(كىكظرؼزمافمبنياسم الشرط: -ُ
مبنيعمىالفتح،كالتاء،)فصمت(فعؿماضو[َؾَصَؾِت افِعرُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ

 .(ِ)لمتأنيث،)العير(فاعؿمرفكعبالضمة،كالجممةفيمحؿجربإضافة)لٌما(إلييا
مبنيعمىالفتح،)أبكىـ(ضو،)قاؿ(فعؿما[َؿاَل َأُبقُهؿْ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

فاعؿمرفكعبالكاك،ك)ىـ(ضميرمبنيعمىالضـفيمحؿجرمضاؼإليو،كالجممةجكاب
 .(ّ))لٌما(المحؿليامفاإلعرابكمعنىالجممة:قاؿيعقكبلمفحضرعندهمفأىمو

.[ََل َأْن ُتَػـُِّدونِ إِنِّ أَلَِجُد ِريَح ُيقُشَػ َفقْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:* 
 تحميل الجممة:

السككف،حرف الشرط: -ُ عمى مبني لكجكد، امتناع يفيد ، جاـز غير حرؼشرط كىك )لكال(
 المحؿلومفاإلعراب.

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: عمى[َأْن ُتَػـُِّدونِ ]قكلو مبني كنصب مصدرم حرؼ )أف( ،
منصكببح مضارع فعؿ )تفندكف( عمىالسككف، مبني متصؿ ضمير ك)الكاك( ذؼالنكف،

لمتخفيؼفيمحؿنصب المحذكفة المتكمـ كياء كالنكفلمكقاية فاعؿ، السككففيمحؿرفع
مفعكؿبوكأصميا)تفندكني(،كأفكالفعؿفيتأكيؿمصدرفيمحؿرفعمبتدأ،كخبرهمحذكؼ

 .(ْ)كجكبان،كالتقدير:)لكالتفنيدكـمكجكد(
.(ٓ)لقمتـكماقمتمحذكفة،كالتقدير:لكالأفتفندكفشرط:جممة جواب ال -ّ

                                                           

 .ْٗ/ُّ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرَِٓ/ِ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼُ)
 .ُُِّ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ِٔ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
 .ٓٓ/ٓ-محيالديفدركيش-ر:إعرابالقرآفكبيانو(انظْ)
 .ِٔ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفٓ)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
اإل استجاب يكسؼ لتكجو اآليةخكة كبدأت أكطانيـ، إلى كعادكا قميصو فأخذكا ،

خكةيكسؼحدكدمصر،كأخذتطريقياإلىإبجممةشرطيةمفادىا،حيفغادرتاإلبؿالتيتحمؿ
لمفكافجالسانمعومفأىموكأقاربو:إنيألجدالتييسكنيايعقكبكبنكه،قاؿيعقكباألرض

أخرل شرطية بجممة ختمتاآلية ثـ بو، لقائي قرب إلى كتشير عميو، تدؿ يكسؼالتي رائحة
،كقداستخدمت(ُ)ماقمتقمتـمحذكفةالجكابكمفادىا:كلكالأفتنسبكنيإلىالفندكضعؼالعقؿل

ية)لكال(التيتفيدامتناعلكجكد،فيناامتنعتصديؽأكالديعقكبلولكجكداعتقادىـبأفأباىـقداآل
مف مفيكـ فيك فبلداعيلذكره، عميو، الكبلـ كجكابلكالحيذؼلداللة لكبرسنو، عقمو عيؼى ضى

سياؽالكبلـ،كذلؾمفباباإليجازالذمىكمفببلغةالتعبيرالقرآني.


َؾَؾَمَّ َأْن َجاَء افَبِشُر َأْفَؼاُه َظَذ َوْجِفِف َؾاْرَتدَّ َبِصًرا َؿاَل َأََلْ َأُؿْؾ فَُؽْؿ إِنِّ َأْظَؾُؿ ]قكلوتعالى:ة السابعة:المسأل

ـَ اهللِ َما ََل َتْعَؾُؿقنَ  . {74}يقشػ:[ ِم
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

ظاسم الشرط: -ُ )لٌما( استئنافية، الفاء معنى)فمٌما(، تضمف السككف، عمى مبني زماف رؼ
 الشرط،فيمحؿنصببجكابو.

،)أف(زائدة،تفيدمعنىالتككيدمبنيةعمى[َأْن َجاَء افبَِشرُ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط:  -ِ
اإلعراب مف ليا محؿ ماضو(ِ)السككفال فعؿ )جاء( فاعؿ، )البشير( الفتح، عمى مبني

 .(ّ)محؿجربإضافة)لما(إلييامرفكعبالضمة،كالجممةفي
مبنيعمىالفتحالمقدرلمتعذر،،)ألقى(فعؿماضو[َأْفَؼاهُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(كالجممةمفالفعؿكالفاعؿالمحؿليامفاإلعراب؛ألنيا
،ك)الياء(ضميرمبنيعمىالضـفيم حؿنصبمفعكؿبو،كىكعائدجكابشرطغيرجاـز

 .(ْ)عمىالقميص

 
                                                           

 .َِٗ/ِ-السمرقندم-(انظر:بحرالعمـكُ)
(يكجدقكؿآخرفيمكضع)أٍف(كىيأنيافيمكضعرفعلفعؿتقديره:فمماظيرأفجاءالبشير،أم:ظيرِ)

الكتابعمىالبشير؛فأضمرا  (.َُِ/ُُ-الحنبميسراجالديف-لر افع،)انظر:المبابفيعمـك
 .َُٓ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ْٔ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)



-َُٔ- 
 

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

يحمؿإليوقميصأحدأكالدهبدأتاآليةبجممةشرطيةمفادىا،لم اجاءيعقكبالبشيركىك
،ألقاهعمىكجويعقكب،فانقمبفكرانبصيرانكماكافمفشدةمبشرانلوببقائوحيانىككأخكهيكسؼ،

ترتيب كأكدتأيضان البشير، أكدتالشرطكىكمجيء )لم ا( فياآليةبعد )أٍف( كاستخداـ الفرح،
الجكابعمىالشرط،فالبشيرألقاهفكرمجيئوفارتدبصيران،كأيضاناستعماؿ)أٍف(فيىذاالمكضع

الكرامةالحاصمةليعقكب تحقؽىذه لتأكيد مفمكاضع، دكفاستعمالوفينظائره كىيرد ،
خارؽلمعادةكالمألكؼ .(ُ)بصرهكماكاف،فالحديثىناعفأمرو



المسألة الثامنة: تعالى: َؾَؾَمَّ َدَخُؾقا َظَذ ُيقُشَػ َآَوى إَِفقِْف َأَبَقْيِف َوَؿاَل اْدُخُؾقا ِمْْصَ إِْن َصاَء اهللُ ]قكلو

. {77}يقشػ:[ َآِمـِغَ 

 ميل جممة الشرط:أوًل: تح

هاآليةعمىجممتيفشرطيتيفىماكمايأتي:تشتمؿىذ

.[َؾَؾَمَّ َدَخُؾقا َظَذ ُيقُشَػ َآَوى إَِفْقِف َأَبَقْيفِ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:* 

 تحميل الجممة:

متضمفمعنىالشرط،اسم الشرط: -ُ ظرؼزمافبمعنىحيف، )لٌما( عاطفة، )الفاء( )فمٌما(،
 نصببجكابو.مبنيعمىالسككففيمحؿ

مبنيعمىالضـ،،)دخمكا(فعؿماضو[َدَخُؾقا َظَذ ُيقُشَػ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
ككاكالجماعةضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةفيمحؿجربإضافة
مف لمنعو بالفتحة مجركر اسـ )يكسؼ( مبنيعمىالسككف، حرؼجر )عمى( إلييا، )لٌما(

 .(ِ)ؼ،كالجاركالمجركرمتعمؽبػ)دخمكا(الصر

مبنيعمىالفتحالمقدر،)آكل(فعؿماضو[َآَوى إَِفقِْف َأَبَقْيفِ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ
منعمفظيكرهالتعذر،كالفاعؿضميرمستترتقديره)ىك(،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛

  .(ّ)ألنياجكابشرطغيرجاـز

                                                           

 .ّٓ/ُّ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرُ)
 .َُٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ٕٔ/ُّ-محمكدصافي-لجدكؿفيإعرابالقرآف(انظر:اّ)



-ُُٔ- 
 

.[إِْن َصاَء اهللُ َآِمـِغَ ]قكلوتعالى:ة الشرطية الثانية:الجمم* 

 تحميل الجممة:

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

مبنيعمىالفتح،فيمحؿ،)شاء(فعؿماضو[َصاَء اهللُ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
فعؿالشرط،)هللا(لفظ  .(ُ)الجبللةفاعؿمرفكعبالضمةجـز

.(ِ)محذكفة،يستدؿعمييامفالسياؽكالتقدير:إفشاءهللافادخمكاجممة جواب الشرط: -ّ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

 اْذَهُبقا بَِؼِؿقِِص َهَذا َؾَلْفُؼقُه َظَذ َوْجِف َأِِّب َيلِْت َبِصًرا]خكةيكسؼلقكؿيكسؼليـ:إاستجاب

،فرحمكاجميعانمفببلدىـإلىمصركمعيـأبكىـ،كبدأتاآلية {71}يقشػ:[ َوْأُتقِن بَِلْهؾُِؽْؿ َأَْجَِعغَ 
إليوأبكيوكعانقيماعناقانحاران، إليياكدخمكاعمىيكسؼ،ضـ  بجممةشرطيةمفادىا،لم اكصمكا

كبلـعميو،كالتقدير:إفشاءهللافادخمكاثـجاءتالجممةالشرطيةالثانيةمحذكفةالجكابلداللةال
آمنيف،كىناعمؽدخمكىـعمىمشيئةهللا؛ألفجميعالكائناتإنماتككفبمشيئةهللا،كمااليشاء

 يككف الشرط،(ّ)ال كقكع عمى الجكاب كقكع ترتيب في الشرطية الجممة معنى تحقؽ كبذلؾ ،
رادتو.فدخكليـآمنيفترتبكقكعوعمىمشيئةهللاكا 



َثُر افـَّاِس َوفَْق َحَرْصَت بُِؿْمِمـِغَ ]قكلوتعالى:المسألة التاسعة: ـْ . {501}يقشػ:[ َوَما َأ

 أوًل: تحميل جممة الشرط:

مبنيعمىالسككفحرف الشرط: -ُ ، امتناعالمتناعغيرجاـز يفيد كىكحرؼشرط، )لٍك(،
 المحؿلومفاإلعراب.

مبنيعمىالسككف،ك)التاء(،كىكفعؿماضو[َحَرْصَت ]عالى:قكلوتجممة فعل الشرط: -ِ
ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ،كالجممةالشرطيةكمياالمحؿليامف

 .(ْ)اإلعراب،ألنياجممةاعتراضيةبيفاسـماكخبرىا،كاسـ)ما()أكثر(كخبرىا)بمؤمنيف(

                                                           

 .َُٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُٗٓ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفِ)
 .ِّٔ/ٔ-أبكحياف-(انظر:البحرالمحيطّ)
 .َُٕ/َِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفْ)
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اقبمياأم:لكحرصتعمىإيمافأكثرالناسفمامحذكفةدٌؿعمييامجممة جواب الشرط: -ّ
.(ُ)ىـبمؤمنيف

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:

بقصةيكسؼكمابيامفاألخبارالمعجزةالتيفيياعبرةعمىالرغـمفإخبارالرسكؿ
لمنبي تسمية اآلية فنزلتىذه الناس، أكثر يؤمف لـ الشرطكعظة الجممة مفاد كجاء لك، ية،

لتصميميـعمىالكفرالذمىكديف بمؤمنيف، ىـ محمدعمىإيمافأكثرالناسفما حرصتيا
َثُر افـَّاسِ ]آبائيـ،كقكلوتعالى: ـْ إشعاربأفىناؾقمةمفالناسقداستجابتبدكفتردد[َوَما َأ

أداةالشرط)لٍك(لـ،كفيىذهاآلية(ِ)،فدخمتفيالديفالحؽعفطكاعيةكاختيارلدعكةالنبي
عفانممتنعتيفدامتناعالجكابالمتناعالشرطكماىكمعركؼ،ألنيالكأفادتذلؾكافالرسكؿ
كىكغيرصحيح،ألفالرسكؿ كاففيأشدالحرصعمىإيمافالناسلذلؾامتنعإيمانيـ،

بيفال شرطكالجكاب.الحرصعمىإيمافأكثرقكمو،لذلؾ)لك(أفادتىنامجردالتبلـز


ـْ ]قكلوتعالى:المسألة العاشرة: َل َم َكا َؾـُجِّ ِذُبقا َجاَءُهْؿ َكْْصُ ـُ ُْؿ َؿْد  ُشُؾ َوَطـُّقا َأَنَّ َحتَّك إَِذا اْشَتْقئََس افرُّ

ـِ افَؼْقِم ادُْجِرِمغَ  . {550}يقشػ:[ َكَشاُء َوََل ُيَردُّ َبلُْشـَا َظ
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

)إذا(كىكظرؼلمايستقبؿمفالزماف،تضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككف:اسم الشرط -ُ
 فيمحؿنصببجكابو.

جممة فعل الشرط: -ِ ُشُؾ ]قكلوتعالى: فعؿماضو[اْشَتْقئََس افرُّ )استيأس( مبنيعمىالفتح،،
 .(ّ))الرسؿ(فاعؿمرفكعبالضمة،كالجممةفيمحؿجربإضافة)إذا(إلييا

َكا]قكلوتعالى:الشرط:جممة جواب  -ّ مبنيعمىالفتح،ك)ىـ(،)جاء(فعؿماضو[َجاَءُهْؿ َكْْصُ
ك)نا( بالضمة، مرفكع فاعؿ )نصرنا( بو، نصبمفعكؿ فيمحؿ الضـ مبنيعمى ضمير
مف ليا محؿ ال كالجممة إليو، مضاؼ جر محؿ في السككف عمى مبني متصؿ ضمير

  .(ْ)اإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

                                                           

 .ّٕ/ُّ-صافيمحمكد-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .َٕ/ّ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرِ)
 .ِِّٕ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ِٖ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفْ)
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 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
القراءت تكضيح مف البد التفسيرم األثر بياف المتيقبؿ تعالى:يف قكلو في كردتا ف

ِذُبقا] [ـُ
لقد(ٔ) التيبالتشديد، كالمعنىعمىالقراءة بالتخفيؼ، الذاؿكالثانية بتشديد إحداىما ،

عفدعكتو،ككقفكامنيـمكقؼالمنكرالمعاند،أرسمنارسمناليدايةالناس،فأعرضالكثيركفمنيـ
كضاؽالرسؿذرعانبمكقؼىؤالءالجاحديف،ثـجاءمفادالجممةالشرطية،حتىإذااستيأسالرسؿ
إعراضيـ لكثرة بو جاءكىـ ما فيكؿ كذ بكىـ قد أقكاميـ أف كظنكا الجاحديف، إيمافىؤالء مف

يذائيـليـ،حتىإذاماكصؿال رسؿإلىىذاالحدمفضيقيـبأقكاميـالجاحديفجاءىـعنيـ،كا 
إذايئسنصرناالذماليتخمؼ،أمامفادالجممةالشرطيةعمىالقراءةالثانيةالتيىيبالتخفيؼ:

أسانشديدان،كظفىؤالءاألقكاـأفالرسؿقدكذبكاعمييـفيماجاءكىـبو،الرسؿمفإيمافأقكاميـي
ماكصؿاألمر الذماليتخمؼإلىىؤالءحتىإذا الحد،جاءنصرنا بالرسؿكباألقكاـإلىىذا

بكا(بالتشديديعكدعمىالرسؿ،كأماعمىقراءةالتخفيؼفيعكدعمى الرسؿ،فالضميرفيقكلو)كذًٌ
األقكاـالجاحديف،كقدتبيففيىذهاآليةماأفادتو)إذا(الشرطيةفيترتيبالجكابعمىالشرط،

لرسموبالنصرقدنزلتعمييـعندضيؽالحاؿ،كاشتداداألزمة،كانتظارالفرجمفهللافبشارةهللا
،كقداستخدمتاآليةاسـالشرط)إذا(الذمغالبانيفيداليقيففي(ِ)تعالىفيأحكجاألكقاتإليو

ا في النيماكيـ كذلؾ قكميـ، مف الكفار إيماف عدـ مف متيقنيف هللا فرسؿ األمر، لكفركقكع
كالضبلؿ،كقدبينتسنةمفسنفهللاتعالىالتيالتتبدؿكالتتخمؼ،كىيكم ماضاؽالحاؿجاء
الفرجمفعندهللا،كذلؾبشرللنافيفمسطيف،كلكؿمفظيمـكضاؽحالو،فالفرجيأتيحتىلك

 تأخر،فيجبأفنككفعمىثقةكبيرةبكعدهللاتعالى.

                                                           

.َٓ/ُ–ابفالجزرم–راءاتالعشر(انظر:النشرفيالقُ)
 .ِْٓ/ٕ-طنطاكم-تفسيرالكسيط،الّْٔ/ْ-ابفكثير-(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـِ)
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 المبحث الثاني
 (ٖٗ-ٔالشرط في سورة الرعد من اآلية ) جممة تحميل

 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري
كفيومطمباف:

 (.ٛٔ-ٔالمطمب األول: تحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية )
 (.ٖٗ-ٜٔالمطمب الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية )
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 المطمب األول
 ( ٛٔ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالرعدعمىأربعمسائؿكىيكمايأتي:


ـَ  َوإِنْ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ـَّا َفِػل َخْؾٍؼ َجِديٍد ُأوَفئَِؽ افَِّذي
ـَّا ُتَراًبا َأئِ ـُ ْؿ َأئَِذا  َتْعَجْب َؾَعَجٌب َؿْقَُلُ

ِْؿ َوُأوَفئَِؽ األَْؽََلُل ِْم َأْظـَاؿِِفْؿ َوُأوَفئَِؽ َأْصَحاُب افـَّاِر ُهْؿ ؾِقَفا َخافُِدونَ  َػُروا بَِرِبِّ . {3}افرظد:[ ـَ

 رط:أوًل: تحميل جممة الش
مبنيعمىالسككف،المحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(،كىكحرؼشرطجاـز

،فعؿمضارعمجزكـبالسككف؛ألنوفعؿالشرط،[َتْعَجْب ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
 .(ُ)كفاعموضميرمستتركجكبانتقديرهأنتكالتقدير:إفتعجبيامحمدمفتكذيبالكفارلؾ

شرط:جممة جواب ال -ّ تعالى: ؿْ ]قكلو الشرط،[َؾَعَجٌب َؿْقَُلُ جكاب في كاقعة الفاء ،
ك)ىـ( بالضمة، مرفكع مبتدأ )قكليـ( الضمة، رفعو كعبلمة مرفكع مقدـ خبر )عجب(
فيمحؿ كالخبر المبتدأ مف كالجممة فيمحؿجرمضاؼإليو، الضـ مبنيعمى ضمير

جكابالشرط  .(ِ)جـز

 ثر التفسيري لجممة الشرط:ثانيًا: األ 
هللا كانتأقاـ مف لمناسأف ليثبت قدرتو؛ عظيـ عمى الدالئؿ السابقة اآليات في

قدرتوكافيةبيذهاألشياءالعظيمة،كيؼالتككفكافيةبإعادةاإلنسافبعدمكتو؛ألفالقادرعمى
 الرسكؿ تعجب ىنا جاء ثـ األضعؼ، عمى قادر األقكل إنكار هللامف كحدانية المشركيف

تكذيب مف الرسكؿ أييا تعجب ف كا  مفادىا، شرطية بجممة اآلية كبدأت البعث عمى كقدرتو
ىؤالءالمشركيفلؾ،كبعبادتيـمااليضركماالينفعمفاألصناـ،معكثرةالدالئؿعمىقدرة

هللا أنو مف اعترافيـ كمع ،بع البداية منذ األشياء فإٍفخمؽ مذككران، شيئان تكف لـ أف د
محمدمفذلؾ،فاألعجبمنوكاألغربتكذيبيـبالبعثكاليكـاآلخر،كليسالمقصكد تعجبيا
مفالشرطىناتعميؽحصكؿمضمكفجكابالشرطعمىحصكؿفعؿالشرطكماىكمعركؼ،

                                                           

 .ِّّْ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ُٗ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
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ـَّا ُتَراًبا]كذلؾألفقكليـ ـُ من[َأئَِذا  ثابتسكاءعجبى المقصكدأمره ٍب،كلكف  بأـلـييعجى والميتعجًٌ
بكؿعجبلكؿمتعجًٌب،كفائدةالشرط ،فقكليـذلؾىكحقيؽه بتعجبو ىنا،أنوإٍفكافاتصاؼه

التشكيؽ لوكتعظيمانألمره،كلذلؾجاءتكممة)فعجب(ىنا المتعج بمنو،كذلؾتيكيبلن لمعرفة
.(ُ)نكرةلتفيدأيضانالتعظيـ



ُ َما ]قكلوتعالى:الثانية:المسألة  ـْ َأْمِر اهللِ إِنَّ اهللَ ََل ُيَغرِّ ـْ َخْؾِػِف َُيَْػُظقَكُف ِم  َيَدْيِف َوِم
ـْ َبْغِ َباٌت ِم َفُف ُمَعؼِّ

ْؿ  وا َما بَِلْكُػِسِفْؿ َوإَِذا َأَراَد اهللُ بَِؼْقٍم ُشقًءا َؾََل َمَردَّ َفُف َوَما ََلُ ُ ـْ َوالٍ بَِؼْقٍم َحتَّك ُيَغرِّ ـْ ُدوكِِف ِم . {55}افرظد:[ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
يستقبؿمفالزماف،تضمفمعنىالشرط،مبنيعمىالسككفاسم الشرط: -ُ )إذا(،ظرؼلما

 فيمحؿنصببجكابو.

مبنيعمىالفتح،،)أراد(فعؿماضو[َأَراَد اهللُ بَِؼْقٍم ُشقًءا]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
 .(ِ)(لفظالجبللةفاعؿمرفكعبالضمة،كالجممةفيمحؿجربإضافة)إذا(إلييا)هللا

الفاءكاقعةفيجكابالشرط،ك)ال(نافية[َؾََل َمَردَّ َففُ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ ،
لمجنسحرؼمبنيعمىالسككف،)مرد (اسـالمبنيعمىالفتحفيمحؿنصب،)لو(جار

مفاإلعراب؛كمجركرمتعمؽ المحؿليا كخبرىا كاسميا كجممة)ال( بمحذكؼخبر)ال(،
  .(ّ)ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
أنوخصص اآلية هللافيىذه يخبرنا كتتعقبمبلئكة كنياران، ليبلن لئلنسافتتعاقبعميو

كالكتابة، بالحفظ كتتبعيا المبلئكأعمالو جعؿ إلىكفائدة تدعكنا أنيا بالحفظ: عمينا مككميف ة
الخيراتكالطاعات،كليككفاإلنسافحذرانمفالمعاصي،ثـبينتاآليةأفهللااليغيرمابالناس

عنيـ فيزيميا كعافية نعمة كالمعاصيمف الظمـ منيـ يككف بأف أنفسيـ بتغيير إال منيـ كينتقـ
يافاألمـ،كىذهمفسنفهللااالجتماعيةفاهللاليبدؿماالمجتمعكتدمرككالفسادكالتيتيدـبنية

بقكـمفعافيةكنعمةكأمفكعزةإالإذاكفركابتمؾالنعـكارتكبكاالمعاصي،ثـكصؼهللاتعالى
أك سكءانمففقرو أرادهللابقكـو قدرتوالمطمقةعمىالعذاب،كجاءذلؾبجممةشرطيةمفادىا،إذا

                                                           

 .َٗ/ُّ-ابفعاشكر-،التحريركالتنكيرُٖ/ّ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرُ)
 .ُِّْ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ََُ/ُّ-محمكدصافي-فيإعرابالقرآف(انظر:الجدكؿّ)
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ك أكاحتبلؿو أفيدفعذلؾعنيـ،كماليـمفدكفمرضو نحكىامفأنكاعالببلء،فبليستطيعأحده
 كالذميدلؿعمىالتحقؽمف(ُ)كالمعيفهللامفناصرو الشرط)إذا( استخدمتاآليةاسـ كقد ،
رادتونافذةاليستطعأحدأفيقؼأماميا،فإنوإفأراكقكعالشرط، دفقدرةهللاليسلياحدكد،كا 

أمرانفإنمايقكؿلوكففيككف.


َّا ]قكلوتعالى:المسألة الثالثة:  قُْؾ َزَبًدا َرابًِقا َوِِم ََمِء َماًء َؾَسافَْت َأْوِدَيٌة بَِؼَدِرَها َؾاْحَتَؿَؾ افسَّ ـَ افسَّ َأْكَزَل ِم

َبُد َؾَقْذَهُب ُجَػاًء  ُيقؿُِدوَن َظَؾْقِف ِْم افـَّاِر اْبتَِغاَء ِحْؾَقٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمْثُؾفُ  ا افزَّ ُب اهللُ احَلؼَّ َوافَباضَِؾ َؾَلمَّ َذفَِؽ َيُّْضِ ـَ

ُب اهللُ األَْمثَاَل  َذفَِؽ َيُّْضِ ـَ ا َما َيـَْػُع افـَّاَس َؾَقْؿُؽُث ِْم األَْرِض  . {55}افرظد:[ َوَأمَّ
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف:
َبُد َؾَقْذَهُب ُجَػاءً ]قكلوتعالى:ممة الشرطية األولى:* الج ا افزَّ .[َؾَلمَّ

شرطحرف الشرط:-ُ حرؼ )أٌما( لمتفريع، الفتح عمى مبني عطؼ حرؼ )الفاء( )فأم ا(،
شيء مف يكف ميما كالتقدير: كجكبان، محذكؼ ميما كفعؿ الشرطية، ميما مقاـ يقـك

.(ِ)فالزبديذىبجفاء
شيءجممة فعل الشرط:-ِ مف يكف ميما كالتقدير: )أٌما(، مقاميا قامت كقد محذكفة،

مبتدأ )الزبد( الخبر، إلى الفاء انقمبت بأٌما الشرط استعيضمف فمٌما جفاء، يذىب فالزبد
.(ّ)مرفكعبالضمة

جممة جواب الشرط:-ّ الفاءكاقعة[َؾَقْذَهُب ُجَػاءً ]قكلوتعالى: )يذىب(، فيجكابالشرط،
منصكب حاؿ )جفاء( )ىك(، تقديره مستتر ضمير كالفاعؿ بالضمة، مرفكع مضارع فعؿ

خبرالمبتدأ،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيبالفتحة،كالجممةمفالفعؿكالفاعؿفيمحؿرفع
جكابالشرط)أٌما(الذمينكبعفمىيما .(ْ)محؿجـز

ا َما َيـَْػُع افـَّاَس َؾَقْؿُؽُث ِْم األَْرضِ ]قكلوتعالى:ة:* الجممة الشرطية الثاني  .[َوَأمَّ

                                                           

القرآفُ) الجامعألحكاـ انظر: المنيرِٓٗ/ٗ-القرطبي-( التفسير التفاسيرُِٔ/ُّ-الزحيمي-، -،صفكة
 .َٕ/ِ-الصابكني

.ٓٓ/ْ–عباسحسف–(انظر:النحكالكافيِ)
.ُّّ/ُّ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
.ِٗٓ/ِ–الخراط–:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآف(انظرْ)
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 تحميل الجممة:

)أٌما(سبؽالحديثعنوفيالجممةالشرطيةالسابقة.حرف الشرط: -ُ

محذكفة،كتقديرىا:ميمايكفمفشيءفماينفعالناسيمكثفياألرض،جممة فعل الشرط: -ِ
عم مبني مكصكؿ اسـ مرفكع)ما( مضارع فعؿ )ينفع( مبتدأ، رفع محؿ في السككف ى

كجممة منصكببالفتحة، بو مفعكؿ )الناس( )ىك(، تقديره مستتر كالفاعؿضمير بالضمة،
.(ُ))ينفعالناس(صمةالمكصكؿالمحؿليامفاإلعراب

جممة جواب الشرط: -ْ الفاءداخمةفيجكاب[َؾَقْؿُؽُث ِْم األَْرضِ ]قكلوتعالى: الشرط،،
مف كالجممة )ىك(، تقديره مستتر كالفاعؿضمير بالضمة، فعؿمضارعمرفكع )يمكث(
جكاب الفعؿكالفاعؿفيمحؿرفعخبرالمبتدأ،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿجـز

.(ِ)الشرط

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:

اآل ليذه السابقة اآلية في تعالى هللا ذكر أف الحؽ،بعد دعكة دعكتيف: كجكد ية،
شبو كلٌما الباطؿ، دعكة ىي الكافريف كدعكة الحؽ، دعكة ىي هللا دعكة كأف الباطؿ، كدعكة
ذلؾ كجاء كالكفر، لئليماف آخر مثبلن ىنا ذكر كاألعمى، بالبصير كالكافر المؤمف تعالى

 شيء تمقي في فريقيف حاؿ فٌصمتا شرطيتيف ثابتبجممتيف فالحؽ يكف ميما كمفادىما: كاحد،
الذم كبالمعدف األرضكالناس، فينفع السماء، مف النازؿ بالماء كشبيو بو ينتفعكف كأصحابو
بزبد كشبيو المنفعة، كمينعدـ ميضمحؿ فالباطؿ يكف كميما منو، مي الحي صكغ في بو ينتفعكف

إذ فكقو يطفكا الذم المعدف كزبد بو، يرمي الذم الجممتيفالسيؿ في استىعمؿ كقد أذيب، ا
 حاؿ لنا ؿ فص  كىنا كىكحرؼتفصيؿكتككيد، )أٌما( كالكافر،الشرطيتيفحرؼالشرط المؤمف

 مف فحرمكا الكافريف قمكب عمى طبع هللا أف لنا المؤمنيفكأكد كأف االىتداء، بدالئؿ االنتفاع
.(ّ)قداىتدكاإلييا



قكة:المسألة الرابع تعالى: ْؿ َما ِْم ]لو ْ َيْسَتِجقُبقا فَُف َفْق َأنَّ ََلُ ـَ ََل ُِؿ احُلْسـَك َوافَِّذي ـَ اْشَتَجاُبقا فَِرِبِّ ِذي فِؾَّ

ْؿ ُشقُء احِلَساِب َوَمْلَواُهْؿ َجَفـَُّؿ َوبِْئَس ادِفَ  . {56:}افرظد[ ادُ األَْرِض ََجِقًعا َوِمثَْؾُف َمَعُف ََلْؾتََدْوا بِِف ُأوَفئَِؽ ََلُ

                                                           

.َُٗ/ٓ–محيالديفدركيش–(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
.ُُّ/ُّ–محمكدصافي–(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ُُٔ/ُّ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرّ)
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 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مفحرف الشرط: -ُ المحؿلو مبنيعمىالسككف، امتناعالمتناع، حرؼشرطيفيد )لٍك(،

 اإلعراب.
ْؿ َما ِْم األَْرضِ ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ (حرؼتككيدكنصبمبنيعمى[َأنَّ ََلُ ،)أف 

 جاركمجركرمتعمؽبمحذكؼخبرمقدـ )ليـ( مكصكؿبمعنىالفتح، اسـ )ما( ،) )ألف  لػ
(كاسمياكخبرىافيتأكيؿمصدرفيمحؿرفع (مؤخر،ك)أف  الذمفيمحؿنصباسـ)أف 

 .(ُ)فاعؿلفعؿمحذكؼ،كالتقدير:)لكثبتككفمافياألرض(ك)ثبت(ىكفعؿالشرط
اب)لك(لتأكيده،)افتدكا(البلـكاقعةفيجك[ََلْؾَتَدْوا بِفِ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ

مبنيعمىالضـ،ك)الكاك(ضميرمبنيعمىالسككففيمحؿرفعفاعؿ،كالجممة  فعؿماضو
  .(ِ)مفالفعؿكالفاعؿالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
لباطؿ،كمآؿالسعداءكاألشقياء،كذلؾفيىذهاآليةمصيرأىؿالحؽكأىؿايبيفهللا

الذيفأطاعكاهللاكرسكلو،كانقادكاألكامره،كصد قكاأخباره، مفبابالترغيبكالترىيب،فقاؿ:إف 
في ينفعيـ ال هللاكرسكلو، يطيعكا لـ الذيف أما كالثكابالعظيـ، الجنة الحسفكنعيـ الجزاء ليـ

،كاليمكنيـفيالداراآلخرةأفيفتدكامفعذابهللابمؿءاألرضاآلخرةالفداءبجميعمافيالدنيا
جميعان األرض في ما لمكافريف أف لك مفادىا، شرطية بجممة ذلؾ كجاء معو، كمثمو ذىبان،
العذاب، مف أنفسيـ بو الفتدكا معيـ كائنان األرضجميعان في ما كمثؿ األمكاؿ أصناؼ مف

واليقبؿهللامنيـ؛ألنوتعالىاليقبؿمنيـيكـالقيامةصرفانكالعدالن،كقداستعممتكلكافتدكاب
اآليةحرؼ)لك(كالذميفيدامتناعالمتناع،أمامتنععمييـالفداء؛ألنيـلـيثبتامتبلكيـمافي

.(ّ)األرضجميعان

                                                           

 .ُُٓ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُُٔ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفِ)
 .ُّٔ/ْ-إسماعيؿحقيبفمصطفىالخمكتي-،ركحالبيافُٗ/ّ-الشككاني-(انظر:فتحالقديرّ)
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 المطمب الثاني
 (ٖٗ-ٜٔتحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية )
 وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

تشتمؿىذهاآلياتمفسكرةالرعدعمىأربعمسائؿكىيكمايأتي:



َؿ بِِف اَدْقَتك َبْؾ هللِ ]قكلوتعالى:المسألة األولى: ؾِّ ـُ ْت بِِف اجِلَباُل َأْو ُؿطَِّعْت بِِف األَْرُض َأْو  َ َوَفْق َأنَّ ُؿْرَآًكا ُشرِّ

َػُروا تُ األَْمُر ََجِق ـَ ـَ  َدى افـَّاَس ََجِقًعا َوََل َيَزاُل افَِّذي ـَ َآَمـُقا َأْن َفْق َيَشاُء اهللُ ََلَ ِصقبُُفْؿ بََِم ًعا َأَؾَؾْؿ َيقَْئِس افَِّذي

ـْ َداِرِهْؿ َحتَّك َيْلِِتَ َوْظُد اهللِ إِنَّ اهللَ ََل َُيْؾُِػ ادِ  ؾُّ َؿِريبًا ِم . {15}افرظد: [قَعادَ َصـَُعقا َؿاِرَظٌة َأْو َُتُ
 أوًل: تحميل جممة الشرط:

تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي:

ْت بِِف اجِلبَاُل ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*  َ .[َوَفْق َأنَّ ُؿْرَآًكا ُشرِّ

 تحميل الجممة:
احرف الشرط: -ُ مبنيعمى امتناعالمتناع، يفيد حرؼشرط مف)لٍك(، لو محؿ لسككفال

 اإلعراب.

ْت بِِف اجِلَباُل ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ َ ،)أٌف(حرؼتككيدكنصبمبني[َأنَّ ُؿْرَآًكا ُشرِّ
فعؿماض اسـأفمنصكببالفتحة،)سيرت( )قرآنا( عمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،

الساكنةالمحؿليامفاإلعراب،مبنيعمىالفتح،كىكمبنيلممجيكؿ،كالتاءتاءالتأنيث
)بو(جاركمجركرمتعمؽبالفعؿ)سير(،)الجباؿ(نائبفاعؿمرفكعبالضمة،كالجممػػػػػةمف
(،ك)أف(كاسمياكخبرىافيتأكيؿمصدرفي الفعػػػػػػؿكنائػػػبالفاعػػػؿفػػيمحؿرفعخبر)أف 

 .(ُ)المقدرثبت(ىكفعؿالشرطمحؿرفعفاعؿلفعؿمحذكؼ،كالتقدير:"لكثبت"،ك)

دؿعمىالجكابالمحذكؼقكلوجممة جواب الشرط: -ّ كقد بو، آمنكا لما كتقديرىا: محذكفة،
 .(ِ)تعالىفياآليةالسابقة"كىـيكفركفبالرحمف"

                                                           

 .ِّْٔ/ٓ-ياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
 .ّّٓ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿالقرآفِ)
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َدى افـَّاَس ََجِقًعا]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  .[َأْن َفْق َيَشاُء اهللُ ََلَ

 الجممة:تحميل 
 )لٍك(،كقدسبؽبيانوفيالجممةالشرطيةاألكلىليذهالمسألة.حرف الشرط: -ُ

،)يشاء(فعؿمضارعمرفكعبالضمة،)هللا(لفظ[َيَشاُء اهللُ]قكلوتعالى:جممة فعل الشرط: -ِ
 .(ُ)الجبللةفاعؿمرفكعبالضمة

َدى افـَّاَس ََجِقًعا]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ )ليدل(البلـكاقعةفيجكاب)لك(،[ََلَ
التعذر،كالفاعؿضمير مبنيعمىالفتحالمقدرمنعمفظيكره لتأكيده،)ىدل(فعؿماضو

  .(ِ)مستترتقديره)ىك(،كالجممةالمحؿليامفاإلعراب؛ألنياجكابشرطغيرجاـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:
فالكريـ،كتيبطؿرأمالكافريفالذيفطمبكامفالرسكؿتبيفىذهاآليةعظـشأفالقرآ

السماكية، الكتب مف مقركءان كتابان أف لك مفادىا، شرطية بجممة اآلية كبدأت سكاه، ككنية آية
ققتكصارتقطعان،أككيمـبوالمكتىبأفيعكدكاإلىالحياةبعدقراءتو تحركتبوالجباؿ،أكشي

ا ىؤالء آمنكا لما الكفرعمييـ، في كتمادييـ كالطغياف، العناد في غمكىـ بياف كىذا لمعاندكف،
سببعدـإيمانيـليسمردهإلىعدـظيكرالدالئؿالدالةعمىصدؽالرسكؿ ،كالضبلؿ،كأف 

نماسببوالعنادكالمكابرة،كقدحذؼجكابالشرطلداللةالكبلـعميو،كىذامفباباإليجازأم كا 
قميؿعمىالمعانيالكثيرة،كىذامفكجكهالببلغة،ثـجاءتالجممةالشرطيةالثانيةاشتماؿالمفظال

ىدايةىؤالءالمعانديفإلىاإليمافبالقرآف أفهللاتعالىلكأراد جاءباألكلىكمفادىا، ما لتؤكد
فقد انتفاءالشيءالنتفاءغيره، انتفىأفليداىـ،كقداستعمؿفيالجممةاألكلى)لٍك(كالتيتفيد

القرآفكمايريدكف،النتفاءإيمانيـ،فالقرآفالكريـيمكفأفيؤثرفيقمكبالمشركيفيجعؿهللا
رقمكبيـكأغمؽأفياميـعفالكعي بأشدمفالمطالبالتيطمبكىا،كلكفتكبرىـكعنادىـقدحج 

كالتيأفادتأيضانانتفاءالشيءبقكةتأثيرالقرآفالكريـ،كالجممةالشرطيةالثانيةقداستعممت)لك(
النتفاءغيره،كالمعنى:أنوتعالىماشاءىدايةجميعالناس،فانتفىأفيككفجميعالناسمؤمنيف

فاهلل كذلؾالنتفاءمشيئةهللابإيمانيـ، ليميزالخبيثمفالطيب،كالمؤمفمفالكافر، تركيـ
.(ّ)لينالكاالجزاءبالثكابكالعقابعفاستحقاؽ



                                                           

 .ُِّ/ُّ-حمكدصافيم-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفُ)
 .ُِّ/ٓ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوِ)
 .ّْ/ُٗ-الرازم-(انظر:مفاتيحالغيبّ)
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قُهْؿ َأْم ]قكلوتعالى:المسألة الثانية: اَء ُؿْؾ َشؿُّ ـَ َسَبْت َوَجَعُؾقا هللِ ُذَ ـَ ؾِّ َكْػٍس بََِم  ـُ ـْ ُهَق َؿائٌِؿ َظَذ  َأَؾَؿ

َػُروا َمْؽُرُهؿْ  ـَ ـَ  ِذي ـَ فِؾَّ ـَ افَؼْقِل َبْؾ ُزيِّ ـْ  ُتـَبُِّئقَكُف بََِم ََل َيْعَؾُؿ ِْم األَْرِض َأْم بَِظاِهٍر ِم بِقِؾ َوَم ـِ افسَّ وا َظ َوُصدُّ

ـْ َهادٍ  . {11}افرظد: [ُيْضؾِِؾ اهللُ َؾََم فَُف ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مقدـاسم الشرط: -ُ بو نصبمفعكؿ فيمحؿ السككف، مبنيعمى شرطجاـز اسـ )مٍف(،

 .(ُ)لػ)يضمؿ(

جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: )يضمؿ[ُيْضؾِِؾ اهللُ ]قكلو ، مجزـك مضارع فعؿ )
لفظالجبللةفاعؿمرفكع ٌرؾبالكسراللتقاءالساكنيف،)هللا( بالسككف،كىكفعؿالشرط،كحي

 .(ِ)بالضمة

ـْ َهادٍ ]قكلوتعالى:جممة جواب الشرط: -ّ الفاءرابطةلجكابالشرط،)ما(حرؼنفي[َؾََم َفُف ِم
)لو(البلـحرؼجر،)الياء(ضميرمبنيعمىمبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب،

)ىاد( حرؼجرزائد، )مف( مجركرمتعمؽبمحذكؼخبرمقدـ، فيمحؿجراسـ الضـ
مبتدأمؤخرمرفكعبالضمةالمقدرةعمىالياءالمحذكفةمنعمفظيكرىااشتغاؿالمحؿبحركة

جكاب  .(ّ)الشرطحرؼالجرالزائد،كالجممةمفالمبتدأكالخبرفيمحؿجـز

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
كسبت،تحدثتاآليةعفقدرةهللا القائـعمىكؿنفسبما القاىرفكؽعباده، كأنو

كأعرضتعفذكراإلليةالتيافتراىاالمفتركف،كعبدىاالمشرككفالضالكف،كاكتفتبقكلوتعالى:
اءَ ] ـَ ستخفاؼباآلليةالتيالتنفعكالتضر،ثـطمبهللامفكذلؾمفباباال[َوَجَعُؾقا هللِ ُذَ

المشركيفأفيضعكاليذهاألصناـأسماءتيعرؼبيا،كفيذلؾإشارةإلىأنياغيرمعقكلةكغير
متصكرة،كالكجكدليافيحقيقةأمرىاإالأفتككفحجارةالتنطؽكالتضركالتنفع،ثـبينت

حؽ،فيـبعدكاعفالحؽ،كحاكلكاإبعادغيرىـعنو،ثـأكدهللااآليةمدلضبلليـكصدىـعفال
الحكـبالضبلؿعمييـبجممةشرطيةمفادىا،مفيحكـهللاتعالىبضبللو؛ألنوسارفيطريؽ

يقدرعمىىدايتو .(ْ)الغكايةكالضبلؿفميسلومفدكفهللامفىاد،أممالومفأحدو


                                                           

 .ُِٕ/ٓ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ُّٔ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفِ)
 .ِّٗٔ/ٓ-تمحمكدياقك-(انظر:إعرابالقرآفّ)
 .ِّٓ/ِ-الزمخشرم-(انظر:الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿْ)
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ـَ افِعْؾِؿ ]:قكلوتعالىالمسألة الثالثة: َبْعَت َأْهَقاَءُهْؿ َبْعَدَما َجاَءَك ِم ـِ اتَّ
َذفَِؽ َأْكَزْفـَاُه ُحْؽًَم َظَربِقًّا َوَفئِ ـَ َو

ـْ َوِِل  َوََل َواٍق  ـَ اهللِ ِم . {15}افرظد:[ َما َفَؽ ِم

 أوًل: تحميل جممة الشرط:
مبنيحرف الشرط: -ُ عمىالسككفالمحؿلو)لئف(البلـمكطئةلمقسـ،)إٍف(حرؼشرطجاـز

مفاإلعراب،كحرؾإلىالكسرحتىاليمتقيساكناف.

َبْعَت َأْهَقاَءُهؿْ ]جممة فعل الشرط: -ِ ،)اتبعت(فعؿماضو[اتَّ مبنيعمىالسككففيمحؿجـز
فعؿالشرط،ك)التاء(ضميرمتصؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ،)أىكاءىـ(مفعكؿ

 .(ُ)ـ(ضميرمتصؿمبنيعمىالضـفيمحؿجرمضاؼإليوبومنصكؼبالفتح،ك)ى

 .(ِ)محذكفة،أغنىعنياجكابالقسـكىك)مالؾمفهللامفكلي(جممة جواب الشرط: -ّ

 ثانيًا: األثر التفسيري لجممة الشرط:
فيىذهاآليةأنوأنزؿالقرآفالكريـمحكمان،الزيغفيو،بمسافعربيمبيف؛يخبرهللا

قاؿتعالى:ليسيؿ كما دليؿعمىأفكؿنبيبيعثبمغةقكمو، عمىالناسفيموكحفظو،كىذا
[ َ ـْ َرُشقٍل إَِلَّ بِؾَِساِن َؿْقِمِف فُِقَبغِّ ْؿ ... َوَما َأْرَشْؾـَا ِم ،كجاءالقرآفالكريـليككفحكمانبيف {2}إبراهقؿ:[ ََلُ

ئعكاألنظمةالمؤديةإلىسعادتيالدنياكاآلخرة،الناسكيفصؿبينيـ،مبينانالحبلؿكالحراـ،كالشرا
كىككجكبالعذابالذمينزلوهللا كـ، لمحي كذلؾتأكيد بالقسـ، الشرطيةمؤكدة ثـجاءتالجممة
كجاممتيـ أراءىـ محمد اتبعتيا لئف الشرطية الجممة مفاد كجاء يخالؼأمره، مف تعالىعمى

ينصرؾمفكالتكجوإلىقبمتيـفيبيتالمقدسبعد تحكيمياإلىالبيتالحراـ،فميسلؾناصره
هللا،كالحافظيحفظؾ،كالمانعيمنععنؾعقابهللاكينقذؾمنو،كقدحيذؼجكابالشرطكسد
بؿأىؿالضبللة، مسدهجكابالقسـ،كفيذلؾزيادةفيالتأكيدعمىالكعيدألىؿالعمـأفيتٌبعكاسي

حسـي كفيو الحؽ، عرفكا ما دينيـبعد عمى ليثبتكا لممؤمنيف كتيييج الكفار، ألطماع كقطعه
.(ّ)كعقيدتيـ

ََم َظَؾقَْؽ افبَََلُغ َوَظَؾقْـَا ]قكلوتعالى:المسألة الرابعة: َقـََّؽ َؾنِكَّ َوإِْن َما ُكِرَيـََّؽ َبْعَض افَِّذي َكِعُدُهْؿ َأْو َكَتَقؾَّ

. {20}افرظد:[ احِلَساُب 

                                                           

 .ُُّ/ٓ-محيالديفدركيش-(انظر:إعرابالقرآفكبيانوُ)
 .ّٔٓ/ِ-الخراط-(انظر:المجتبىمفمشكؿإعرابالقرآفِ)
 .ّْٔٗ/ٖ-أبكزىرة-،زىرةالتفاسيرُْٖ/ُّ-الزحيمي-(انظر:التفسيرالمنيرّ)



-ُْٕ- 
 

 شرط:أوًل: تحميل جممة ال
تشتمؿىذهاآليةعمىجممتيفشرطيتيف،كىماكمايأتي: 

.[َوإِْن َما ُكِرَيـََّؽ َبْعَض افَِّذي َكِعُدُهؿْ ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية األولى:*
 تحميل الجممة:

،مبنيعمىالسككفالمحؿلومفاإلعراب.حرف الشرط: -ُ  )إٍف(كىكحرؼشرطجاـز
)ما(زائدة،)نريف(فعؿمضارعمبنيعمىالفتح[َما ُكِرَيـََّؽ ]الى:قكلوتعجممة فعل الشرط: -ِ

فعؿالشرط،كالفاعؿضميرمستتركجكبانتقديره)نحف(،)النكف(لمتككيدحرؼ فيمحؿجـز
مبنيعمىالفتحالمحؿلومفاإلعراب،ك)الكاؼ(ضميرمبنيعمىالفتحفيمحؿنصب

 .(ُ)مفعكؿبو
 .(ِ)محذكفة،كتقديرىا)فذلؾشافيؾمفأعدائؾ(جممة جواب الشرط: -ّ
ََم َظَؾقَْؽ افَبََلُغ َوَظَؾْقـَا احِلَساُب ]قكلوتعالى:الجممة الشرطية الثانية:*  َقـََّؽ َؾنِكَّ .[َأْو َكَتَقؾَّ

 تحميل الجممة:
مبنيعمىالسككفالمحؿلوحرف الشرط: -ُ محذكؼ،كتقديره:)إٍف(كىكحرؼشرطجاـز

 .،دؿعمىتقديرىاعطفياعمىالجممةالشرطيةالسابقةبحرؼالعطؼ)أك(عرابمفاإل
جممة فعل الشرط: -ِ تعالى: َقـََّؽ ]قكلو بنكف[َكَتَقؾَّ التصالو الفتح عمى مبني مضارع فعؿ

فعؿالشرط،كفاعمو)نحف(ك)الكاؼ(ضميرمتصؿمبنيعمى  التككيدالثقيمةفيمحؿجـز
 .(ّ)كؿبوالفتحفيمحؿنصبمفع

عميؾكالعتب(جممة جواب الشرط: -ّ ،كبعضالنحاةاعتبرأف(ْ)محذكفة،كتقديرىا:)فبللـك
،كترلالباحثةأفالفاء(ٓ)الجكاب)فإنماعميؾالببلغ(كاعتبركاأفالفاءرابطةلجكابالشرط

فينؾفإنماعميؾأقربإلىأفتككفتعميمية،كذلؾألفالمعنىاليستقيـبأفنقكؿ:إفمانتك
،فالتكميؼينقطععندالكفاة،كلذلؾقمناالببلغ،ألنواليترتبجكابالتبميغعمىكفاتو

 (فال لوم)يقكلوتعالى:ػػاءفػػػاالفػػػرط،كاعتبرنػػػىالشػػبعمػػػكابالمناسبالذميترتػػػرالجػػبتقدي

                                                           

 .ِّٕٔ/ٓ-محمكدياقكت-(انظر:إعرابالقرآفُ)
الكتابالمكنكفِ)  .ُٔ/ٕ-السميفالحمبي-(انظر:الدرالمصكففيعمـك
 .ُْٕ/ُّ-محمكدصافي-(انظر:الجدكؿفيإعرابالقرآفّ)
الكتابالمكنكفْ)  .ُٔ/ٕ-السميفالحمبي–(انظر:الدرالمصكففيعمـك
 .ُّٓ/ٓ-محيالديفدركيش-،القرآفكبيانوُِّ/ِ-الدعاس-(انظر:إعرابالقرآفٓ)
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 تعميمية،كسيأتيبيافالمعنىفياألثرالتفسيرم.
 انيًا: األثر التفسيري لجممتي الشرط:ث

بعدأفذكرهللاتعالىفياآلياتالسابقةاقتراحالمشركيفإنزاؿآياتكاستعجاؿالعذاب،
ذلؾ كجاء التبميغ، إال الرسكؿ عمى ما كأف  العذاب، مف بو تكعدكا ما كقكع احتماؿ ىنا ذكر

فيح محمد يا أريناؾ إف مفادىما، شرطيتيف المشركيفبجممتيف أعداءؾ نعد بعضالذم ياتؾ
فتكفيناؾيامحمدقبؿأفنريؾذلؾ كغيرىـمفالنكاؿكالخزمفيالدنيا،فذلؾشافيؾمنيـ،كا 

كليسعميؾالتكصؿإلى أيمرتبو، كفعمتما عميؾكالعتب؛ألنؾبمغترسالةربؾ، فبللـك
نزاؿال عمىهللاحسابيـكجزاؤىـ،كا  نما كا  بيـمتىشاء،سكاءكنتحيانصبلحيـ، عقابالشديد

)ما(غالبان، )ما(الدالةعمىالتككيد،كبنكفالتككيدالثقيمةالتيتبلـز أكميتان،كقدتأكدالشرطبػ
كتككيدالشرطىكتككيدلمتعميؽكمو،أمأفاالرتباطبيفالشرطكالجكابالمقدرمؤكدانتأكيدانقكيان،

 أرلهللانبيوفإفرألمحمد كقد محالة، ال بيـ كاقع فيك يره، لـ أـ بالكفار العذابالكاقع
بعضماتكعدبوالمشركيفمفاليبلؾبالسيؼيكـبدر،كيكـالفتحكيكـحنيف،كغيرىافيحياة

بيفالمبطنيفلمكفرالنبي فإفمعظميـكافمفالمكذًٌ ييرهبعضومثؿعذابأىؿالردة، كلـ ،
.(ُ)مثؿمسيممةالكذابكغيره

                                                           

 .ُّٔ/ُّ-ابفعاشكر-(انظر:التحريركالتنكيرُ)
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 الخاتمة
 الذممف  يميؽبعظمتوكجبلؿقدره، ثناءن كأثنيعميو مباركان، طيبان كثيران أحمدهللاحمدان
ككفقنيإلنجازىذاالبحثالمتكاضع،كالذملكالفضمومارألىذاالبحثالنكرأبدان،فأرجك عمي 

،كأفينفعبوالمسمميفعامةن،كطمبةالعمـخاصة.منوأفيتقبمومنيخالصانلكجيوالكريـ

كقداشتممتالخاتمةعمىأىـالنتائجكالتكصيات:

 أوًل: أىم النتائج:
قكيةكارتباطكثيؽبيفالتفسيرالتحميميكعمـاإلعراب،فبلغنىلممفسرعنو،ىناؾعبلقة -ُ

 فيمانسميمان.لمالومفدكركبيرفيفيـمرادهللا
ِ-  كثرة الكريـ، القرآف في الشرط أسمكب بالحجةاستخداـ اإلقناع في كبير دكر مف لو لما

كاثنكالبرىاف،كلقد الدراسةعمىمائةو يفكثبلثيفمسألةشرطية،تضمنتمائةتاشتممتىذه
 يفكسبعيفجممةشرطية.تكاثن

الشرطإ -ّ مفأداة الشرطببيافأركانيا كتقديركجكابالش،كفعؿالشرط،فتحميؿجممة رط،
بيافاألثرالتفسيرملمجممةالشرطية،لواألثرالكبيرفيفيـاآليةك،إفكجدالمحذكؼمنيا

زالةالمبسعنيا.  القرآنيةكا 
 :بصكرعدةمنياالحذؼفيبعضالجمؿالشرطيةردك -ْ
 أيضانذؼفيأربعةكثبلثيفمكضعان،كحيجكابالشرط؛لداللةماسبؽعميو،كلقدكردحذؼ

 فيثمانيةمكاضع.،جتماعبينوكبيفالقسـالمتقدـعميولبل
 فيستةكعشريفمكضعان.لقدكردك،حذؼأداةالشرطمعالفعؿ 
 كاحد.لقدكردفيمكضعك،جكابالشرطمعحذؼأداةالشرط 
 .مفسكرةىكد(ّْاآلية)،فيمكضعكاحدككردشرطافعمىجكابكاحددكفعطؼتكالى -ٓ
 ؼالشرطأفادالمعنىالذمكيضعألجمو.فكؿحرؼمفحركإ -ٔ
)إفٍ -ٕ الشرط أداة ىي الدراسة مجاؿ في استعماالن الشرط أدكات أربعان،(أكثر تكررت فقد

 نياأـاألدكاتالشرطية.أممايدلؿعمى،كسبعيفمرة
كقدتكررت،فياألسمكبالقصصيخاصةك،ا(م لمفالمبلحظكثرةاستخداـحرؼالشرط) -ٖ

الدراسة)يكنسكىكدكيكسؼإحصائيألدكاتالشرطفيسكرعرضمرة،كفيمايميأربعيف
 كالرعد(:
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 عدد مرات ورودىا عمميا األداة الرقم

ْٕجازمةإف-ُ

َْغيرجازمةلماٌ-ِ

ُّغيرجازمةاذا-ّ

ُُغيرجازمةلك-ْ

ٔجازمةمىفٍ-ٓ

ٔغيرجازمةأم ا-ٔ

ٓغيرجازمةلكال-ٕ

ُغيرجازمةكم ما-ٖ

ُجازمةإم ا-ٗ

 ثانيًا: أىم التوصيات:
مفتاحفيك،بأفييتمكابعمـالنحك؛الشرعيخاصةكطبلبالعمـعامة،أكصيطبلبالعمـ-ُ

.الفيـالصحيحلكتابهللا

مي-ِ كؿ لعمـوأكصي الخكؼ حاجز يزيؿ أف كاإلعراب منحك مف الطمبة كذلؾمتعملدل يا،
قامةأياـدراسيةيحثكنتسييؿعمييـفيشرحيابال اعمىضركرةاإللماـبعمـالنحكفيييـ،كا 

.اكاإلعراب،كيشجعكنيـعمىاإلقباؿعمىتعممي

عمىالمعنىالتفسيرم،-ّ الشرطكبيافأثرىا كذلؾبتحميؿجممة الدراسة، أكصىبإكماؿىذه
تطبيقانعمىجميعسكرالقرآف.

ىذا فيىذاحدكني،كيجيدهمتكاضع،الأزعـفيوالكماؿ؛فإفالكماؿهللكأخيرانفإفن
"إني األصفياني: العماد قكؿ يكتيالمقاـ ال إالقاؿفيغده:رأيتأنو فييكمو كتابان بإنسافه

ـىذالكافأفضؿ،كلكتريؾىذالكافكلكزيدكذالكافمستحسف،كلكقيدًٌيرىذالكافأحسف،لكغي
كىكدليؿهعمىاستيبلءالنقصعمىجممةالبشر"،مؿ،كىذامفأعظـالعبرأج

(ُ). 

                                                           

 .ِْ/ُ–ابفقدامةالمقدسي–ركضةالناظركجنةالمناظر(ُ)
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 أوًل: فيرس اآليات القرآنية
 فيرس اآليات لمجانب النظري:  -ٔ

 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َخْرٍ َيْعَؾْؿُف اهلُل[  -ٔ  72 775 ]َوَما َتْػَعُؾقا ِم

 77 472 ]َمتَك َكْْصُ اهللِ[  -ٕ

َدَؿاِت َؾـِِعِلَّ ِهَل[  -ٖ  71 457 ]إِْن ُتْبُدوا افصَّ

 73 462 ]َوإِْن ُتْبُدوا َما ِِف َأْكُػِسُؽْؿ َأْو ُُتُْػقُه[  -ٗ

 آل عمرانسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 74 43 ]َؾَؽْقَػ إَِذا ََجَْعـَاُهْؿ فِقَْقٍم ََل َرْيَب ؾِقِف[  -3

بُِعقِِن[  -4 بُّقَن اهللَ َؾاتَّ
ـُْتْؿ ُُتِ ـُ  73 17 ]ُؿْؾ إِْن 

ؾَّ  -5 ـُ ا ادِْحَراَب َوَجَد ِظـَْدَها[ ] ِريَّ ـَ  74 15 َِل َدَخَؾ َظَؾْقَفا َز

 77 15 ]َؿاَل َيا َمْرَيُؿ َأكَّك َفِؽ َهَذا[  -6

 77 722 ]َأَؾنِْن َماَت َأْو ُؿتَِؾ اْكَؼَؾْبُتْؿ َظَذ َأْظَؼابُِؽْؿ[  -7

 سورة النساء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُؽُؿ ادَْقُت َأْيـََِل َتؽُ ] -72 ـُ  72 56 [ قُكقا ُيْدِر

َز بِفِ ] -77 ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا ُُيْ  72 741 [ َم

ـْ ِظَباَدتِِف َوَيْسَتْؽِزْ ] -74 ـْ َيْسَتـْؽِْػ َظ  73 754 [ ...َوَم
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 سورة المائدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 71 45 [ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ َؾَِل َبؾَّْغَت ِرَشاَفتَفُ ] -71

ََلِة َؾُقْؼِسَِلِن بِاهللِ] -72 ـْ َبْعِد افصَّ بُِسقََنَُِل ِم  74 724 [ َُتْ

 نعامسورة األ 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َؿِديرٌ ] -73

ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ  73 75 [ َوإِْن َيْؿَسْسَؽ بَِخْرٍ َؾُفَق َظَذ 

ُزَ َظَؾقَْؽ إِْظَراُضُفْؿ ؾَ ] -74 ـَ اَن  ـَ  75 13 [ ...نِِن اْشَتَطْعَت َوإِْن 

ُؽْؿ َظَؾْقُؽؿْ ] -75 َم َربُّ  74 737 [ ُؿْؾ َتَعاَفْقا َأْتُؾ َما َحرَّ

 سورة األعراف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َآَيٍة ] -76  72 714 [ ...َوَؿاُفقا َمْفَِل َتْلتِـَا بِِف ِم

 سورة األنفال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 7 77 [ ...َوإِْن َتُعقُدوا َكُعْد  ...] 77

 سورة يونس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـُ ] -42 ـْ ََل ُيْمِم ـُ بِِف َوِمـُْفْؿ َم ـْ ُيْمِم  44 22 [ ...َوِمـُْفْؿ َم

ـَْت ِِف َصؽٍّ ِِمَّا َأْكَزْفـَا إَِفْقَؽ ] -47 ـُ  44 72 [ ...َؾنِْن 

اَكْت َؿرْ ] -44 ـَ  44 76 [ ...َيٌة َآَمـَْت َؾـََػَعَفا َؾَؾْقََل 
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 سورة ىود

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 42 74 [ ...َؾَؾَعؾََّؽ َتاِرٌك َبْعَض َما ُيقَحك ] -41

ْكَقا َوِزيـََتَفا] -42 اَن ُيِريُد احلََقاَة افدُّ ـَ ـْ   72 73 [ ...َم

فِ ] -43 ـْ َربِّ اَن َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـَ ـْ   42 75 [ ... َأَؾَؿ

 77 12 [ ...َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل إِْن َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽْؿ ] -44

ْقا َؾَؼْد َأْبَؾْغُتُؽْؿ َما ُأْرِشْؾُت بِِف إَِفْقُؽؿْ ] -45  75 35 [ َؾنِْن َتَقفَّ

ََلَة َضَرَِفِ افـََّفاِر ] -46  42 722 [ ...َوَأِؿِؿ افصَّ

 سورة يوسف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَن َؿِؿقُصُف ] -47 ـَ ـْ َأْهؾَِفا إِْن   72 44 [ ...َوَصِفَد َصاِهٌد ِم

ـْ َؿْبُؾ ] -12 َق َأٌخ َفُف ِم ْق َؾَؼْد رَسَ  73 55 [ ...َؿاُفقا إِْن َيْْسِ

 سورة الرعد

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْظُد بَِحْؿِدِه َوادَََل ] -17 ـْ ِخقَػتِفِ َوُيَسبُِّح افرَّ  44 71 [ ئَِؽُة ِم

ْت بِِف اجِلبَاُل ] -14 َ  45 17 [ ...َوَفْق َأنَّ ُؿْرَآًكا ُشرِّ

 سورة النحل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَن ُيْبَعُثقنَ ] -11  77 47 [ َوَما َيْشُعُروَن َأيَّ

 سورة اإلسراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 72 6 [ ...ْؿ ُظْدَكا َوإِْن ُظْدتُ ] -12
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 سورة األنبياء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 77 12 [ َأَؾنِْن ِمتَّ َؾُفُؿ اخلَافُِدونَ ] -13

 سورة القصص
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َِل األََجَؾْغِ ] -14  74 46 [ ...َؿاَل َذفَِؽ َبْقـِل َوَبْقـََؽ َأيَّ

َـّ ا] -15  74 64 [ ...هللُ َظَؾْقـَا خَلََسَػ بِـَا َفْقََل َأْن َم

 سورة العنكبوت
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
قنَ ] -16 ـُ اُهْؿ إَِػ افَزِّ إَِذا ُهْؿ ُيْؼِ  74 43 [ َؾَؾِلَّ َكجَّ

 سورة الروم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َمْت َأْيدِ ] -17  74 14 [ هيِْؿ إَِذا ُهْؿ َيْؼـَُطقنَ َوإِْن ُتِصْبُفْؿ َشقِّئٌَة بَِِل َؿدَّ

 سورة السجدة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ؾَّ َكْػٍس ُهَداَها ] -22 ـُ  74 71 [ ...َوَفْق ِصْئـَا ََلََتْقـَا 

 سورة محمد
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اُضَفا ] 27  6 76 [ ...َؾَؼْد َجاَء َأْذَ

ـُقا وَ ] -24 ْؿ َوإِْن ُتْمِم ـُ  42 14 [ ...َتتَُّؼقا ُيْمتُِؽْؿ ُأُجقَر

 نوحسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اًرا] -21 ـَ َديَّ ـَ افَؽاؾِِري  74 44 [ َوَؿاَل ُكقٌح َربِّ ََل َتَذْر َظَذ األَْرِض ِم
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 فيرس آيات الدراسة التطبيقية: -ٕ
 يونسسورة أوًل: 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َّ اْشتِْعَجاَُلُْؿ بِاخلَْرِ  -7 ُؾ اهللُ فِؾـَّاِس افؼَّ  12 77 [...]َوَفْق ُيَعجِّ

ُّ َدَظاَكا جِلَـْبِِف  -4  17 74 [...]َوإَِذا َمسَّ اإِلْكَساَن افُّضُّ

ـْ َؿبْؾُِؽْؿ َدَّا َطَؾُؿقا  -1  11 71 [...]َوَفَؼْد َأْهَؾْؽـَا افُؼُروَن ِم

ـَ ]َوإَِذا ُتتَْذ  -2 ِذي  11 73 [...َظَؾقِْفْؿ َآَياُتـَا َبقِّـَاٍت َؿاَل افَّ

ْؿ بِِف[ -3 ـُ  13 74 ]ُؿْؾ َفْق َصاَء اهللُ َما َتَؾْقُتُف َظَؾقُْؽْؿ َوََل َأْدَرا

ًة َواِحَدًة َؾاْخَتَؾُػقا  -4 اَن افـَّاُس إَِلَّ ُأمَّ ـَ  14 77 [...]َوَما 

ِف َؾُؼْؾ ]َوَيُؼقُفقَن َفْقََل ُأْكِزَل ظَ  -5 ـْ َربِّ  15 42 [...َؾْقِف َآَيٌة ِم

اَء  -6 ـْ َبْعِد ََضَّ ًة ِم  16 47 [...]َوإَِذا َأَذْؿـَا افـَّاَس َرْْحَ

ْؿ ِِف افَزِّ َوافَبْحِر  -7 ـُ ُ ِذي ُيَسرِّ  17 44 [...]ُهَق افَّ

 27 41 [...]َؾَؾِلَّ َأْكَجاُهْؿ إَِذا ُهْؿ َيبُْغقَن ِِف األَْرِض  -72

77-  
ِ
َِلء ـَ افسَّ  َأْكَزْفـَاُه ِم

ٍ
َِلء ـَ ْكَقا  َِل َمَثُؾ احلََقاِة افدُّ  27 42 [...]إِكَّ

ْؿَع[ -74 ـْ َيْؿؾُِؽ افسَّ  َواألَْرِض َأمَّ
ِ
َِلء ـَ افسَّ ـْ َيْرُزُؿُؽْؿ ِم  24 17 ]ُؿْؾ َم

اُه ُؿْؾ َؾْلُتقا بُِسقَرٍة ِمثْؾِِف َواْدُظق -71  21 16 ا[]َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

ُبقَك َؾُؼْؾ ِِل َظَؿِع َوَفُؽْؿ َظَؿُؾُؽؿْ  -72 ذَّ ـَ  23 27 [... ]َوإِْن 

73- ] ؿَّ ـْ َيْسَتِؿُعقَن إَِفقَْؽ َأَؾَلْكَت ُتْسِؿُع افصُّ  24 24 ]َوِمـُْفْؿ َم

اُكقا  -74 ـَ ـْ َيـُْظُر إَِفقَْؽ َأَؾَلْكَت ََتِْدي افُعْؿَل َوَفْق             ]َوِمـُْفْؿ َم

وَن[  ََل ُيبِْْصُ

21 24 

ِذي َكِعُدُهْؿ  -75 ا ُكِرَيـََّؽ َبْعَض افَّ  25 24 [...]َوإِمَّ
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ٍة َرُشقٌل َؾنَِذا َجاَء َرُشقُُلُْؿ  -76  26 25 [...]َوفُِؽؾِّ ُأمَّ

ـُْتْؿ َصاِدِؿَغ[ -77 ـُ  27 26 ]َوَيُؼقُفقَن َمَتك َهَذا افَقْظُد إِْن 

ا َوََل َكْػًعا ]ُؿْؾ ََل َأْمؾُِؽ فِ  -42  32 27 [...ـَْػِز ََضًّ

ْؿ َظَذاُبُف َبَقاًتا  -47 ـُ  37 32 [...]ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َأَتا

 34 37 [...]َأُثؿَّ إَِذا َما َوَؿَع َآَمـُْتْؿ بِِف َآَْلََن  -44

 31 32 [...]َوَفْق َأنَّ فُِؽؾِّ َكْػٍس َطَؾَؿْت َما ِِف األَْرِض  -41

 32 36 [...بَِػْضِؾ اهللِ َوبَِرْْحَتِِف َؾبَِذفَِؽ َؾْؾَقْػَرُحقا  ]ُؿْؾ  -42

 35 57 [...]َواْتُؾ َظَؾْقِفْؿ َكَبَل ُكقٍح إِْذ َؿاَل فَِؼْقِمِف  -43

ـْ َأْجٍر  -44 ْقُتْؿ َؾَِل َشَلْفُتُؽْؿ ِم  36 54 [ ...]َؾنِْن َتَقفَّ

ـْ َمَعفُ  -45 ْقـَاُه َوَم ُبقُه َؾـَجَّ  37 51 [...ِِف افُػْؾِؽ  ]َؾَؽذَّ

ـْ ِظـِْدَكا َؿاُفقا إِنَّ َهَذا َفِسْحٌر ُمبٌِغ[  -46  42 54 ]َؾَؾِلَّ َجاَءُهُؿ احلَؼُّ ِم

َحَرُة َؿاَل َُلُْؿ ُمقَشك  -47  42 62 [...]َؾَؾِلَّ َجاَء افسَّ

ْحُر  -12  47 67 [...]َؾَؾِلَّ َأْفَؼْقا َؿاَل ُمقَشك َما ِجْئُتْؿ بِِف افسِّ

ِرَه اُدْجِرُمقَن[ -17 ـَ  44 64 ]َوُُيِؼُّ اهلُل احلَؼَّ بَِؽؾَِِلتِِف َوَفْق 

ـُْتْؿ َآَمـُْتْؿ بِاهللِ  -14 ـُ  44 62 [...]َوَؿاَل ُمقَشك َيا َؿْقِم إِْن 

اِئقَؾ افبَْحَر  -11  42 72 [...]َوَجاَوْزَكا بَِبـِل إرِْسَ

ـَْت ِِف َصؽٍّ ِِمَّا  -12 ـُ  43 72 [...َأْكَزْفـَا ]َؾنِْن 

ؾُّ َآَيٍة َحتَّك َيَرُوا افَعَذاَب األَفِقَؿ[ -13 ـُ  44 75 ]َوَفْق َجاَءَْتُْؿ 

اَكْت َؿْرَيٌة َآَمـَْت َؾـََػَعَفا إِيَِلَُنَا  -14 ـَ  45 76 [...]َؾَؾْقََل 

ُفْؿ  -15 ؾُّ ـُ ـْ ِِف األَْرِض  ـَ َم  45 77 [...]َوَفْق َصاَء َربَُّؽ ََلََم
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اِم  -16  46 724 [...]َؾَفْؾ َيـَْتظُِروَن إَِلَّ ِمثَْؾ َأيَّ

ـْ ِديـِل  -17 ـُْتْؿ ِِف َصؽٍّ ِم ـُ َا افـَّاُس إِْن   52 722 [...]ُؿْؾ َيا َأهيُّ

َك  -22 ـْ ُدوِن اهللِ َما ََل َيـَْػُعَؽ َوََل َيُُّضُّ  52 724 [...]َوََل َتْدُع ِم

اِصَػ َفُف إَِلَّ ُهَق ]َوإِْن َيْؿَسْسَؽ اهللُ بِ  -27 ـَ  57 725 [...ُُّضٍّ َؾََل 

ُؽْؿ  -24 ـْ َربِّ ُؿ احلَؼُّ ِم ـُ َا افـَّاُس َؿْد َجاَء  54 726 [...]ُؿْؾ َيا َأهيُّ

 ىودسورة ثانيًا: 
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ُؽْؿ ُثؿَّ ُتقُبقا إَِفْقِف ُيَؿتِّْعُؽْؿ  -7  55 1 [...]َوَأِن اْشَتْغِػُروا َربَّ

اٍم  -4 َِلَواِت َواألَْرَض ِِف ِشتَِّة َأيَّ ِذي َخَؾَؼ افسَّ  56 5 [...]َوُهَق افَّ

ٍة َمْعُدوَدٍة  -1 ْرَكا َظـُْفُؿ افَعَذاَب إَِػ ُأمَّ ـْ َأخَّ  57 6 [...]َوَفِئ

ـْ َأَذْؿـَا اإِلْكَساَن ِمـَّا َرْْحًَة ُثؿَّ َكَزْظـَاَها  -2  62 7 [...]َوَفِئ

َـّ  -3 ْتُف َفَقُؼقَف اَء َمسَّ ـْ َأَذْؿـَاُه َكْعَِلَء َبْعَد ََضَّ  62 72 [...]َوَفِئ

اُه ُؿْؾ َؾْلُتقا بَِعْؼِ ُشَقٍر ِمْثؾِِف  -4  67 71 [...]َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

َِل ُأْكِزَل بِِعْؾِؿ اهللِ  -5  64 72 [...]َؾنِْن ََلْ َيْستَِجقُبقا َفُؽْؿ َؾاْظَؾُؿقا َأكَّ

ْكَقا َوِزيـََتَفا ُكَقفِّ إَِفْقِفْؿ  -6 اَن ُيِريُد احلََقاَة افدُّ ـَ ـْ   61 73 [...]َم

ِف َوَيْتُؾقُه َصاِهٌد ِمـُْف  -7 ـْ َربِّ اَن َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـَ ـْ   62 75 [...]َأَؾَؿ

ـْ َرِبِّ  -72 ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـُ  63 46 [...]َؿاَل َيا َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن 

ُروَن[ -77 َـّ ـَ اهللِ إِْن َضَرْدَُتُْؿ َأَؾََل َتَذ ِِن ِم ـْ َيـُْْصُ  64 12 ]َوَيا َؿْقِم َم

َثْرَت ِجَداَفـَا  -74 ـْ  65 14 [...]َؿاُفقا َيا ُكقُح َؿْد َجاَدْفتَـَا َؾَل

َِل َيْلتِقُؽْؿ بِِف اهلُل إِْن َصاَء َوَما َأْكُتْؿ بُِؿْعجِ  -71 []َؿاَل إِكَّ ـَ  66 11 ِزي

 67 12 [...]َوََل َيـَْػُعُؽْؿ ُكْصِحل إِْن َأَرْدُت َأْن َأْكَصَح َفُؽْؿ  -72
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ْيُتُف َؾَعَعَّ إِْجَراِمل  -73 اُه ُؿْؾ إِِن اْؾَسَ  72 13 [...]َأْم َيُؼقُفقَن اْؾَسَ

ـْ  -74 ـْ َؿْقِمَؽ إَِلَّ َم ـَ ِم ـْ ُيْمِم ُف َف [ ]َوُأوِحَل إَِػ ُكقٍح َأكَّ ـَ  74 14 َؿْد َآَم

ـْ َؿْقِمِف َشِخُروا  -75 َِل َمرَّ َظَؾْقِف َمََلٌ ِم ؾَّ ـُ  74 16 [...]َوَيْصـَُع افُػْؾَؽ َو

 72 22 [...]َحتَّك إَِذا َجاَء َأْمُرَكا َوَؾاَر افتَّـُّقُر ُؿْؾـَا اْْحِْؾ ؾِقَفا  -76

 73 25 [...َما َفقَْس ِِل بِِف ِظْؾٌؿ  ]َؿاَل َربِّ إِِنِّ َأُظقُذ بَِؽ َأْن َأْشَلَفَؽ  -77

ـَْت َتْعَؾُؿَفا  -42 ـُ  افَغْقِب ُكقِحقَفا إَِفقَْؽ َما 
ِ
ـْ َأْكَباء  74 27 [...]تِْؾَؽ ِم

ـْ ُدوكِِف َؾؽِقُدوِِن ََجِقًعا ُثؿَّ ََل ُتـْظُِروِن[ -47  74 33 ]ِم

ْقا َؾَؼْد َأْبَؾْغُتُؽْؿ َما ُأْرِشؾْ  -44  75 35 [...ُت بِِف إَِفْقُؽْؿ ]َؾنِْن َتَقفَّ

ـَ َآَمـُقا َمَعُف  -41 ِذي ْقـَا ُهقًدا َوافَّ  76 36 [...]َوَدَّا َجاَء َأْمُرَكا َكجَّ

 727 47 [...]َوإَِػ َثُؿقَد َأَخاُهْؿ َصاحِلًا َؿاَل َيا َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ  -42

ـْ َرِبِّ َوَآَتاِِن ِمـُْف ]َؿاَل َيا َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن  -43 ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـُ

 َرْْحًَة[

41 727 

ـُقا َمَعُف  -44 ـَ َآَم ِذي ْقـَا َصاحِلًا َوافَّ  721 44 [...]َؾَؾِلَّ َجاَء َأْمُرَكا َكجَّ

 722 52 [...]َؾَؾِلَّ َرَأى َأْيِدهَيُْؿ ََل َتِصُؾ إَِفْقِف َكؽَِرُهْؿ َوَأْوَجَس ِمـُْفْؿ  -45

اِدُفـَا  -46 ى ُُيَ ْوُع َوَجاَءْتُف افُبْؼَ ـْ إِْبَراِهقَؿ افرَّ  723 52 [...]َؾَؾِلَّ َذَهَب َظ

 724 55  [...]َوَدَّا َجاَءْت ُرُشُؾـَا ُفقًضا ِدَء ِِبِْؿ َوَضاَق ِِبِْؿ َذْرًظا  -47

اُكقا  -12 ـَ ـْ َؿْبُؾ  َيْعَؿُؾقَن ]َوَجاَءُه َؿْقُمُف هُيَْرُظقَن إَِفقِْف َوِم

قَِّئاِت[  افسَّ

56 725 

ـٍ َصِديٍد[ -17 ـْ ًة َأْو َآِوي إَِػ ُر  726 62 ]َؿاَل َفْق َأنَّ ِِل بُِؽْؿ ُؿقَّ

 726 64 [...]َؾَؾِلَّ َجاَء َأْمُرَكا َجَعْؾـَا َظافَِقَفا َشاؾَِؾَفا َوَأْمَطْرَكا َظَؾْقَفا  -14

ـُْتْؿ ُمْمِمـَِغ ]َبِؼقَُّة اهللِ َخْرٌ َفُؽْؿ إِْن  -11  772 64 [...ـُ
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ـْ َرِبِّ  -12 ـُْت َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـُ  777 66 [...]َؿاَل َيا َؿْقِم َأَرَأْيُتْؿ إِْن 

ثًِرا ِِمَّا َتُؼقُل  -13 ـَ  774 77 [...]َؿاُفقا َيا ُصَعقُْب َما َكْػَؼُف 

ذِ  -14 ْقـَا ُصَعْقًبا َوافَّ ـُقا َمَعُف ]َوَدَّا َجاَء َأْمُرَكا َكجَّ ـَ َآَم  771 72 [...ي

ـْ َطَؾُؿقا َأْكُػَسُفْؿ َؾَِل َأْؽـَْت  -15
 771 727 [...]َوَما َطَؾْؿـَاُهْؿ َوَفؽِ

َذفَِؽ َأْخُذ َربَِّؽ إَِذا َأَخَذ افُؼَرى َوِهَل َطادٌَِة  -16 ـَ  773 724 [...]َو

ـَ َصُؼقا َؾِػل افـَّاِر َُلُْؿ ؾِ  -17 ِذي ا افَّ  774 724  قَفا َزؾٌِر َوَصِفقٌؼ[]َؾَلمَّ

ـَ  -22 ـَ ُشِعُدوا َؾِػل اجلَـَِّة َخافِِدي ِذي ا افَّ  775 726 [...]َوَأمَّ

َِل  -27 ـَ  َما َيْعُبُدوَن إَِلَّ 
ِ
 775 727 [...]َؾََل َتُؽ ِِف ِمْرَيٍة ِِمَّا َيْعبُُد َهُمََلء

 776 772 [...َػ ؾِقِف َوَفْقََل ]َوَفَؼْد َآَتْقـَا ُمقَشك افؽَِتاَب َؾاْخُتؾِ  -24

ًة َواِحَدًة  -21  777 776 [...]َوَفْق َصاَء َربَُّؽ جَلََعَؾ افـَّاَس ُأمَّ

َِلَواِت َواألَْرِض َوإَِفْقِف ُيْرَجُع األَْمُر  -22  742 741 [ ...]َوهللِ َؽقُْب افسَّ

 يوسفسورة ثالثًا: 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
[ ]َؿاَل  -7  742 72 َؿاِئٌؾ ِمـُْفْؿ ََل َتْؼتُُؾقا ُيقُشَػ َوَأْفُؼقُه ِِف َؽَقاَبِة اجلُبِّ

وَن[ -4 ـُ ُظْصَبٌة إِكَّا إًِذا خَلَارِسُ ْئُب َوَكْح َؾُف افذِّ ـَ ـْ َأ  743 72 ]َؿاُفقا َفِئ

 743 73 [...]َؾَؾِلَّ َذَهُبقا بِِف َوَأَْجَُعقا َأْن َُيَْعُؾقُه ِِف َؽَقاَبِة اجلُبِّ  -1

ـَا ُيقُشَػ ِظـَْد َمَتاِظـَا  -2 ـْ  745 75 [...]َؿاُفقا َيا َأَباَكا إِكَّا َذَهْبـَا َكْسَتبُِؼ َوَتَر

َذفَِؽ َكْجِزي ادُْحِسـَِغ[ -3 ـَ ُه َآَتْقـَاُه ُحْؽًِل َوِظْؾًِل َو  746 44 ]َوَدَّا َبَؾَغ َأُصدَّ

ْت بِِف َوَهؿَّ ِِبَ  -4 َذفَِؽ[]َوَفَؼْد ََهَّ ـَ ِف   746 42 ا َفْقََل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّ

ـْ َكْػِز َوَصِفَد َصاِهٌد  -5  747 44 [...]َؿاَل ِهَل َراَوَدْتـِل َظ

اِدِؿَغ[ -6 ـَ افصَّ ـْ ُدُبٍر َؾَؽَذَبْت َوُهَق ِم اَن َؿِؿقُصُف ُؿدَّ ِم ـَ  712 45 ]َوإِْن 
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[]َؾَؾِلَّ َرَأى َؿِؿقَصُف ُؿدَّ مِ  -7 َـّ ـُ ْقَد ـَ َـّ إِنَّ  ـُ ْقِد ـَ ـْ  ُف ِم  717 46 ـْ ُدُبٍر َؿاَل إِكَّ

َـّ  -72 َـّ َأْرَشَؾْت إَِفْقِف  714 17 [...]َؾَؾِلَّ َشِؿَعْت بَِؿْؽِرِه

ـْ َكْػِسِف[ -77 ِذي ُدُْتـَّـِل ؾِقِف َوَفَؼْد َراَوْدُتُف َظ َـّ افَّ  712 14 ]َؿاَفْت َؾَذفُِؽ

ـُ َأَحبُّ إَِِلَّ ِِمَّا َيْدُظقَكـِل إَِفْقِف ]َؿاَل َربِّ اف -74 ْج  713 11 [...سِّ

َِل  -71 ـُ ا َأَحُد ـِ َأمَّ ْج  714 27 [...َيا َصاِحَبِل افسِّ

 715 21 [...]َوَؿاَل اَدؾُِؽ إِِنِّ َأَرى َشبَْع َبَؼَراٍت  -72

 716 25 [...]َؿاَل َتْزَرُظقَن َشْبَع ِشـَِغ َدَأًبا َؾَِل َحَصْدُتْؿ  -73

 722 32 [...]َوَؿاَل اَدؾُِؽ اْئُتقِِن بِِف َؾَؾِلَّ َجاَءُه  -74

 727 32 [...]َوَؿاَل اَدؾُِؽ اْئُتقِِن بِِف َأْشَتْخؾِْصُف فِـَْػِز  -75

َزُهْؿ بَِجَفاِزِهْؿ َؿاَل اْئُتقِِن  -76  724 37 [...]َوَدَّا َجفَّ

قَْؾ َفُؽْؿ ِظـِْدي َوََل َتْؼَرُبقِن[]َؾنِْن ََلْ َتْلُتقِِن بِِف ؾَ  -77 ـَ  721 42 ََل 

ْؿ  -42  721 44 [...]َوَؿاَل فِِػتَْقاكِِف اْجَعُؾقا بَِضاَظَتُفْؿ ِِف ِرَحاُِلِ

 722 41 [...]َؾَؾِلَّ َرَجُعقا إَِػ َأبِقِفْؿ َؿاُفقا َيا َأَباَكا  -47

 724 43 [...َظَتُفْؿ ]َوَدَّا َؾَتُحقا َمَتاَظُفْؿ َوَجُدوا بَِضا -44

ـَ اهللِ  -41 ـْ ُأْرِشَؾُف َمَعُؽْؿ َحتَّك ُتْمُتقِن َمْقثًِؼا ِم  725 44 [...]َؿاَل َف

اَن ُيْغـِل  -42 ـَ ـْ َحقُْث َأَمَرُهْؿ َأُبقُهْؿ َما   726 46 [...]َوَدَّا َدَخُؾقا ِم

 727 47 [...َؿاَل ]َوَدَّا َدَخُؾقا َظَذ ُيقُشَػ َآَوى إَِفْقِف َأَخاُه  -43

َؼاَيَة ِِف َرْحِؾ َأِخقِف  -44 َزُهْؿ بَِجَفاِزِهْؿ َجَعَؾ افسِّ  732 52 [...]َؾَؾِلَّ َجفَّ

اِذبَِغ[ -45 ـَ ـُْتْؿ  ـُ  737 52 ]َؿاُفقا َؾَِل َجَزاُؤُه إِْن 

ـْ ُوِجَد ِِف َرْحؾِِف َؾُفَق َجَزاُؤُه  -46  734 53 [...]َؿاُفقا َجَزاُؤُه َم
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ـْ َؿْبُؾ  -47 َق َأٌخ َفُف ِم ْق َؾَؼْد رَسَ  731 55 [...]َؿاُفقا إِْن َيْْسِ

َا افَعِزيُز إِنَّ َفُف َأًبا َصْقًخا  -12  732 56 [...]َؿاُفقا َيا َأهيُّ

بُِرُهْؿ  -17 ـَ  733 62 [...]َؾَؾِلَّ اْشَتْقَئُسقا ِمـُْف َخَؾُصقا َكِجقًّا َؿاَل 

ـَا ]َؾَؾِلَّ َدَخُؾقا َظؾَ  -14 َا افَعِزيُز َمسَّ  734 66 [...ْقِف َؿاُفقا َيا َأهيُّ

 735 72 [...]َؿاُفقا َأئِـََّؽ أَلَْكَت ُيقُشُػ َؿاَل َأَكا ُيقُشُػ  -11

 736 72 [...]َوَدَّا َؾَصَؾِت افِعُر َؿاَل َأُبقُهْؿ إِِنِّ أَلَِجُد ِريَح ُيقُشَػ  -12

 737 74 [...َأْفَؼاُه َظَذ َوْجِفِف  ]َؾَؾِلَّ َأْن َجاَء افبَِشرُ  -13

 742 77 [...]َؾَؾِلَّ َدَخُؾقا َظَذ ُيقُشَػ َآَوى إَِفْقِف َأَبَقْيِف  -14

ثَُر افـَّاِس َوَفْق َحَرْصَت بُِؿْمِمـَِغ[ -15 ـْ  747 721 ]َوَما َأ

ُشُؾ  -16  744 772 [...]َحتَّك إَِذا اْشَتقَْئَس افرُّ

 دالرعسورة رابعًا: 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَّا ُتَراًبا  -7 ـُ  743 3 [...]َوإِْن َتْعَجْب َؾَعَجٌب َؿْقُُلُْؿ َأئَِذا 

ـْ َخْؾِػِف  -4 ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوِم َباٌت ِم  744 77 [...]َفُف ُمَعؼِّ

 َماًء َؾَساَفْت َأْوِدَيٌة بَِؼَدِرَها  -1
ِ
َِلء ـَ افسَّ  745 75 [...]َأْكَزَل ِم

ـَ ََلْ َيْسَتِجقُبقا َفُف  -2 ِذي ُِؿ احلُْسـَك َوافَّ ـَ اْشَتَجاُبقا فَِرِبِّ ِذي  746 76 [...]فِؾَّ

ْت بِِف اجِلبَاُل َأْو ُؿطَِّعْت بِِف األَْرُض  -3 َ  747 17 [...]َوَفْق َأنَّ ُؿْرَآًكا ُشرِّ

َسبَ  -4 ـَ ؾِّ َكْػٍس بَِِل  ـُ ـْ ُهَق َؿاِئٌؿ َظَذ   757 11 [...ْت ]َأَؾَؿ

َبْعَت َأْهَقاَءُهْؿ  -5 ـِ اتَّ َذفَِؽ َأْكَزْفـَاُه ُحْؽًِل َظَربِقًّا َوَفِئ ـَ  754 15 [...]َو

َقـََّؽ  -6 ِذي َكِعُدُهْؿ َأْو َكَتَقؾَّ  751 22 [...]َوإِْن َما ُكِرَيـََّؽ َبْعَض افَّ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة الحكم الراوي الحديث م

البخارمإفهللايمميلمظالـحتىإذاأخذهلـيفمتو...............-ُ
كمسمـ

ُُٓصحيح

ِصحيحابفماجةالثيبتعربعفنفسيا.................................-ِ

سنفأبياليشكرهللامفاليشكرالناس........................-ّ
داكد

دصحيح

ابفأبيفأقرأاآليةبإعرابأحبإلي.........................أل-ْ
شيبة

ّصحيح

البخارممفيقـليمةالقدرإيمانانكاحتسابان،غفرلوماتقدـ.......-ٓ
كمسمـ

ُْصحيح

ِْصحيحالترمذميارسكؿهللاقدشبت؟قاؿ:شيبتنيىكد،كالكاقعة........-ٔ
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 الم والمترجم ليماألعًا: فيرس لثثا
 

 الصفحة العمم م

ُِابفالكراؽ:محمدبفعبدهللابفالعباسأبكالحسف.-ُ

ْابفجنى:أبكالفتحعثمافبفجنيالنحكم.-ِ

ٗابفمالؾ:محمدبفعبدهللاالطائيالجيانيأبكعبدهللا.-ّ

ٓالزركشي:أبكعبدهللامحمدبفعبدهللابفبيادر.-ْ

ٍيو:عمركبفعثمافبفقنبرالفارسأبابشر.-ٓ ًٖسيبىكى

ٔالعكبرم:عبدهللابفالحسيفبفعبدهللاأبكالبقاء.-ٔ

ٔالنحاس:أحمدبفمحمدبفإسماعيؿبفيكنسالمرادم.-ٕ
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 رابعًا: المصادر والمراجع
ال -ُ أبك محمد تحقيؽ: الديفالسيكطي، جبلؿ القرآف: الييئةاإلتقاففيعمكـ فضؿإبراىيـ،

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗالمصريةالعامةلمكتاب،ط:
ارتشاؼالضربمفلسافالعرب:أبكحيافاألندلسي،تحقيؽ:رجبعثمافمحمد،مكتبة -ِ

 ـ.ُٖٖٗ-ىػُُْٖ،ُالخانجي،القاىرة،ط
بف -ّ محمد بف محمد العمادم السعكد أبك الكريـ: القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد

 دارإحياءالتراثالعربي،بيركت.مصطفى،
األردف، -ْ عماف، المناىج، دار عميعطية، محسف د. عرضكتطبيؽ: األساليبالنحكية

 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ،ُط

اعتراضالشرطعمىالشرط:جماؿالديفبفىشاـاألنصارم،تحقيؽ:عبدالفتاحالحمكز، -ٓ
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ،ُدارعمار،األردف،ط

ريـ:أحمدعبيدالدعاس،أحمدمحمدحميداف،إسماعيؿمحمكدالقاسـ،دارإعرابالقرآفالك -ٔ
 ىػ.ُِْٓ،ُالمنيركدارالفارابي،دمشؽ،ط

 إعرابالقرآفالكريـ:محمكدسميمافياقكت،دارالمعارؼالجامعية. -ٕ
إعرابالقرآفكبيانو:محيالديفبفأحمدمصطفىدركيش،داراإلرشادلمشئكفالجامعية، -ٖ

 ىػ.ُُْٓ،ْسكرية،طحمص،
النحكم، -ٗ يكنسالمرادم بف إسماعيؿ محمد بف أحمد النحاس، جعفر أبك القرآف: إعراب

تعميؽ:عبدالمنعـخميؿإبراىيـ،منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،
 ىػ.ُُِْ،ُط

دارالعمـاألعبلـ:خيرالديفبفمحمكدبفمحمدبفعميبففارسالزركميالدمشقي، -َُ
 ـ.ََِِ،ُٓلممبلييف،ط

ألفيةابفمالؾ:محمدبفعبدهللا،ابفمالؾالطائيالجياني،أبكعبدهللاجماؿالديف،دار -ُُ
 التعاكف.

المكتبة -ُِ القبطي، يكسؼ بف عمي الحسف أبك الديف جماؿ النحاة: إنباه عمى الركاة إنباه
 ىػ.ُِْْ،ُالعنصرية،بيركت،ط

الشيرازمأنكارالتنزيؿكأس -ُّ ناصرالديفأبكسعيدعبدهللابفعمربفمحمد رارالتأكيؿ،
،ُالبيضاكم،تحقيؽ:محمدعبدالرحمفالمرعشمي،دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،ط

 ىػ.ُُْٖ
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،ٔأكضحالتفاسير،محمدمحمدعبدالمطيؼبفالخطيب،المطبعةالمصريةكمكتبتيا،ط -ُْ
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّّٖ

إلىألفيةابفمالؾ،جماؿالديفعبدهللابفىشاـاألنصارل،كمعوكتاب:أكضحالمسالؾ -ُٓ
ىدايةالسالؾإلىتحقيؽالمسالؾ،محمدمحيالديفعبدالحميد،دارإحياءالتراثالعربي،

 .ُٔٔٗ،ٓبيركت،لبناف،ط
 بحرالعمكـ،أبكالميث،نصربفمحمدبفإبراىيـالسمرقندم. -ُٔ

التفس -ُٕ في المحيط حيافالبحر بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف أبك ير:
 ىػ.َُِْأثيرالديفاألندلسي،تحقيؽ:صدقيمحمدجميؿ،دارالفكر،بيركت،ط:

بفالميدمبفعجيبة -ُٖ بفمحمد أبكالعباسأحمد البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد:
 ىػ.ُُْٗحسفعباسزكي،القاىرة،الحسني،تحقيؽ:أحمدعبدهللاالقرشي،الناشر:د.

الزركشي، -ُٗ بيادر هللابف عبد بف الديفمحمد هللابدر عبد أبك القرآف: فيعمكـ البرىاف
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٕٔ،ُتحقيؽ:محمدأبكالفضؿإبراىيـ،ط

تاجالعركسمفجكاىرالقامكس:محمدبفمحمدعبدالرٌزاؽالحسيني،الممقببمرتضى -َِ
 اية.الزبيدم،داراليد

تاريخالعمماءالنحكييفمفالبصرييفكالككفييفكغيرىـ:أبكالمحاسفالمفضؿبفمحمدبف -ُِ
مسعرالتنكخيالمعرم،تحقيؽ:د.عبدالفتاحمحمدالحمك،ىجرلمطباعةكالنشركالتكزيع،

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ،ِالقاىرة،ط
بدهللاالعكبرم،تحقيؽ:عميالتبياففيإعرابالقرآف:أبكالبقاءعبدهللابفالحسفبفع -ِِ

 محمدالبجاكم،الناشر،عيسىالبابيالحمبيكشركاه.
التكنسية -ِّ دار التكنسي، عاشكر بف محمد بف محمد بف الطاىر محمد كالتنكير: التحرير

 ـ.ُْٖٗلمنشر،تكنس،
ؽ:التسييؿلعمكـالتنزيؿ:أبكالقاسـ،محمدبفأحمدبفمحمدبفعبدهللا،ابفجزم،تحقي -ِْ

 ىػ.ُُْٔ،ُعبدهللاالخالدم،شركةداراألرقـبفأبياألرقـ،بيركت،ط
التعريفات:عميبفمحمدبفعميالزيؽالشريؼالجرجاني،ضبطوكصححوجماعةمف -ِٓ

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ،ُالعمماءبإشراؼالناشر،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،ط
 ىػ.ُّّٖياءالكتبالعربية،القاىرة،التفسيرالحديث:دركزةمحمدعزت،دارإح -ِٔ
 ـ.ُٕٗٗتفسيرالشعراكم:محمدمتكليالشعراكم،مطابعأخباراليكـ، -ِٕ
دارطيبة،ط -ِٖ تحقيؽ:ساميبفمحمدسبلمة، ابفكثير، اإلماـ ،ِتفسيرالقرآفالعظيـ:

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ
 ،القاىرة.التفسيرالقرآنيلمقرآف:عبدالكريـيكنسالخطيب،دارالفكرالعربي -ِٗ
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تفسيرالمراغي:أحمدبفمصطفىالمراغي،شركةمكتبةكمطبعةمصطفىالبابيالحمبي -َّ
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔ،ُكأكالدهبمصر،ط

 ـ.َُٗٗتفسيرالمنار:محمدرشيدعميرضا،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب، -ُّ
ِّ-  الزحيمي، مصطفى بف كىبة كالمنيج: كالشريعة العقيدة في المنير الفكرالتفسير دار

 ىػ.ُُْٖ،ِالمعاصر،دمشؽ،ط

المصحؼالشريؼ، -ّّ لطباعة الممؾفيد مجمع التفسير، مفأساتذة نخبة الميسر: التفسير
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ،ِالسعكدية،ط

 ىػ.ُُّْ،َُالتفسيرالكاضح:الحجازم،محمدمحمكد،دارالجيؿالجديد،بيركت،ط -ّْ

ّٓ-  سيد محمد الكريـ: لمقرآف الكسيط كالنشرالتفسير لمطباعة مصر نيضة دار طنطاكم،
 ـ.ُٕٗٗ،ُكالتكزيع،الفجالة،القاىرة،ط

 ىػ.ُِِْ،ُالتفسيرالكسيط:كىبةبفمصطفىالزحيمي،دارالفكر،دمشؽ،ط -ّٔ
 تيسيرالتفسير،إبراىيـالقطاف. -ّٕ

غالباآلممي، -ّٖ بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد القرآف: آم تأكيؿ في البياف جامع
الطبعة الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد تحقيؽ: الطبرم، جعفر ُأبك -ىػَُِْ،

 ـ.َََِ
الجامعألحكاـالقرآف:أبكعبدهللامحمدبفأحمدبفأبيبكربففرجاألنصارم،شمس -ّٗ

براىيـأطفيش،دارالكتبالمصرية،القاىرة،ط ،ِالديفالقرطبي،تحقيؽ:أحمدالبردكنيكا 
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّّٖ

مؤسسة -َْ دمشؽ، الرشيد، دار صافي، الرحيـ عبد بف محمكد القرآف: إعراب في الجدكؿ
 ىػ.ُُْٖ،ْاإليماف،بيركت،ط

الجمؿفيالنحك:أبكالقاسـعبدالرحمفبفإسحاؽالزجاجي،تحقيؽ:عميتكفيؽالحمد، -ُْ
 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْ،ُمؤسسةالرسالة،داراألمؿ،إربد،األردف،ط

حركؼالمعاني:الحسفبفقاسـالمرادم،تحقيؽ:د.فخرالديفقباكة،الجنيالدانيفي -ِْ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ،ِكمحمدنديـفاضؿ،داراآلفاؽالجديدة،بيركت،ط

مخمكؼالثعالبي، -ّْ بف محمد بف الرحمف عبد زيد أبك القرآف: تفسير في الحساف الجكاىر
المك عبد أحمد عادؿ معكضكالشيخ عمي محمد الشيخ التراثتحقيؽ: إحياء دار جكد،

 ىػ.ُُْٖ،ُالعربي،بيركت،ط

 .ْالخصائص:أبكالفتحعثمافبفجنيالمكصمي،الييئةالمصريةلمكتاب،ط -ْْ
الكتابالمكنكف -ْٓ الدرالمصكففيعمكـ بفيكسؼبف: أحمد شيابالديف، العباس، أبك

 ،دارالقمـ،دمشؽ.عبدالدائـالمعركؼبالسميفالحمبي،تحقيؽ:د.أحمدمحمدالخراط
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 ركحالبياف:إسماعيؿحقيبفمصطفىالخمكتي،المكلىأبكالفداء،دارالفكر،بيركت. -ْٔ

ركضةالناظركجنةالمناظرفيأصكؿالفقوعمىمذىباإلماـأحمدبفحنبؿ:أبكمحمد -ْٕ
مؤسسة المقدسي، الشييربابفقدامة بفقدامة، بفمحمد مكفؽالديفعبدهللابفأحمد

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ،ِلرٌيافلمطباعة،طا
الفكر -ْٖ دار زىرة، بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمد التفاسير: زىرة

 العربي.
،ُسرصناعةاإلعراب:أبيالفتحعثمافبفجني،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،ط -ْٗ

 ـ.َََِ-ىػُُِْ
ف -َٓ السيء كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث محمدسمسمة الرحمف عبد أبك األمة: ي

ط السعكدية، الرياض، المعارؼ، دار األلباني، األشقكدرل الديف، ُناصر -ىػُُِْ،
 ـ.ُِٗٗ

فؤاد -ُٓ محمد تحقيؽ: القزكيني، يزيد بف محمد هللا عبد أبك ماجة ابف ماجة: ابف سنف
 عبدالباقي،دارإحياءالكتبالعربية،فيصؿعيسىالبابيالحمبي.

نفأبيداكد:أبكداكدسميمافبفاألشعثبفإسحاؽاألزدمالسجستاني،تحقيؽ:شعيبس -ِٓ
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ،ُاألرنؤكط،محمدكامؿقرةبممي،دارالرسالةالعممية،ط

ٍكرةبفمكسىبفالضحاؾ،الترمذم،تحقيؽ:إبراىيـ -ّٓ سنفالترمذم:محمدبفعيسىبفسى
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ،ِلحمبي،مصر،طعطكةعكض،مطبعةمصطفىالبابيا

تحقيؽ: -ْٓ بفعثمافالذىبي، بفأحمد هللامحمد شمسالديفأبكعبد النببلء: سيرأعبلـ
-ىػَُْٓ،ّمجمكعةمفالمحققيفبإشراؼالشيخشعيباألرناؤكط،مؤسسةالرسالة،ط

 ـ.ُٖٓٗ
كتابمنحةالجميؿشرحابفعقيؿعمىألفيةابفمالؾ:بياءالديفعبدهللابفعقيؿ،كمعو -ٓٓ

 بتحقيؽشرحابفعقيؿ،محمدمحيالديفعبدالحميد،دارصعب.
تحقيؽ: -ٔٓ الجياني، الطائي هللا عبد بف محمد الديف جماؿ مالؾ، ابف التسييؿ: شرح

ط كالنشر، لمطباعة ىجر المختكف، بدكم محمد كد. السعيد، الرحمف ُعبد -ىػَُُْ،
 ـ.َُٗٗ

الكاف -ٕٓ عمى الرضي يكنس،شرح قار جامعة عمر، حسف يكسؼ كتعميؽ: تصحيح ية:
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ

شرحالكافيةالشافية:محمدبفعبدهللا،ابفمالؾالطائيالجياني،أبكعبدهللاجماؿالديف، -ٖٓ
التراث حياء كا  العممي البحث مركز القرل، أـ جامعة ىريدم، أحمد المنعـ عبد تحقيؽ:

 .ُراساتاإلسبلمية،مكةالمكرمة،طاإلسبلمي،كميةالشريعةكالد
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شرحالمفصؿ:مكفؽالديفيعيشبفعميبفيعيش،عالـالكتب،بيركت،مكتبةالمتنبي، -ٗٓ
 القاىرة.

بفمحمد -َٔ المنعـ بفعبد شمسالديفمحمد العرب: كبلـ الذىبفيمعرفة شرحشذكر
بحثالعمميبالجامعةالجكجرمالقاىرمالشافعي،تحقيؽ:نكاؼبفجزاءالحارثي،عمادةال

 ـ.ََِْ-ىػُِّْ،ُاإلسبلمية،المدينةالمنكرة،ط
كتصحيح، -ُٔ مراجعة األنصارم، هللابفىشاـ عبد الديف جماؿ اإلماـ الذىب، شرحشذكر

 ـ.ََِّ-ىػُِْْيكسؼمحمدالبقاعي،دارالفكر،بيركت،لبناف،
يا:أحمدبففارسبفزكرياالصاحبيفيفقوالمغةالعربيةكمسائمياكسنفالعربفيكبلم -ِٔ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ،ُالقزكينيالرازم،أبكالحسيف،الناشر:محمدعميبيضكف،ط
صحيحالبخارم:محمدبفإسماعيؿأبكعبدهللاالنجارمالحنفي،تحقيؽ:محمدزىيربف -ّٔ

 ىػ.ُِِْ،ُناصرالناصر،دارطكؽالنجاة،ط

بفالحجاجأبكالحسفالق -ْٔ مسمـ عبدصحيحمسمـ: فؤاد محمد تحقيؽ: شيرمالنيسابكرم،
 الباقي،دارإحياءالتراثالعربي،بيركت.

 صحيحكضعيؼسنفابفماجة:محمدناصرالديفاأللباني. -ٓٔ
ط -ٔٔ القاىرة، كالنشر، لمطباعة الصابكني دار الصابكني، عمي محمد التفاسير: ،ُصفكة

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ

بفعميبفأحمدالداكدم،تحقيؽ:عميمحمدالحافظشمسالديفمحمدطبقاتالمفسريف: -ٕٔ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ،ِعمر،مكتبةكىبة،القاىرة،ط

عمؿالنحك:محمدبفعبدهللابفالعباس،أبكالحسف،ابفالكراؽ،تحقيؽ:محمكدجاسـ -ٖٔ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ،ُمحمدالدركيش،مكتبةالرشد،الرياض،ط

الطيب، -ٗٔ أبك القرآف: مقاصد في البياف ابففتح عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد
 بيركت، كالنشر،صيدا، لمطباعة العصرية المكتبة -ىػُُِْلطؼهللاالبخارمالًقن كجي،

 ـ.ُِٗٗ

الكمـ -َٕ دار كثير، ابف دار الشككاني، هللا عبد بف محمد بف عمي بف محمد القدير: فتح
 ىػ.ُُْْ،ُالطيب،دمشؽ،بيركت،ط

اتحالغيبيةالمكضحةلمكمـالقرآنيةكالحكـالفرقانية:نعمةهللابفمحمكدالفكاتحاإللييةكالمف -ُٕ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ،ُالنخجكاني،كيعرؼبالشيخعمكاف،دارركاملمنشر،مصر،ط

،ُٕفيظبلؿالقرآف:سيدقطبإبراىيـحسيفالشاربي،دارالشركؽ،بيركت،القاىرة،ط -ِٕ
 ىػ.ُُِْ
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ّٕ-  الديف مجد مكتبةالقامكسالمحيط: تحقيؽ: آبادم، يعقكبالفيركز بف محمد طاىر أبك
تحقيؽالتراثفيمؤسسةالرسالة،إشراؼ:محمدنعيـالعرقسكس،مؤسسةالرسالة،بيركت،

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ،ٖلبناف،ط
مكتبة -ْٕ السبلـىاركف، تحقيؽ:عبد أبيبشرسيبكيو، لعمركبفعثمافبفقنبر، الكتاب:

 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ،ّالخانجي،القاىرة،ط
الزمخشرم -ٕٓ أحمد، بف بفعمرك محمكد القاسـ أبك حقائؽغكامضالتنزيؿ: الكشاؼعف

 ىػ.َُْٕ،ّجارهللا،دارالكتابالعربي،بيركت،ط
الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآف:احمدبفمحمدبفإبراىيـالثعمبي،أبكإسحاؽ،تحقيؽ: -ٕٔ

-ىػُِِْ،ُالتراثالعربي،بيركت،لبناف،الطبعةاإلماـأبيمحمدبفعاشكر،دارإحياء
 ـ.ََِِ

لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ:عبلءالديفعميبفمحمدأبكالحسف،المعركؼبالخازف، -ٕٕ
 ىػ.ُُْٓ،ُتصحيح:محمدعميشاىيف،دارالكتبالعممية،بيركت،ط

الحنبميالدمشقيالمبابفيعمكـالكتاب:أبكحفصسراجالديفعمربفعميبفعادؿ -ٖٕ
النعماني،تحقيؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكدكالشيخعميمحمدمعكض،دارالكتب

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ،ُالعممية،بيركت،ط
،ابفمنظكراألفريقيالمصرم،دار -ٕٗ لسافالعرب:أبيالفضؿجماؿالديفمحمدبفمكـر

 ـ.َََِ،ُصادر،بيركت،ط
َٖ-  ، آجرـك ابف األجركمية: دارمتف هللا، عبد أبك العنياجي، داكد بف محمد بف محمد

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالصميعي،ط
لطباعة -ُٖ فيد الممؾ مجمع الخراط، محمد بف أحمد القرآف: إعراب مشكؿ مف المجتبى

 ىػ.ُِْٔالمصحؼالشريؼ،المدينةالمنكرة،

قيؽ:محمدمحاسفالتأكيؿ:محمدجماؿالديفبفمحمدسعيدبفقاسـالحبلؽالقاسمي،تح -ِٖ
 ىػ.ُُْٖ،ُباسؿعيكفالسكد،دارالكتبالعممية،بيركت،ط

الديف -ّٖ حافظ محمكد، بف أحمد بف هللا عبد البركات أبك التأكيؿ: كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ
الطيب، الكمـ دار ديبمستك، الديف محي راجعو: بديكم، يكسؼعمي تحقيؽ: النسفي،

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ،ُبيركت،ط
كشؼمعنىالقرآفالمجيد،محمدبفعمرنككمالجاكمالبنتنيإقميما،تحقيؽ:مراحلبيدل -ْٖ

 ىػ.ُُْٕ،ُمحمدأميفالصناكم،دارالكتبالعممية،بيركت،ط
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مشكؿإعرابالقرآف:أبكمحمدمكيبفأبيطالب،حمكشبفمحمدبفمختارالقيسي -ٖٓ
صالحالضامف،مؤسسةالرسالة،القيركانيثـاألندلسيالقرطبيالمالكي،تحقيؽ:د.حاتـ

 ىػ.َُْٓ،ِبيركت،ط
تحقيؽ: -ٖٔ العبسالككفي، أبيشيبة بف هللابفمحمد بكرعبد أبك أبيشيبة: مصنؼبف

 محمدعكامة.
يكسؼ -ٕٖ أحمد عميالنجار، محمد تحقيؽ: الفٌراء، يحيىبفزياد أبيزكريا معانيالقرآف:

 ـ.َََِعامةلمكتاب،نجاتي،عبدالفتاحإسماعيؿشمبي،الييئةال
 ـ.َََِ-ىػَُِْ،ُمعانيالنحك:د.فاضؿصالحالسامرائي،دارالفكر،ط -ٖٖ
العممية، -ٖٗ الكتب دار الشافعي، الرازم التميمي عمر بف محمد الديف فخر الغيب: مفاتيح

 ـ.َََِ-ىػُُِْ،ّبيركت،ط
الح -َٗ الخكارزمي السكاكي عمي بف محمد بف بكر أبي بف يكسؼ : العمـك نفيمفتاح

ط لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار زرزكر، نعيـ تعميؽ: يعقكب، ِأبك -ىػَُْٕ،
 ـ.ُٕٖٗ

المقتضب:أبيالعباس،محمدبفيزيدالمبرد،تحقيؽ:عبدالخالؽعضيمة،عالـالكتب، -ُٗ
 بيركت.

مطبعة -ِٗ الجبكرم، هللا كعبد الجكارم، الستار عبد أحمد تحقيؽ: عصفكر، ابف المقرب:
 لمعاني،بغداد.ا

 النحكالمصفى:محمدعيد،مكتبةالشباب. -ّٗ
 .ُٓالنحكالكافي:عباسحسف،دارالمعارؼ،ط -ْٗ
نزىةاأللباءفيطبقةاألدباء:عبدالرحمفبفمحمدبفعبيدهللااألنصارم،أبكالبركات، -ٓٗ

األردف الزرقاء، المنار، مكتبة السامرائي، إبراىيـ تحقيؽ: األنبارم، الديف طكماؿ ،ّ،
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ

السيكطي، -ٔٗ الديف دالؿ بكر أبي بف الرحمف عبد الجكامع: جمع شرح في اليكامع ىمع
 تحقيؽ:عبدالحميدىنداكم،المكتبةالتكفيقية،مصر.

بفمحمدبفعميالكاحدم، -ٕٗ أبكالحسفعميبفأحمد الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز:
 ىػ.ُُْٓ،ُقمـ،الدارالشامية،دمشؽ،بيركت،طتحقيؽ:صفكافعدنافداككدم،دارال
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 خامسًا: فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ج الىداء

 د شكر وتقدير

 و مقدمة

 ز أىمية الموضوع

 ز أسباب اختيار الموضوع

 ح أىداف الدراسة

 ح الدراسات السابقة

 ط حدود الدراسة

 ط منيج البحث

 ي إجراءات البحث

 ي خطة الدراسة

ُ التعريف بعمم النحو واإلعراب وبيان أىميتوالمبحث األول: 

ِالتعريؼبعمـالنحككاإلعرابالمطمب األول:

ّأىميةعمـالنحككاإلعراب:المطمب الثاني

ٓعبلمةالتفسيرالتحميميبعمـاإلعرابكحاجةالمفسرإليوالمطمب الثالث:

ٕنياالجممةالشرطيةكأكا:المبحث الثاني

ٖ:تعريؼالشرطلغةنكاصطبلحانأولً 

ٖثانيًا: بيان الجممة الشرطية
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ُْثالثًا: اقتران جواب الشرط بالفاء أو إذا الفجائية

ُٔرابعًا: الحذف في الجممة الشرطية

ُٖخامسًا: اجتماع الشرط عمى القسم

ُٗسابعًا: توالي عبارتين شرطيتين أو أكثر عمى جواب واحد

ُِ لمبحث الثالث: التعريف بسورة الدراسةا

ِِ التعريؼبسكرةيكنسالمطمب األول:

ِّالتعريؼبسكرةىكدالمطمب الثاني:

ِٓالتعريؼبسكرةيكسؼالمطمب الثالث:

ِٔالتعريؼبسكرةالرعدالمطمب الرابع:

 الجانب التطبيقي لمدراسة

 الفصل األول

 سورة يونس وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيريتحميل جممة الشرط في 

ِٖ ( وبيان أثرىاٚ-ٔالمبحث األول: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )

َّ(ِٓ-ُتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب األول:

ِْ(ِٓ-ِٔتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب الثاني:

ّٓ (ٚ-ٖ٘لثالث: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )المطمب ا

ٔٓ(ٜٓٔ-ٔٚالمبحث الثاني: تحميل جممة الشرط في سورة يونس من اآلية )

ٕٓ(ُٖ-ُٕتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب األول:

ْٔ(َُٗ-َٗتحميؿجممةالشرطفيسكرةيكنسمفاآلية)المطمب الثاني:
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 الفصل الثاني

في سورة ىود وبيان اثرىا عمى المعنى التفسيري تحميل جممة الشرط

ٕٔ (ٓٙ-ٔول: تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )المبحث األ 

ٕٕ (ٖٕ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )المطمب األول:

ٖٓ(ٓٗ-ٕٗ)تحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية المطمب الثاني:

ٓٗ(ٓٙ-ٔٗتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )المطمب الثالث:

ََُ (ٖٕٔ-ٔٙتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية ): الثانيالمبحث 

َُُ(ٖٛ-ٔٙتحميل جممة الشرط في سورة ىود من اآلية )المطمب األول:

َُُ(ٖٕٔ-ٗٛاآلية )تحميل جممة الشرط في سورة ىود من المطمب الثاني:

 الفصل الثالث

 تحميل جممة الشرط في سورتي يوسف والرعد وبيان أثرىا عمى المعنى التفسيري

ُِّ(ٔٔٔ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )األول: المبحث

ُِْ (ٜٕ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية ):ألولاالمطمب 

ُِّ(ٕ٘-ٖٓجممة الشرط في سورة يوسف من اآلية )تحميل :الثانيالمطمب 

ُُْ(ٙٚ-ٖٕتحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية ):الثالثالمطمب 

ُّٓ(ٔٔٔ-ٚٚتحميل جممة الشرط في سورة يوسف من اآلية ):الرابعالمطمب 

ُْٔ (ٖٗ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية ): الثانيالمبحث ا

ُٓٔ(ٛٔ-ٔتحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية )األول:المطمب 

ُٗٔ(ٖٗ-ٜٔتحميل جممة الشرط في سورة الرعد من اآلية )المطمب الثاني:
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ُٖٕ الفيارس

ُٕٗ أوًل: فيرس اآليات القرآنية

َُٗ ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة

ُُٗ ثالثًا: فيرس األعالم

ُِٗ المصادر والمراجعرابعًا: فيرس 

ُٗٗ خامسًا: فيرس الموضوعات

َِّ ممخص الرسالة بالمغة العربية

َِْ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الدراسة
 :الحمد هلل وكفى، والصالة والسالم عمى عباده الذين اصطفى، أما بعد

فيياعفتحميؿجممةالشرطلقدانتييتكهللالحمدكالمٌنةمفىذهالدراسة،كالتيتحدث تي
(.، والرعدسفدراسة تطبيقية عمى سورة يونس، وىود، ويو كبيافأثرىاعمىالمعنىالتفسيرم)

فٌعر فتعمـ الجانبالتطبيقيفييا، ييعيفالقارئعمىفيـ بتمييد الرسالة بدأتىذه كقد
دلحاجةالمفسرإليو،ثـدخمتفيالنحككاإلعراب،كبي نتأىميتو،كعبلقتوبالتفسيرالتحميميكم

مبالمكضكعأالكىك:الجممةالشرطيةكأركانيا،فعر فتالشرطلغةكاصطبلحان،كبي نتمككنات صي
قصيرةعفسكر ثـذكرتنبذة الشرطيةاألخرل، كتحدثتعفبعضالقضايا الجممةالشرطية،

(.سف والرعدو يونس وىود ويالدراسة)

التطبيقي الجانب ثبلثةأما في تناكلتو فقد الدراسة، ىذه مف األكبر الجزء احتؿ كالذم
فصكؿ:

حم متجممةالشرطفيسكرةيكنس،كبي نتأثرىاعمىالمعنىالتفسيرم،كأحصيتالفصل األول:
المسائؿالشرطيةفييا،كالتيبمغعددىااثنتيفكأربعيفمسألةشرطية.

سكرةىكد،كبي نتأثرىاعمىالمعنىالتفسيرم،كأحصيتحم متجممةالشرطفيالفصل الثاني:
المسائؿالشرطيةفييا،كالتيبمغعددىاأربعكأربعيفمسألةشرطية.

عمىالمعنىالتفسيرم،الفصل الثالث: كبي نتأثرىا يكسؼكالرعد، الشرطفيسكرة حم متجممة
يكسؼعم حيثاشتممتسكرة فييا، كثبلثيفمسألةشرطية،كأحصيتالمسائؿالشرطية ىثمافو

كاشتممتسكرةالرعدعمىثمانيمسائؿشرطية.

كبذلؾتككفسكرالدراسةقداشتممتعمىمائةكاثنتيفكثبلثيفمسألةشرطية،تضمنت
مائةكاثنتيفكسبعيفجممةشرطية.

كالتكصيات.ثـالخاتمةكفيياأىـالنتائج
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ABSTRACT 

 

Praise be to Allah, peace and blessings be upon His slaves who are chosen, 

either: 

 

This study finished and all praise to Allah, the researcher spoke about inter 

requirement analysis and impact statement on the meaning of interpretative 

(Case Study on Surah Yunus, and hood, and Joseph, and El-Raid). 

This message has begun introduction in points the reader help to 

understand the side applied where, I devine learned grammar, expression, 

and showed its importance, and its relationship to the analytical 

interpretation and the need of the interpreter to him, and then entered into 

foundation of the matter, namely: conditional sentence, I devine the 

condition language and idiomatically, showed conditional sentence 

components and talked about some of the other police issues, and then 

reported on a short wall of the study (Younis Hood and Joseph, and El-

Raid). 

The practical side, which occupied the greater part of this study, it was 

addressed in three chapters: 

Chapter I: analyzed condition in Surat Yunus, and showed its impact on the 

meaning of interpretative, and I counted condition issues where, and that 

forty-two issue condition numbered. 

Chapter II: analyzed the condition in Hood, and showed its impact on the 

meaning of interpretative, and I counted the condition issues, and that the 

issue of forty-four condition numbered. 

Chapter III: analyzed the condition in Surah Yusuf and El-Raid, and 

showed its impact on the meaning of interpretative, and I counted condition 

issues where, as included Surah Yusuf on thirty-eight condition issue, and 

included Thunder eight condition matters. 

Thus, the study wall may be included on the one hundred and thirty-two 

issue condition, included one hundred and seventy-two conditional clause. 

The conclusion speaks about the most important results and 

recommendations. 

 




