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سالة   فسیر وعلوم القرآن درجة الماجستیر في التَّ  نیلمتطلبات استكماالً ل قدمت ھذه الّرِ

  

  العام الدراسيُّ 
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 ل ا   

وَو ن نْ دَ ِر ا ََ  درون اُْرآنَأ﴿

  ]٨٢ءاَ﴾]ودوا  ا ًَرا

  ] ٢٨ازر[﴾َمُ ونُرآ ًرَ ر ذي وٍج ﴿
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  اإلهداء

  أھدي ھذا البحث

 لى نبيِّ الرَّحمة ونور إ... األمَّة  حونص... وأدَّ� األمانة  ... إلى من بلَّغ الرِّسالة

ین... العالمین   . )ملسو هيلع هللا ىلص(محمَّد ...  وشف�عي یوم الدِّ

  والدتي ...  إلى روضة الُحبِّ التي ُتْنِبُت أز�ى األزهار ...إلى من َ�ْسَعُد قلبي ِبُلْقَ�اَها

  . الغال�ة

  ُج والد� ...  اً إلى من دفعني إلى العلم و�ه أزداد افتخار ... ة والتَّضح�ة لَ وْ إلى رمز الرُّ

  . العز�ز

  و�هم استمد عزتي ... مِّ من شار�ني حضن األُ ... إلى من هم أقرب إليَّ من روحي

  . وأخواتي األعزاء إخواني...  وٕاصرار� 

  أصدقائي الكرام...  ًا وتقدیراً رَ اْ �َ ذْ وشار�ني همومي تِ ... إلى من آنسني في دراستي.  

  َّالجامعة اإلسالم�َّة... امخ رح العلميِّ الشَّ إلى هذا الص  .   

  

  أهد� هذا الجهد المتواضع
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  قدیر�ر والتَّ الشُّ 

ي أحمد هللا فإنِّ  )١() اس ال �ش�ر هللامن ال �ش�ر النَّ ( ): ملسو هيلع هللا ىلص(انطالقًا من قول رسول هللا       

رها لي حتى صارت سالة، و�سَّ وفقني إلى إتمام هذه الرِّ  �ًا �ثیرًا م�ار�ًا ف�ه أنْ تعالى حمدًا طیِّ 

  .  ًال وأخراً وَّ الحمد � تعالى وحده أ حو، فالحمد �لُّ على هذا النَّ 

�ر والعرفان إلى أستاذ� الفاضل        الم حمدان عبد السَّ / �توراألستاذ الدُّ أتقدم بجز�ل الشُّ

، الَّذ� تكرم �قبوله اإلشراف على هذه الرِّسالة، �ما أنَّه لم َ�ْأُل جهدًا في تشج�عي على وحاللُّ 

إتمام هذه الرِّسالة، وٕاسداء التَّوجیهات والنَّصائح والمالحظات، فقد �ان حفظه هللا تعالى دق�قًا في 

فع �ه اإلسالم مالحظاته، فأسأل هللا تعالى أْن یجز�ه أفضل الجزاء وخیر الثَّواب، وأْن ین

   . والمسلمین

�ر الجز�ل لألستاذین الكر�مین عضو�ِّ لجنة المناقشة الَّذین تفضال �قبول        �ما وأتقدم �الشُّ

  : مناقشة هذه الرِّسالة، وٕابداء المالحظات والنَّصائح التي تز�دها ُحْسنًا، وهما

�توراألستاذ     ز�ر�ا إبراه�م الزمیلي  /الدُّ

�تور   رجب س�ر  ماجد/ الدُّ

راسة، والحصول        �ما وأش�ر الجامعة اإلسالم�َّة �غزة التي أتاحت ليَّ الفرصة إلتمام الّدِ

  . على درجة الماجستیر في التَّفسیر وعلوم القرآن الكر�م

ة �ًَّا، و�لَّ من ساهم في إخراج هذه الرِّسالوأخیرًا أش�ر �لَّ من قدم ليَّ العون معنو�ًَّا أو مادِّ       

�ر منهم ابن عمتي الغال�ة  ي/ المهندسإلى النُّور، وأخص �الذِّ  ،أبو عبد هللا بهاء ع�ادة حجِّ

أبو محمود مروان محمود أبو / واألستاذ الفاضل�ًَّا في تكالیف هذه الرِّسالة، الَّذ� ساهم مادِّ 

   . ، الَّذ� ساعدني في ترجمة خالصة الرِّسالة إلى اللُّغة اإلنجلیز�َّةشمَّالة

                                                           

، ١٩٥٤ح – ٤/٣٣٩ –�ر لمن أحسن إل�ك �اب ما جاء في الشُّ  –لة والصَّ  �تاب البرِّ  – رمذ�ِّ سنن التِّ  (١)

  . هذا حدیث حسن صح�ح: قال أبو ع�سى



 ه 
 

مة   المقّدِ

) ملسو هيلع هللا ىلص(د نا محمَّ الم على نبیِّ الة والسَّ بیل، والصَّ وهو یهد� السَّ  ذ� �قول الح�َّ � الَّ  الحمد      

ة األنب�اء، ونشر ماء، وأح�ا ب�عثته سنَّ ین، وٕامام المرسلین، جدد هللا تعالى �ه رسالة السَّ بیِّ خاتم النَّ 

ذین فقههم هللا تعالى في �ه م�ارم األخالق، وعلى آله وأصحا�ه الَّ  بدعوته آ�ات الهدا�ة، وأتمَّ 

هم �الح�مة والموعظة الحسنة، فهد� هللا تعالى بهم الع�اد، وفتح على دینه، فدعوا إلى سبیل ر�ِّ 

ْم َوَعَد ا�َُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُ ﴿: تحق�قًا لساب� وعده یهدون �الح�ِّ  ةً أیدیهم ال�الد، وجعلهم أمَّ 

ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هلَُ  ْم ِدينَـُهُم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب شَ  ًئا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيُـَبدِّ يـْ

فقة هم على ما هداهم إل�ه من هدا�ة خلقه والشَّ فش�روا ر�َّ  ]٥٥:النَّور[ ﴾فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  :ا �عدأمَّ  ،عوة إلى دینهف�س في الدَّ فس والنَّ على ع�اده، وجعلوا ش�رهم بذل النَّ 

       ِ
ّ
إلى یوم الق�امة، أنزله عل�ه هدا�ًة لل�شر ) ملسو هيلع هللا ىلص(فقد أنزل هللا تعالى �تا�ه الخالد معجزة النَّبي

اللة إلى نور اإلسالم والهدا�ة، ومن ع�ادة الع�اد إلى ع�ادة وٕاخراجًا لهم من ظلمات الكفر والضَّ 

آ�اته   مِ هْ مؤمنین على تدبُّر القرآن الكر�م، وفَ رّبِ الع�اد وخالقهم، وقد حث هللا تعالى ع�اده ال

م علومه، والخوض في أعماقه للكشف عن آالئه الم�نونة ف�ه، �قول ربُّ ومعان�ه، وتفسیره، وتعلُّ 

  ]. ٢٤:دمحمَّ [ ﴾َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُهلَا﴿: ةالعزَّ 

ة علوم القرآن من خیر العلوم على اإلطالق؛ ألنَّها تتعل� سیر بل و�افَّ وال شكَّ أن علم التَّف      

��الم هللا تعالى أال وهو القرآن الكر�م، ومن تلك العلوم ما یتعل� �الجانب اللُّغو�ِّ في القرآن 

الكر�م من حیث ب�ان معاني ألفاظه، واستخراج ما ف�ه من لطائف ب�ان�ٍَّة وٕاعراب�ٍَّة، وتحلیل جمله 

  .   ف على الفائدة المرجوة منهعر نواعها المختلفة، واستن�ا� األثر التفسیر�ِّ لهذا التحلیل، والتَّ �أ

لذلك �انت رسالتي ضمن موسوعة �شرف علیها قسم التَّفسیر وعلوم القرآن الكر�م في �ل�َّة     

ین وعنوان موضوعها ر� و��ان أثرها على المعنى تحلیل جملة الشَّ (: أصول الّدِ

عراء، النَّمل، القصص، (على سور  ةٌ تطب�ق�َّ  دراسةٌ  )التفسیر�ِّ  الفرقان، الشُّ

وم   .)العن�بوت، الرُّ
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   راسةة موضوع الدِّ �َّ أهمِّ : الً أوَّ 

راسة�َّ تكمن أهمِّ         : هافي عدة نقا�، أذ�ر أهمَّ  ة موضوع الّدِ

�أشرف الكتب وأعظمها أال وهو ه یتعل� فسیر من أشرف العلوم وأعظمها؛ ألنَّ علم التَّ  دُّ عَ �ُ  -١

 ). ملسو هيلع هللا ىلص( دٍ ذ� أنزله هللا تعالى على رسوله محمَّ القرآن الكر�م الَّ 

ِ هذا الموضوع ُیبِّ  إنَّ  -٢
ّ
 . ، أال وهو اإلعجاز الب�انيُّ ین لونًا من ألوان اإلعجاز القرآني

حداثة هذا الموضوع من حیث العرض �ش�ٍل مستقٍل، وٕاْن �انت جذور هذا العلم وأصوله  -٣

 . موجودة في �تب التَّفسیر وٕاعراب القرآن الكر�م

ه آل�ات هللا مِ هْ إنَّ المنهج االستقرائيَّ التَّحلیليَّ االستن�اطيَّ ینمي قدرات ال�احث، و�ساهم في فَ  -٤

 . األبواب للتَّأصیل واالستن�ا�ًا دق�قًا تفتح أمامه مَ هْ تعالى فَ 

   راسةأس�اب اخت�ار موضوع الدِّ : ثان�اً 

راسة إنَّ         : هاأس�ا�ًا متعددة، أذ�ر أهمَّ  الخت�ار موضوع الّدِ

َأَفَال ﴿: ف�ر في القرآن الكر�م وآ�اته، امتثاًال لقوله تعالىأمل والتَّ ر والتَّ بُّ دالرَّغ�ة في التَّ  -١

 ].٢٤:محمَّد[ ﴾اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُهلَايـََتَدبـَُّروَن 

مٍة حول هذا الموضوعة إلى دراسافتقار الم�ت�ة اإلسالم�َّ  -٢  . اٍت علم�ٍَّة مح�َّ

ر� في فسیر وعلوم القرآن لسلة التي أقرها قسم التَّ غ�ة في المساهمة في السَّ الرَّ  -٣ حول جملة الشَّ

 . التَّفسیر�ِّ  القرآن الكر�م، وأثرها على المعنى

ة في رط�َّ �ة الجملة الشَّ إبراز أهمِّ خالل غ�ة في تجل�ة معاني القرآن الكر�م، وذلك من الرَّ  -٤

 . ر�م وأثرها على المعنى التَّفسیر�ِّ القرآن الك

ِ أال وهو اإلعجاز الب�انيُّ الرَّغ�ة في إظهار و��ان لوٍن من ألوان اإلعجاز القر  -٥
ّ
 . آني

ِ ترسیخ المنهج  -٦
ّ
ِ االستن�اطي

ّ
ِ التَّحلیلي

ّ
 .  عامل بهذا المنهج، واكتساب خبرٍة في التَّ االستقرائي
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  راسة أهداف الدِّ : ثالثاً 

  : ها، أذ�ر أهمَّ وغا�ات متعددةً  راسة أهدافًا �ثیرةً لهذه الدِّ  إنَّ      

عراء، ال -١ ر�، واستقراء مواضعها في سور الفرقان، الشُّ القصص،  نَّمل،الوقوف على جملة الشَّ

وم  .   العن�بوت، الرُّ

ر� و��ان أثرها على المعنى التَّفسیر�ِّ لآل�ات القرآن�َّة -٢  . تحلیل جملة الشَّ

مٍة، تتناول موضوعًا جدیدًا تفتقر إل�ه -٣  . إثراء الم�ت�ة اإلسالم�َّة بدراسٍة علم�ٍَّة مح�َّ

 .  ما هو جدیدٍ  ا�قین وٕاثراء الموضوع ��لِّ المساهمة في استكمال جهود العلماء السَّ  -٤

ِ ارسین وطل�ة العلم الشَّ فتح آفاق جدیدة أمام الدَّ  -٥
ّ
وص�ات التي تائج والتَّ وذلك من خالل النَّ  رعي

راسةخرج بها ال�احث في خاتمة ال  . ّدِ

ا�قة : را�عاً  راسات السَّ   الدِّ

ا�قة في هذا الموضوع، وجد ال�احث �عض        راسات السَّ �عد ال�حث واالطالع حول الّدِ

راسات العلم�َّة التي تتعل� �الموضوع، ولكن �غلب علیها الجانب اللُّ  غو�ُّ المؤلفات والّدِ

راساتالتَّ    :  خصصيُّ ال�حت في ضوء القرآن الكر�م، ومن هذه الّدِ

  . عبد العز�ز علي الصالح المعیبد: وهي رسالة ماجستیر، لل�احث :)ر� في القرآن الكر�مالشَّ ( -١

أحمد بن عبد العز�ز : وهي رسالة د�توراة، لل�احث: )ر� والقسم في القرآن الكر�مأسالیب الشَّ ( -٢

   . اللهیب

راسة ضمن موسوعةٍ        ��ل�َّة ها قسم التَّفسیر وعلوم القرآن أقرَّ  علم�َّةٍ  قرآن�َّةٍ  وقد جاءت هذه الّدِ

ین في الجامعة اإلسالم�َّة رط�َّة في القرآن الكر�م، �غزة أصول الّدِ ، والتي تتناول تحدید الجمل الشَّ

، ولذا �ان نصیبي في هذه الموسوعة سور  وتحلیلها، و��ان أثر هذه الجمل في المعنى التَّفسیر�ِّ

عراء، ال ومالفرقان، الشُّ   . نَّمل، القصص، العن�بوت، الرُّ

  



 ح 
 

  راسة حدود الدِّ : خامساً 

ر� -١  . تحدید جملة الشَّ

ر�  -٢ ر� أداة الشَّ ( ب�ان أر�ان جملة الشَّ ر�، جواب الشَّ  . )ر�، فعل الشَّ

ر� إعراب�َّاً  -٣  . تحلیل جملة الشَّ

ر� على المعنى التَّفسیر�ِّ ب�ان أثر جملة  -٤  . الشَّ

   منهج�ة ال�احث في دراسته: سادساً 

المنهج العلميَّ التَّحلیليَّ االستقرائيَّ االستن�اطيَّ في تحدید مواضع  ال�احث في �حثهاعتمد      

ر� في آ�ات القرآن الكر�م، وتحلیلها و��ان أثرها  ، وف�ما �أتجمل الشَّ ي ب�ان في المعنى التَّفسیر�ِّ

  : منهج�َّة ال�احث العلم�َّة في الجوانب اآلت�ة

راسة  )أ(   الجانب النَّظر�ُّ للدِّ

راسة، �شتمل على م�حثینوهو        ل: �مثا�ة فصٍل تمهید�ٍّ للّدِ تناول ال�احث ف�ه علم : األوَّ

، واذ�ر ف�ه �عض  ِ
ّ
النَّحو واإلعراب من حیث تعر�فه، و��ان مد� عالقته �التَّفسیر التحلیلي

وا�� اإلعراب�َّة التي تلز  ر� من حیث  تتناولف: ثَّانيم المفسر، أمَّا الم�حث الالضَّ ف�ه جملة الشَّ

  .  تعر�فها، و��ان أر�انها، وٕاعراب تلك األر�ان

  راسة للدِّ  طب�قيُّ الجانب التَّ  )ب(

ف�ه سورتین من سور  تتناولثالثة فصوٍل، و�لُّ فصٍل منها  و�شتمل هذا الجانب على      

راسة �حیث تش�ل �لُّ سورةٍ  ، �لُّ مطلب على عدة مطالبٍ  منهما م�حثًا، و�شتمل �ل م�حثٍ  الّدِ

�ما ختمت الفصل بخالصٍة َبیَّْنُت من خاللها أحوال الجمل �مثل ر�عًا من الحزب غال�ًا، 

رط�َّة في سور الفصل،    : ومن خالل هذا الجانب یتم تحقی� ما �أتيالشَّ

راسة من حیث سبب التَّسم�ة، ومحورها الرَّئ�س، و  -١ امَّة، وعدد العمقاصدها التَّعر�ف �سور الّدِ

 . ة�َّة أو مدن�َّ آ�اتها، و�ونها م�ِّ 

راسة -٢ ر� في سور الّدِ  . استقراء مواضع جمل الشَّ
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ر�، وتحلیلها إعراب�ًَّا، وتقدیر ما حذف من هذه األر�ان إْن وقع الحذف،  -٣ ب�ان أر�ان جمل الشَّ

 . ومن َثمَّ ص�اغة المعنى التَّفسیر�ُّ المترتب على ذلك التَّحلیل

        جراءات ال�احث في دراستهإ: سا�عاً 

ورة ورقم اآل�ة، وذلك �لُّ  عزو -١ ه في اآل�ات القرآن�َّة المستشهد بها إلى سورها، بذ�ر اسم السُّ

فحات؛ وذلك بهدف التَّخفیف عن الحواشي راسة ول�س في حواشي الصَّ  . متن الّدِ

ة، وذلك حسب وها إلى مصادرها األصل�َّ ادیث المستشهد بها في ال�حث وعز تخر�ج األح -٢

ح�حیضوا�� وأصول التَّخر�ج، ونقل أقوال العلماء في الح�م   .نعلى الحدیث، عدا أحادیث الصَّ

ب�ان معاني المفردات الغر��ة الواردة في ال�حث والتي تحتاج إلى ب�ان، وذلك في حواشي  -٣

فحات  . الصَّ

�قها حسب األصول، أمَّا األقوال المقت�سة ألصحابها �ما �حق� األمانة العلم�َّة، مع توث عزو -٤

انظر، ثم أذ�ر : إذا �نت استخلصت المعنى العام من األقوال فإنَّي أكتفي في الحاش�ة �قول

 . المرجع الَّذ� استفدت منه

خص�َّات واألعالم المغمورة الواردة في ال�حث -٥  . التَّرجمة للشَّ

فكتفي في التَّوثی� بذ�ر اسم الكتاب، أ -٦ ترك مواصفات المرجع حة، وأومؤلفه، ورقم الجزء والصَّ

 . لقائمة المراجع؛ وذلك تخف�فًا عن الحاش�ة

سب� اإلشارة : ، أقولقد سب� ذ�ره في ال�حث أو حدیثٍ  أو جزئ�َّةٍ  عند إحالة القار� إلى ف�رةٍ  -٧

فحةإل�ه، وأ  . ذ�ر رقم الصَّ

 . عمل الفهارس الالزمة للوصول إلى المعلومة �أقرب طر�ٍ� وأسهله -٨

   راسةالدِّ خطة : ثامناً 

 وفصلٍ  ،مةٍ والتي تتكون من مقدِّ  ،�ر، وضعت هذه الخطةتحق�قًا ألهداف ال�حث سا�قة الذِّ       

  : مجموعة فهارٍس، و��ان ذلك ف�ما �أتيو  ،وخاتمةٍ  ،وثالثة فصولٍ  ،تمهید�ِّ 
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  : مل على العناصر اآلت�ةوتش :مة المقدِّ 

راسة �َّ أهمِّ : أوَّالً    ة موضوع الّدِ

راسة  : ثان�اً    أس�اب اخت�ار موضوع الّدِ

راسة  : ثالثاً    أهداف الّدِ

ا�قة  : را�عاً  راسات السَّ    الّدِ

راسة   :خامساً    حدود الّدِ

  منهج�ة ال�احث في دراسته : سادساً 

  إجراءات ال�احث في دراسته  : سا�عاً 

راسة  : ثامناً     خطة الّدِ

  راسةللدِّ  ظر�ُّ الجانب النَّ     

  مهید�ُّ الفصل التَّ 

  : و�شتمل على م�حثین

  �ف �علم النَّحو وعالقته �التَّفسیرعر التَّ : لالم�حث األوَّ 

  :  و�شتمل على ثالثة مطالب

   حو عر�ف �علم النَّ التَّ : لالمطلب األوَّ 

ِ �علم النَّحو  : المطلب الثَّاني
ّ
  عالقة التَّفسیر التَّحلیلي

  ضوا�� إعراب�َّة تلزم المفسر  : المطلب الثَّالث

  



 ك 
 

ر� وأر�انها : انيالم�حث الثَّ    التَّعر�ف بجملة الشَّ

  : و�شتمل على أر�عة مطالب

ل ر� لغًة واصطالحًا : المطلب األوَّ   التَّعر�ف �الشَّ

ر� : المطلب الثَّاني   أر�ان جملة الشَّ

ر� : المطلب الثَّالث   حذف أر�ان جملة الشَّ

ر� : المطلب الرَّا�ع   إعراب أر�ان جملة الشَّ

  راسةللدِّ  طب�قيُّ الجانب التّ 

ل    الفصل األوَّ

ِ تحلیل جملة الشَّ 
ّ
   فسیر�ِّ عراء و��ان أثرها على المعنى التَّ الفرقان والشُّ  ر� في سورتي

  : على م�حثین و�شتمل

ل   الم�حث األوَّ

  فسیر�ِّ على المعنى التَّ ر� في سورة الفرقان و��ان أثرها تحلیل جملة الشَّ 

  : بین ید�ِّ الم�حث، وثالثة مطالبٍ و�شتمل على 

  التَّعر�ف �سورة الفرقان  : بین ید�ِّ الم�حث

لــالمطل   و��ان أثرها ) ٢٠- ١(ة ــر� في سورة الفرقان من اآلیــتحلیل جملة الشَّ : ب األوَّ

ر� في سورة الفرقان من اآل: المطلب الثَّاني   و��ان أثرها ) ٥٢- ٢١(�ة تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة الفرقان من اآل�ة : المطلب الثَّالث   و��ان أثرها ) ٧٧- ٥٣(تحلیل جملة الشَّ
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  الم�حث الثَّاني

   فسیر�ِّ عراء و��ان أثرها على المعنى التَّ ر� في سورة الشُّ تحلیل جملة الشَّ 

  : و�شتمل على بین ید�ِّ الم�حث، وأر�عة مطالبٍ 

عراء : بین ید�ِّ الم�حث   التَّعر�ف �سورة الشُّ

لــالمطل   رها  ــان أثــو�ی) ٥١-١(ة ــعراء من اآلیــورة الشُّ ــر� في ســل جملة الشَّ ـتحلی: ب األوَّ

عراء من اآل�ة : المطلب الثَّاني ر� في سورة الشُّ   و��ان أثرها  ) ١١٠-٥٢(تحلیل جملة الشَّ

عراء من اآل�ة  تحلیل جملة: المطلب الثَّالث ر� في سورة الشُّ   و��ان أثرها ) ١٨٠- ١١١(الشَّ

عراء من اآل�ة : المطلب الرَّا�ع ر� في سورة الشُّ   و��ان أثرها ) ٢٢٧-١٨١(تحلیل جملة الشَّ

  الفصل الثَّاني 

ِ تحلیل جملة الشَّ 
ّ
   فسیر�ِّ مل والقصص و��ان أثرها على المعنى التَّ النَّ  ر� في سورتي

  :م�حثینو�شتمل على 

ل    الم�حث األوَّ

   فسیر�ِّ مل و��ان أثرها على المعنى التَّ ر� في سورة النَّ تحلیل جملة الشَّ 

  : مطالبٍ  أر�عةو  بین ید�ِّ الم�حث،و�شتمل على 

  التَّعر�ف �سورة النَّمل : بین ید�ِّ الم�حث

لـطلـالم ـر� في سورة النَّمـل من اآلی: ب األوَّ   و��ان أثرهـا ) ٢٦- ١(ة ــتحلیـل جملة الشَّ

ر� في سورة النَّمل من اآل�ة : المطلب الثَّاني   و��ان أثرها  ) ٥٥- ٢٧(تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة النَّمل من اآل�ة : المطلب الثَّالث   و��ان أثرها   )٨١- ٥٦(تحلیل جملة الشَّ
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ر� في سورة النَّمل من اآل�ة : المطلب الرَّا�ع   و��ان أثرها  ) ٩٣- ٨٢(تحلیل جملة الشَّ

  الم�حث الثَّاني

   فسیر�ِّ ر� في سورة القصص و��ان أثرها على المعنى التَّ تحلیل جملة الشَّ 

  : و�شتمل على بین ید�ِّ الم�حث، وخمسة مطالبٍ 

  التَّعر�ف �سورة القصص  : بین ید�ِّ الم�حث

لــلمطلا ر� في سورة القصص من اآل�ة : ب األوَّ   ان أثرها  ــو�ی) ١١- ١(تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة القصص من اآل�ة : المطلب الثَّاني   و��ان أثرها  ) ٢٨-١٢(تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة القصص من اآل�ة : المطلب الثَّالث   و��ان أثرها  ) ٥٠-٢٩(تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة القصص من اآل�ة : ا�عالمطلب الرَّ    ان أثرها  ــو�ی) ٧٥-٥١(تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة القصص من اآل�ة : المطلب الخامس   و��ان أثرها ) ٨٨-٧٦(تحلیل جملة الشَّ

  الث الفصل الثَّ 

ِ تحلیل جملة الشَّ 
ّ
   فسیر�ِّ وم و��ان أثرها على المعنى التَّ العن�بوت والرُّ  ر� في سورتي

  :على م�حثین و�شتمل

  ل الم�حث األوَّ 

   فسیر�ِّ ر� في سورة العن�بوت و��ان أثرها على المعنى التَّ تحلیل جملة الشَّ 

  : مطالبٍ  ثالثةو  بین ید�ِّ الم�حث،و�شتمل على 

  التِّعر�ف �سورة العن�بوت : بین ید�ِّ الم�حث

ل   و��ان أثرها ) ٢٥-١(ة ــوت من اآلیـر� في سورة العن�بــل جملة الشَّ ــتحلی: المطلب األوَّ
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ر� في سورة العن�بوت من اآل�ة : المطلب الثَّاني   و��ان أثرها ) ٤٥-٢٦(تحلیل جملة الشَّ

ر� في سورة العن�بوت من اآل�ة : المطلب الثَّالث   و��ان أثرها ) ٦٩-٤٦(تحلیل جملة الشَّ

  الم�حث الثَّاني

   فسیر�ِّ المعنى التَّ  وم و��ان أثرها علىر� في سورة الرُّ تحلیل جملة الشَّ 

  : و�شتمل على بین ید�ِّ الم�حث، ومطلبین

وم  : بین ید�ٍّ الم�حث   التَّعر�ف �سورة الرُّ

لــالم وم من اآلیــتحلیل جملة الشَّ : طلب األوَّ   ان أثرها  ــو�ی) ٣٠- ١(ة ــر� في سورة الرُّ

وم من اآل�ة : المطلب الثَّاني ر� في سورة الرُّ   و��ان أثرها  ) ٦٠- ٣١(تحلیل جملة الشَّ

  . وص�ات التي توصل إلیها ال�احثتائج والتَّ وتشمل على أهم النَّ  :الخاتمة

  ة الفهارس العامَّ 

  ة فهرس اآل�ات القرآن�َّ  -١

  ة واآلثار بو�َّ فهرس األحادیث النَّ  -٢

  فهرس األعالم المترجم لهم  -٣

  فهرس المصادر والمراجع  -٤

  فهرس الموضوعات  -٥

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راسةمن الدِّ  ظر�ُّ الجانب النَّ 

  )مهید�ُّ الفصل التَّ (

  :و�شتمل على م�حثین

  وعالقته �التَّفسیر حوالنَّ عر�ف �علم التَّ : لالم�حث األوَّ 

 ر� وأر�انهاعر�ف بجملة الشَّ التَّ : انيالم�حث الثَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  لالم�حث األوَّ 

  فسیرحو وعالقته �التَّ عر�ف �علم النَّ التَّ 

  :وف�ه ثالثة مطالبٍ 

  حوعر�ف �علم النَّ التَّ : لالمطلب األوَّ 

ِ فسیر التَّ عالقة التَّ : انيالمطلب الثَّ 
ّ
  حو�علم النَّ  حلیلي

 ة تلزم المفسرضوا�� إعراب�َّ : الثالمطلب الثَّ 
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  لاألوَّ  المطلب

  عریف بعلم النَّحو التَّ 

  النَّحو في اللُّغة: الً أوَّ 

: نحا نحوه، أ�: القصد والطَّر�� والجهة، �قال: ، والنَّحو)َنَحوَ (النَّحو في اللُّغة مشت� من مادة       

النُّون والحاء والواو �لمة تدلُّ على ”: ٢، �قول ابن فارس)١(قصد قصده، و�جمع لف� النَّحو على أنحاءٍ 

م على حسب ما �ان أصول الكالم فیتكلَّ قصد، َنَحْوُت نحوه، ولذلك ُسّمِى نحو الكالم؛ ألنَّه �قصد 

  . )٣(“العرب تتكلم �ه

  .     وعل�ه فالَنَحو�ُّ �قصد �قواعد النَّحو الوصول إلي �الم العرب �طر�قٍة سل�مٍة صح�حةٍ       

   النَّحو في االصطالح: ثان�اً 

  : التَّعر�فاتر�فاتٍ متعددٍة متقار�ٍة في المعنى، فمن هذه حو بتععرف العلماء النَّ      

 . )٤(“راكیب من اإلعراب والبناء وغیرها�قوانین �عرف بها أحوال التَّ  علمٌ ”: رَِّف النَّحو على أنَّهعُ  )١(

 . )٥(“ِم العر��َّة إفرادًا وتر�ی�اً ُ�ْعَرُف �ه أحوال أواخر الَكلِ  علٌم �ه”: ِقْیَل في تعر�فه أنَّه )٢(

 .  )٦(“ِم إعرا�ًا و�ناءً منها أحوال أواخر الَكلِ علٌم �أصول �عرف ”: وِقْیَل في تعر�فه أنَّه )٣(

                                                           

 - د بن أبي ��ر الحنفيُّ محمَّ  - حاحمختار الصَّ ، ١٣٣٧ص -الفیروزأ�اد�  -س المح�� القامو  :انظر (١)

  .١٠٦ص

، ولد في قزو�ن، المعروف �الراز�ِّ  المالكيُّ  ث أحمد بن فارس بن ز�ر�ا القزو�نيُّ غو� المحدِّ العالمة اللُّ ) (٢

سیر أعالم : انظر(. غة، و�تاب المجملمقای�س اللُّ : هـ، وله مؤلفات عدیدة منها٣٩٥وتوفي في الر� سنة 

  .  )١٢/٥٣٨ - هبيُّ الذَّ  - �الءالنُّ 

 . ٥/٤٠٣ - ابن فارس  -غة معجم مقای�س اللُّ  (٣)

  .  ٢٤٠ص -  الجرجانيُّ  - عر�فات التَّ  (٤)

  . ١/٤٣٦ - األبذ�ُّ  البجائيُّ  -حو الحدود في علم النَّ  (٥)

  . ١٢ص -  المقدسيُّ  مرعي بن یوسف الكرميُّ  -ین حو�ِّالبین لكالم النَّ دلیل الطَّ  (٦)
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أنَّ التَّعر�فات التي قد أوردها العلماء في تعر�ف علم النَّحو متقار�ة في اللف�  و�ر� ال�احث      

ا�قة علم �ضع من خالله النُّحاة القوانین والقواعد التي یتم  والمعنى، فالنَّحو �ما أشارت التَّعر�فات السَّ

  . أل�فه من حیث إعراب الكالم و�نائهالتَّعرف على أحوال تراكیب �الم العرب وت من خاللها

   حو في رحاب القرآننشأة علم النَّ : ثالثاً 

إنَّ القرآن الكر�م �ان السبب األكبر في نشأة علم النَّحو، وٕانَّ هذه النَّشأة �انت في رحا�ه، وٕانَّ       

اعي لتقنین �الم العرب �ما �حف� علیهم لغتهم فص�حًة اللَّحن في قراءته �ان هو الالفت للنَّظر، والدَّ 

اعمة لذلك �ثسل�مّة من االضمحالل والذَّ    : ذ�ر منهاأیرة وعدیدة، هاب، واألدلة الدَّ

ومن هذه  حو،ة التي �انت �اعثًا على وضع علم النَّ حن في �عض اآل�ات القرآن�َّ وردت نماذج للَّ  )١(

 (بعمر بن الخطا في زمان قدم أعرابيٌّ  " :قال )١(عن ابن أبي مل��ةالنَّماذج ما رواه ابن عساكر 

﴿َأنَّ ا�ََّ بَِريٌء ِمَن  :فقال ،)براءة(فأقرأه رجل : قال ،؟)ملسو هيلع هللا ىلص( دمحمَّ  على لَ زِ نْ ا أُ من �قرئني ممَّ : فقال )

من  ��ن هللا بر�ٌ  أوقد بر� هللا من رسوله ؟ فإنْ : ، فقال األعرابي �الجرِّ  ]٣:و�ةالتَّ [﴾اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُهُ 

ِ  عمر فبلغ؛ رسوله فأنا أبرأ منه 
ّ
؟  )ملسو هيلع هللا ىلص(أتبرأ من رسول هللا  ،�ا أعرابيُّ : فقال ،فدعاه ،مقالة األعرابي

 وال علم لي �القرآن، فسألت من �قرئني، فأقرأني هذا سورة المدینة ي قدمت�ا أمیر المؤمنین، إنَّ : فقال

 ��ن هللا بر�ٌ  أوقد بر� هللا من رسوله، إنْ : فقلت ،ههللا بر�ء من المشر�ین ورسولِ  نَّ أ: ، فقال)براءة(

: قال ،ف�یف هي �ا أمیر المؤمنین؟: قال ،ل�س ه�ذا �ا أعرابيُّ   عمر فقال ،من رسوله فأنا أبرأ منه

 ،وأنا وهللا أبرأ مما بر� هللا ورسوله منه: فقال األعرابي ﴾﴿َأنَّ ا�ََّ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُهُ 

 .(٢) "حوضع النَّ و ف أ�ا األسود غة، وأمرعالم �اللُّ اس إال � النَّ رِ قْ أال �ُ  ) (عمر بن الخطاب فأمر

  

  

  

                                                           

قات، واله ابن الز�یر ، من رجال الحدیث الثَّ الم�يُّ  القاضي عبد هللا بن عبید هللا بن أبي مل��ة التم�ميُّ  (١)

 . )٤/١٠٢ -  الزر�ليُّ  - األعالم : انظر(. هـ١١٧قضاء الطائف، توفي سنة 

 . ٢٥/١٩١ -ابن عساكر -  تار�خ مدینة دمش�  (٢)
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إعراب �تاب هللا تعالى أو معرفته �عدُّ ال�اعث األصیل على وضع النَّحو وتأس�س قواعده، فقد  )٢(

ؤلي )١(جاء في �عض روا�ات ز�اد بن أب�ه  اعمل شیئًا تكون ”: لوضع علم النَّحو )٢(إلى أبي األسود الدُّ

  . )٣(“النَّاس �ه، وُ�ْعَرُف �ه �تاب هللاف�ه إمامًا، و�نتفع 

في نمو النَّحو  لكلمات القرآن�َّة ف�ه، �ان خطوة �ارزةَنْقُ� المصحف وتمییز ض�� حروف ا )٣(

ؤلي ، و�ان ال�اعث عل�ه هو صون �تاب ونصر بن عاصم ووضوح معالمه، وقد قام �ه أبو األسود الدُّ

  . )٤(ن ف�هصحیف واللَّححر�ف والتَّ هللا تعالى من التَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

��ر ، وأسلم في عهد أبي هُ ولم یرَ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بيَّ ابن أبي سف�ان، أدرك النَّ : ، وقیلقفيُّ اه�ة ز�اد بن عبید الثَّ الدَّ  (١)

ابن  – تار�خ مدینة دمش�: انظر(. هـ٥٣إمارة فارس، توفي سنة )  (بن أبي طالب ه عليُّ والَّ ، ) (الصدی� 

  . )٢٥/١٦٢ -  عساكر

ا�عین وأع�انهم، و�ان من أكمل ؤلي، �ان من سادات التَّ دل الدُّ أبو األسود ظالم بن عمرو بن سف�ان بن جنَّ  (٢)

وشهد معه وقعة صفین، وهو أول من وضع  ،) (بن أبي طالب صحب عليَّ جال رأ�ًا، وأسددهم عقًال، الرِّ 

 . )٢/٥٣٥ -ابن خلكان  -وف�ات األع�ان : انظر(. هـ٦٩حو، توفي �ال�صرة سنة النَّ 

 . ٢/٥٣٧ -ابن خلكان  -وف�ات األع�ان  (٣)

 . ٣٨ص -إبراه�م رفیده . د -فسیر حو و�تب التَّ النَّ : انظر (٤)
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  المطلب الثَّاني

  عالقة التَّفسیر التَّحلیلّيِ بعلم النَّحو

ِ فسیر التَّ تعر�ف التَّ : الً أوَّ 
ّ
   حلیلي

  غةفي اللُّ  حلیليِ فسیر التَّ تعر�ف التَّ   ) أ(

ِ فسیر التَّ �عد مصطلح التَّ       
ّ
: �لمتین هما من المصطلحات المر��ة، فهو یتكون من حلیلي

لهذا المصطلح المر�ب، البدَّ لنا  ، ولكي یتسنى لنا التَّعرف على المعنى اللُّغو�ِّ )التَّحلیلي(و) التَّفسیر(

، وهو )الَفْسر(لكّلِ �لمٍة، فالتَّفسیر في اللُّغة هو مصدر مأخوذ من  من التَّوقف عند المعنى اللُّغو�ِّ 

�حتاج إلى إ�ضاٍح : ا �الم �حتاج إلى َفْسر وتفسیر، أ�هذ: �عني الكشف واإلظهار والب�ان، �قال

  . )١(طلبت منه أن ُ�َفسره لي: استفسرت فالنًا عن �ذا، أ�: و��اٍن، و�قال

ِ فهو �لمة أمَّا الشِّ      
ّ
ِ )التَّحلیلي(�ُّ اآلخر لمصطلح التَّفسیر التَّحلیلي

ّ
، وأصله من الفعل الر�اعي

ها، ءبیَّنت أجزا: حلَّلت الجملة، أ�: يء إلى عناصره، �قالإرجاع الشَّ : ، وهو �عني في اللُّغة)حلَّل(

  . )٢(و�یَّنت وظ�فة �ل منها

ِ فسیر التَّ تعر�ف التَّ   ) ب(
ّ
   في االصطالح حلیلي

ِ بوصفه مر��ًا معروفًا لد�لم ��ن مصطلح التَّفسیر التَّ        
ّ
ا�قین، وٕاْن �انوا قد  حلیلي العلماء السَّ

نا هذه التَّعر�فات لوجدنا تتضمن اإلشارة إلى هذا النَّوع من التَّفسیر، فإذا تت�ع تعر�فاتٍ عرفوا التَّفسیر ب

 أنَّها متحدة من جهة �م�ن إرجاعها إلى تعر�ف واحد منها، وٕاْن �انت مختلفة من جهة اللَّف�، إالَّ  أنَّه

المعنى، وما تهدف إل�ه، وقد اختلفت ع�ارات العلماء وألفاظهم في تعر�ف التَّفسیر، فمن هذه 

  : التَّعر�فات

  

                                                           

 . ٥/٦٤ - ابن منظور  -لسان العرب : انظر (١)

 . ١/٢٠٠ -ة غة العر��َّ مجمع اللُّ  -المعجم الوس�� : انظر (٢)
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علٌم ُی�حث ف�ه ��ف�ة النُّط� �ألفا� القرآن الكر�م، ”: َعرََّف أبو ح�َّان األندلسيُّ علم التَّفسیر �قوله )١(

 . )١(“لذلك ر�یب، وتتماتر�یب�َّة، ومعانیها التي تحمل علیها حالة التَّ اإلفراد�َّة والتَّ ومدلوالتها، وأح�امها 

ر�شيُّ علم التَّفسیر �قوله )٢( ، )ملسو هيلع هللا ىلص(ه محمَّد علٌم ُ�فهم �ه �تاب هللا تعالى المنزَّل على نب�ِّ ”: ّعرََّف الزَّ

والنَّحو والتَّصر�ف وعلم الب�ان ه، واستمداد ذلك من علم اللُّغة معان�ه، واستخراج أح�امه وح�م و��ان

 .)٢(“زول و النَّاسخ والمنسوخوأصول الفقه والقراءات، و�حتاج لمعرفة أس�اب النُّ 

ِ بو       
ّ
َعرََّفه ، فقد صفه مر��ًا هذا التَّر�یب الوصفيأمَّا عن تعر�ف مصطلح التَّفسیر التَّحلیلي

�تور صالح الخالد� حیث �قف المفسر أمام �ّلِ آ�ٍة، ”: فسیر، فقالأثناء حدیثه عن أنواع التَّ  الدُّ

حلیل عن مختلف الموضوعات والم�احث ًال، و�تحدث أثناء التَّ عًا مفصَّ و�قوم بتحلیلها تحل�ًال موسَّ 

وا�ات واألخ�ار والقراءات، وفي األح�ام غة والنَّحو وال�الغة، وفي الر والمسائل، في العقیدة واللُّ 

  .  )٣(“ات والمناقشات واألدلَّة والبراهینوالتَّشر�عات، وفي الخالف�َّ 

، وهو الَّذ� یهتم بتحلیل اوالَّذ� س       ِ
ّ
ر عل�ه ال�احث في دراسته هو نوع من أنَّواع التَّفسیر التَّحلیلي

رط�َّة منها، ومن ثََّم ب�ان األثر التَّ اآل�ة القرآن�َّ  لهذه  فسیر�ِّ ة من النَّاح�ة اإلعراب�َّة، واستخراج الجمل الشَّ

  . الجمل على المعنى

ِ فسیر التَّ عالقة التَّ : ثان�اً 
ّ
 حو�علم النَّ  حلیلي

عالقة بین علم التَّفسیر وعلو النَّحو، ولكن في الحق�قة هناك ارت�اٌ�  ال اس أنْ �عتقد �عض النَّ         

  : قا� اآلت�ةوثیٌ� بینهما، و�م�ن ب�ان هذه العالقة بین علم التَّفسیر وعلم النَّحو في النَّ 

بیَّن علماء التَّفسیر أنَّ من أهم العلوم التي �حتاج إلیها المفسر عند تفسیره آل�ات القرآن الكر�م  :الً أوَّ 

علم النَّحو واإلعراب؛ ألنَّ �ه ُ�فهم القرآن الكر�م، ف��ون تفسیره سالمًا من اللَّحن؛ ألنَّه قد استعان على 

                                                           

  . ١/١٢١ -  ان األندلسيُّ أبو ح�َّ  -ال�حر المح��  (١)

 . ١/١٣ - ر�شيُّ الزَّ  - البرهان في علوم القرآن  (٢)

  . ٢٧ص - صالح الخالد�ُّ . د -طبی� ة والتَّ ظر�َّ فسیر الموضوعي بین النَّ التَّ  (٣)
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ما أراده هللا تعالى من ع�اده، إذ �معرفة حقائ� اإلعراب ُتعرف أكثر  نِإْحَ�ام اللف� �اإلعراب، فبیِّ 

  .)١(المعاني، و�نجلي اإلش�ال، فتظهر الفوائد، و�فهم الخطاب، وتصح معرفة حق�قة المراد

إنَّ تعدد وجوه إعراب اآل�ة الواحدة �فید في تعدد وجوه تفسیر هذه اآل�ة، وهذا ما أكده اإلمام  :ثان�اً 

 ]٧:الفاتحة[ ﴾﴿َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ : عندما عرض وجوه اإلعراب عند تفسیر قوله تعالى الطَّبر�ُّ 

واْن �ان قصدنا في هذا  –وٕانَّما اعترضنا �ما اعترضنا في ذلك من ب�ان وجوه إعرا�ه ”: حیث قال

لما في اختالف وجوه إعراب ذلك من اختالف وجوه تأو�له  –عن تأو�ل آ� القرآن  الكشفالكتاب 

وجوه  فاضطرتنا الحاجة إلى �شف وجوه إعرا�ه لن�شف لطالب تأو�له وجوه تأو�له على قدر اختالف

  . )٢(“المختلفة في تأو�له وقراءته اإلعراب

معرفة عالمة إعراب اآل�ات �فید في االبتداء �اآل�ات والوقوف على آخرها، فإذا لم تعرف  :ثالثاً 

عن  ) ( ، فعندما سئل أمیر المؤمنین عليُّ إعراب اآل�ة ال �م�نك معرفة نوع الوقف على آخرها

الحروف، ومعرفة  التَّرتیل تجو�د”: قال] ٨:لمِّ المزَّ [﴾﴿َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال  :معنى قوله تعالى

  . )٣(“الوقف

دیدة �علم التَّفسیر أنَّ �عض العلماء قد أفرد مصنفات في �َّ وتظهر أهمِّ  :را�عاً  ة علم النَّحو وعالقته الشَّ

إعراب ألفا� القرآن الكر�م، أو وضعوا أهم القواعد واآلراء النَّحو�َّة، واالحتجاج لها، وتأیدها من خالل 

ب�ان في إعراب القرآن ، والتِّ )٤(إعراب القرآن للزَّجاج: ، ومن هذه المصنفاتتفسیر آ�ات القرآن الكر�م

  . )٥(المجید ألبي ال�قاء الع�بر� 

                                                           

  . ١/٦٣ -بن أبي طالب  م�يُّ  -مش�ل إعراب القرآن : انظر (١)

  . ١/١٨٤ - جامع الب�ان عن تأو�ل آ� القرآن  (٢)

  . ٤٠ص  - ابن الجزر�ُّ  -جو�د مهید في علم التَّ التَّ  (٣)

هـ، وتوفي فیها سنة ٢٤١، ولد في �غداد سنة جاج ال�غداد�ُّ أبو إسحاق إبراه�م بن السر� بن سهل الزَّ  (٤)

معاني القرآن و�تاب ما ینصرف وما ال : حو، له مصنفات عدیدة من أشهرهاهـ، وهو من علماء األدب والنَّ ٣١١

  . )١/٤٩ - ابن خلكان  - وف�ات األع�ان : انظر(. ینصرف

هـ، وتوفي فیها سنة ٥٣٨، ولد في �غداد سنة الحنبليُّ  ین أبو ال�قاء عبد هللا بن الحسین الع�بر�ُّ محب الدِّ (٥) 

�اب ب�ان في إعراب القرآن، اللُّ التِّ : غة والفرائض، له مصنفات عدیدة من أشهرهاهـ، وهو عالم �األدب واللُّ ٦١٦

 .   )١٣/٨٥ - ابن �ثیر – ها�ةالبدا�ة والنِّ : انظر(. حوفي علل النَّ 
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�قول األستاذ سم�ح عاطف الزَّ�ن في ب�ان مد� العالقة بین علم التَّفسیر وعلم النَّحو       

نفهم معاني القرآن المبین، وال أنَّ فلوال اإلعراب ومعرفة قواعده، ما �ان لیتسنى لنا أنَّ ”: واإلعراب

�الغته وٕاعجازه، وسائر أوامره ونواه�ه، ومصادر أح�امه في حالله  ندرك مواطن جماله، ومحالَّ 

بإتقان اإلعراب، لن�شف عن غوامض لغتنا و�نوز قرآننا  �ات وعده ووعیده، فما أحرانا إذنوحرامه، وآ

  .   )١(“العظ�م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٥١ص  -عراب في القرآن الكر�م اإل (١)
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  الثالمطلب الثَّ 

  ة تلزم المفسرضوا�� إعراب�َّ 

ذ�ر العلماء أنَّه ال یجوز للمفسر أْن �فسر القرآن الكر�م برأ�ه تفسیرًا تحلیل�ًا إال إذا توفرت ف�ه       

ة، إذ �ستحیل على من ال �عرف لغة العرب أْن اإللمام �علوم اللُّغة العر��َّ : رو� ومنهاجملة من الشُّ 

علم : ل بلسانهم، ومن جملة العلوم العر��َّة التي البدَّ للمفسر معرفتها�فسر القرآن الكر�م الَّذ� نز 

ألنَّ فهم المعنى یتوقف أح�انًا �ثیرة على معرفة اإلعراب، إذ قد یتغیر المعنى و�ختلف فذلك النَّحو؛ 

دوا على أهمِّ   ة التزام�َّ �اختالف اإلعراب؛ لذلك ذ�ر �عض العلماء ضوا�� إعراب�ة في �تبهم، وشدَّ

  : )١(وا��المفسر بها، ومن هذه الضَّ 

نَّه �یف ُ�ْقدُم على إعراب آ�ٍة إما یر�د إعرا�ه قبل اإلعراب، إذ  یجب على المفسر الُمعرب َفْهمُ  )١(

من �تاب هللا تعالى دون التَّعرف علیها، ومعرفة المراد منها، فالتَّعرف على معاني اآل�ات �عین 

 .  المفسر الُمعرب على معرفة الجملة وأر�انها التي تتكون منها

ع�فة، ومراعاة رسم العلى المفسر عدم اإلعراب للُّغات الشَّ  )٢( مصحف، فعند إعراب اذة واألوجه الضَّ

غاٍت شاذٍة في اإلعراب، �ما عل�ه أْن یبتعد سر أْن یتجنب ما ورد فیها مْن لة على المفاآل�ات القرآن�َّ 

ع�فة التي قد نقضها علماء النَّحو؛ وذلك لئال یثیر الشَّ  بهة حول �تاب هللا عن األوجه اإلعراب�َّة الضَّ

روف معجز بب�انه �الدرجة األولى، �ما وجب عل�ه تعالى عند ضعاف النُّفوس، فالقرآن �ما هو مع

 .   یخرج عنه �أ� حاٍل من األحوالمراعاة رسم المصحف وأالَّ 

على المفسر تجنب القول بلفظٍة زائدٍة في �تاب هللا تعالى، ومعرفة أنَّ ما �قدم على إعرا�ه هو  )٣(

 .  فهأفضل الكتب وأشرفها، الَّذ� ال �أت�ه ال�اطل من بین ید�ه وال من خل

ح�حة في اللَّفظة؛ ألنَّ إهمال مثل تلك الوجوه على المفسر أالَّ یهمل �عض األوجه اإلعراب�َّة الصَّ  )٤(

 .  ح�حة قد یؤد� إلى تضی�ع الكثیر من المعاني التي تتضمنها اآل�ات القرآن�َّةالصَّ 

                                                           

  . ٢٥٥ص  -  الع�ساو�ُّ  -علم إعراب القرآن : انظر (١)
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رف یتم إة وتصار�فها المختلفة، إذ على المفسر اإللمام �قواعد اللُّغة العر��َّ  )٥( نَّه بواسطة علم الصَّ

التَّعرف على أبن�ة الكلمات وص�غها، وتتضح معاني الكلمات المبهمة إذا ُصرَِّفْت �مصادرها، والجهل 

 .  بهذا قد یؤد� إلى أخطاٍء فاحشٍة غیر مقبولةٍ 

المجازات بإیراد مثل تلك التَّقادیر و  هعلى المفسر تجنب التَّقادیر ال�عیدة والمجازات المعقدة، ألنَّ  )٦(

 . المعقدة قد �صعب معه معرفة المراد من إعراب اآل�ات القرآن�َّة

ها؛ وذلك ألنَّ القراءات قد تساعد المفسر الُمعرب في  )٧( إذا ثبتت القراءة فال یجوز للمفسر ردُّ

إعراب اآل�ات والجمل القرآنَّ�ة، �ما أنَّه قد یتخذ من هذه القراءات أدلَّة على صحة ما یذهب إل�ه من 

 . وجوٍه إعراب�َّةٍ 

 ملَ حَ نُ  نَّه ال �صح أنْ إأْن نقدره، إذ  على المفسر أْن �علم أنَّ ما ال �حتاج إلى تقدیٍر أولى من )٨(

اآل�ات القرآن�َّة ما ال تحتمله من األوجه اإلعراب�َّة المختلفة، فالَّذ� �حتاج إلى تقدیٍر لیتضح المعنى 

  . رهجاز تقدیره، وٕاالَّ فلیتوقف المفسر عن تقدی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  انيثَّ المبحث ال

  رط وأركانھاعریف بجملة الشَّ التَّ 

  :وفیھ أربعة مطالب 

  رطعریف بالشَّ التَّ : لالمطلب األوَّ 

  رطأركان جملة الشَّ : انيالمطلب الثَّ 

  رطحذف أركان جملة الشَّ  :الثالمطلب الثَّ 

 رطإعراب أركان جملة الشَّ : ابعالمطلب الرَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ١٣  - 
 

  لالمطلب األوَّ 

  رطالتَّعریف بالشَّ 

  غةر� في اللُّ الشَّ : أوَّالً 

ر�        ر� على شرو� الشَّ �جمع لف� الَعَلم والَعالمة، و : ر�، والشَّ ) َشَر�َ ( مشت� من مادة الشَّ

وما قارب ذلك من  وعالمةٍ  علمٍ  على اء أصل یدلُّ اء والطَّ ین والرَّ الشَّ : َشَر�َ ”: �قول ابن فارس ،وأشرا�

  . )١(“علمٍ 

ال یجوز شرطان (: ونحوه، والجمع شرو�، وفي الحدیث يء والتزامه في الب�عر� إلزام الشَّ والشَّ ”      

 :نز�ل قولهأعالمها، وفي التَّ : اعةسَّ العالمة، والجمع أشرا�، وأشرا� الحر�ك ر� �التَّ ، والشَّ )٢()في ب�ع

 يٌّ طِ رَ شُ ، ورجل لطان من العالمة واإلعدادطة في السُّ رْ والشُ ... ]١٨:محمَّد [﴾﴿فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها

أشرا� ومنه : قال �عضهم ،أوائله: ءيا� الشَّ رطة، والجمع ُشَر�، وأشر منسوب إلى الشُّ  يٌّ طِ رْ وشُ 

  . )٣(“يء أولهعالمة الشَّ  ألنَّ  شتقاقان متقار�ان؛الوا) ملسو هيلع هللا ىلص( بيُّ اعة التي ذ�رها النَّ السَّ 

ر� في االصطالح: ثان�اً     الشَّ

ر� بتعر�فاٍت مختلفٍة �الًَّ         حسب اختصاصه الَّذ� ینتمي إل�ه، عرف العلماء مصطلح الشَّ

ر� لعلماء الفقه وأصوله وعلماء النَّحو   . وسأكتفي هنا بإیراد تعر�ف الشَّ

  ف األصولیَّین والفقهاء  �تعر   ) أ(

ر� بتعر�فاٍت مختلفٍة في اللَّف� متقار�ٍة في المعنى، فقد َعرََّف        عرف األصولیون والفقهاء الشَّ

ر� �قوله �تور عبد الكر�م ز�دان الشَّ يء على وجوده و�ان خارجًا عن ما یتوقف وجود الشَّ ”: الدُّ

                                                           

  .  ٣/٢٦٠ - غة مقای�س اللُّ  (١)

. لغیره  صح�حٌ : قال األل�انيُّ . ٤٣٢١رقم  - ١٠/١٦١ - �اب الكتا�ة  - �تاب العت�  - ان صح�ح ابن ح�َّ  (٢)

  . ٦/٣٢٩ - األل�انيُّ  - ان عل�قات الحسان على صح�ح ابن ح�َّ التَّ : انظر

  . ٧/٣٢٩ - ابن منظور  - ب لسان العر  (٣)
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، فالوضوء شر� )١(“يءشَّ يء، ولكن یلزم من عدمه عدم ذلك الحق�قته، وال یلزم من وجوده وجود الشَّ 

الة ال تتم إالَّ  الة، فالصَّ الة، وعل�ه فیلزم من من شرو� صحة الصَّ  �ه، وهو غیر داخٍل في حق�قة الصَّ

الة أو عدمها الة، وال یلزم من وجود الوضوء ضرورة وجود الصَّ   .  عدم وجود الوضوء عدم قبول الصَّ

  تعر�ف النُّحاة  ) ب(

ر�، فمن هذه التَّعر�فات متعددةً  حو تعر�فاتٍ ذ�ر علماء النَّ    : لمصطلح الشَّ

ر� في الكل�َّا )١( ما دخل عل�ه الحرف ِإْن، أو ما �قوم مقامه من األسماء ”: ت على أنَّهُعرَِّف الشَّ

الة على سبب�ة األوَّ والظُّ    . )٢( “انيل، ومسبب�ه الثَّ روف، الدَّ

ر� في المعجم الوس�� على أنَّهال فَ وُعرِّ  )٢( ، �حیث إذا ة شر�أمٍر على أمٍر آخٍر �أدا ترتیب ”: شَّ

 . )٣( “انيل ُوجد الثَّ ُوجد األوَّ 

ر� یتضح لل�احثومن        رط�َّة تتألف من أمر�ن یتوقف وجود  تعر�ف العلماء للشَّ أنَّ الجملة الشَّ

رط�َّة تتكون من جملتین ر�، : أحدهما على اآلخر، فالجملة الشَّ تسمَّى األولى منهما جملة فعل الشَّ

ر�، �ما أنَّه البدَّ من وجود را�ٍ� یر�� بین �ال الجملتین، �سمَّى هذا  واألخر� تسمَّى جملة جواب الشَّ

ر�، ومثال ذلك قولكالرَّا�� �أدا  راسة تنجْح، فالنَّجاح: ة الشَّ الَّذ� هو جملة جواب : إْن تداوْم على الّدِ

ر� یتوقف على وجود فعلها راسة، واألداة التي ر�طت بین �ال الجملتین : الشَّ وهو المداومة على الّدِ

ر� الجازمة : هي  ). إنْ (أداة الشَّ

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٥٩ص -الوجیز في أصول الفقه  (١)

  . ٥٣١ص  - أبو ال�قاء الحنفيُّ  -ات �َّ الكلِّ  (٢)

   .١/٤٧٩ -إبراه�م مصطفى وآخرون . د -المعجم الوس��  (٣)
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  المطلب الثَّاني

  رطأركان جملة الشَّ 

ر� من ثالثة أر�ان وهيتتكو    : ن جملة الشَّ

ل �ن األوَّ ِ التي ت(  ر�أداة الشَّ : الرُّ
ّ
ر� وجوا�ه  ر�� بین جملتي   .)فعل الشَّ

�ن الثَّاني ر�  فعل: الرُّ ر� ( الشَّ   . )وتسمى جملة فعل الشَّ

�ن الثَّالث ر� جواب : الرُّ ر� ( الشَّ   . )وتسمى جملة جواب الشَّ

  : وف�ما یلي ب�ان وتفصیل هذه األر�ان

ل �ن األوَّ ر�: الرُّ   : أداة الشَّ

ر�       هي �لمات وضعت لتعلی� جملٍة بجملٍة، �حیث تكون الجملة األولى سب�ًا، : وأدوات الشَّ

ر� من شأنها أْن تنقل والجملة الثَّ  ان�ة متسب�ًا، ولذلك یجب استق�ال الجملتین �عدها؛ ألنَّ أدوات الشَّ

  . )١(الماضي إلى االستق�ال وتخلِّص المضارع له

ر� من حیث عملها إلى قسمین هما   : وتنقسم أدوات الشَّ

لال ر� الجازمة: قسم األوَّ   أدوات الشَّ

وهي األدوات التي تدخل على جملة تفید تعلی� أمٍر على آخٍر غال�ًا بواسطة هذه األدوات،       

ر� وجوا�ه وتؤثر جزمًا ع   : ، وقد جمع ابن مالك هذه األدوات في ألفیَّته فقال)٢(نالمضارعیلى فعل الشَّ

 أ�ٍّ متى أ�اَن أیَن ِإْذَما ... واْجِزْم بِإْن وَمْن وما ومهما                

)٣( �ِإْن و�اقي األدوات اْسَما ... وحیثما أنَّى وَحرٌف إْذَما                
    

                                                           

رب : انظر (١)   . ٤/١٨٦٢ - ان األندلسيُّ أبو ح�َّ  -ارتشاف الضَّ

  .  ٣٨٠ص  -د عید محمَّ  -ى حو الُمَصفَّ الن� : انظر (٢)

 . ٥٨ص  -ة ابن مالك ألف�َّ  (٣)
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    : وٍف وأسماٍء، وهي على النَّحو اآلتير� الجازمة إلى حر وتنقسم أدوات الشَّ 

ر� الجازمةَأحرُ   ) أ(  : ف الشَّ

ر� حرفین جازمین هما    : ، وف�ما �أتي تفصیل هذین الحرفین)إْذَما، ِإنْ (: إنَّ للشَّ

اللة على  :ِإنْ  )١( ر� تعل�قًا مجردًا یراد منه الدَّ وهو حرف شر� جازم �فید تعلی� الجواب على الشَّ

ر� من غیر داللةٍ  ، )١(على زماٍن أو م�اٍن أو عاقٍل أو غیر عاقلٍ  وقوع الجواب وتحققه بوقوع الشَّ

ر� هذا في المعاني المحتملة الوقوع أو المش�وك في حصولها، فمن  المعاني و�ستعمل حرف الشَّ

، ومن المعاني المش�وك في ]١٩١:ال�قرة [﴾﴿فَِإْن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهمْ  :المحتملة الوقوع قوله تعالى

   )٢(].١٤٣: األعراف [﴾﴿َوَلِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِين : حصولها قوله تعالى

ر�        ها حرف واألصل في إفادة المعنى الحروف؛ ر�؛ وذلك ألنَّ أدوات الشَّ  ُأمَّ ) ِإنْ (وتعد أداة الشَّ

  . )٣(ول�س ه�ذا سائر األدوات ضربٍ  ر� في �لِّ ها تستعمل في الشَّ وألنَّ 

استعماالت مختلفة ومتعددة، فهو �ستعمل أداة شر� وهو أكثرها استعماًال، وٕاذا  )ِإنْ (وللحرف      

َهَلَك لَْيَس ِإِن اْمُرٌؤ ﴿: جاء �عدها اسم نقدر �عدها فعًال محذوفًا �فسره الفعل المذ�ور نحو قوله تعالى

مضارع منفيٌّ �ال النَّاف�ة  دها فعلوقد �أتي �ع ،]١٧٦:ساءالنِّ [﴾َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََركَ 

ْبُكْم َعَذاً� َألِيًما: التي ال عمل لها فتدغم ال النَّاف�ة في النُّون نحو قوله تعالى  ﴾﴿ِإالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّ

َزَغنََّك ِمَن : �عدها فتدغم فیها النُّون نحو قوله تعالى) َما(، وقد ��ثر مجيء ]٤٠:و�ةالتَّ [ ﴿َوِإمَّا يـَنـْ

وتدخل على الجملة ) َما(�معنى ، وقد تستعمل ناف�ة ]٢٠٠:األعراف[﴾الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ ِ��َِّ 

، وقد تستعمل مخففة من الثِّقل �ما ]٢٠:الملك[﴾﴿ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِيف ُغُرورٍ : سم�َّة نحو قوله تعالىاإل

  . ]٦٣:طه[﴾َرانِ ﴿قَالُوا ِإْن َهَذاِن َلَساحِ : في قوله تعالى

                                                           

 . ٤/٤٠ - جار د عبد العز�ز النَّ محمَّ  - الك إلى أوضح المسالك ض�اء السَّ : انظر (١)

  . ١/٤٤٠ -  مخشر�ُّ الزَّ  - ل في صنعة اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

   .٢/٥٠ -  الع��ر�ُّ  -�اب في علل البناء واإلعراب اللُّ ، ٢/٥٠ - د المبرِّ  - المقتضب : انظر (٣)
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الة على الزَّ الظَّ ) ِإذْ (حرف شر� جازم، وهو في األصل یتكون من  :إْذَما )٢( من الماضي، رف�َّة الدَّ

 ،من الماضي إلى المستقبلور�بت معها ُغیرت، وُنقلت عن داللة الزَّ ) َما(وعندما ز�دت إلیها 

ها عن إضافتها إلى الجملة إلیها لتكفَّ ) َما(وأص�حت �مثا�ة الحرف الواحد الَّذ� ال یتجزأ، وز�ادة 

تكتم األسرار یثِ�  إْذَما: ، نحو قولك)َماِإنَّ (ًة جازمًة لفعلین و�منزلة مطلقاً، وهي بذلك تكون شرط�َّ 

     .)١(النَّاس �ك

ر� الجازمة  ) ب(   :  أسماء الشَّ

ر� و    : مختلفة ومتعددة منهاأسماء الشَّ

﴿َفَمْن : اسم شر� جازم للعاقل یجزم فعلین، نحو قوله تعالى: �فتح الم�م وس�ون النُّون  :َمنْ  )١(

ًرا يـََرهُ    . )٢(]٧:لزلةالزَّ [﴾ يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

َها َأْو ﴿َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو : اسم شر� جازم لغیر العاقل، نحو قوله تعالى :َما )٢( نـُْنِسَها �َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ

) َما(مثلها إالَّ أنَّ  )امَ (و”: )٣(في االستعمال، �قول سیبو�ه) َمنْ (، وهي أعمُّ من ]١٠٦:ال�قرة[﴾ِمْثِلَها

 . )٤(“مبهمة تقع على �ّلِ شيءٍ 

َمْهَما �َْتَِنا ِبِه  ﴿َوقَالُوا: اسم شر� جازم مبهم، وٕابهامه یجعله لغیر العاقل، نحو قوله تعالى  :َمْهَما )٣(

 ]. ١٣٢:األعراف[﴾ِمْن آيَةٍ 

ر� بزمٍن واحٍد، نحو قولك :َمَتى )٤( ْص خلِ متى تُ : اسم شر� جازم �فید الزَّمان فهو یر�� الجواب والشَّ

 .   )٥(هللا تعالى افي عملك تنْل رض

                                                           

  . ١/٤٣٨ - د بن الع�اس محمَّ  - حو علل النَّ : انظر (١)

  .  ٤/٢٢٨ - سیبو�ه  - الكتاب : انظر (٢)

هـ، وتوفي ١٤٨حاة أبو �شر عمرو بن عثمان بن قنبر، ولد في قر�ة الب�ضاء من قر� شیراز سنة إمام النُّ  (٣)

ابن  -وف�ات األع�ان : انظر (. الكتاب: هـ، له مؤلفات عدیدة منها١٨٠فیها �عد منصرفه من �غداد سنة 

    .    )٣/٤٦٤ -خلكان 

  . ٢/٥٢ - الكتاب  (٤)

  . ١/١٨٦ -  مخشر�ُّ الزَّ  - ل في صنعة اإلعراب المفصَّ : انظر (٥)
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، وتستعمل )١(أ�َّان تطْع هللا تعالى �ساعْدك: اسم شر� جازم للزَّمان المستقبل، نحو قولك :َأ�َّْان )٥(

َن ُمْرَساَها: يء، نحو قوله تعالىلتعظ�م الشَّ  ، وقد تستعمل ]٤٢:ازعاتالنَّ [﴾﴿َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة َأ�َّ

َن يـَْوُم اْلِقيَ : لالست�عاد، نحو قوله تعالى  ]. ٦:ةالق�امَّ [﴾اَمةِ ﴿َيْسَأُل َأ�َّ

ر� : �فتح الهمزة وتضعیف النُّون المفتوحة :َأنَّى )٦( اسم شر� جازم �فید الم�ان فهو یر�� الشَّ

 . )٢(َأنَّى تدُع هللا تعالى تجده سم�عاً : والجواب �م�اٍن واحٍد، نحو قولك

و��ثر اقتران أین ضر المراعي، أین تسق� األمطار تخ: اسم شر� جازم للم�ان، نحو قولك :َأْینَ  )٧(

﴿أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم : ائدة �حیث تص�ح معها �الكلمة الواحدة، نحو قوله تعالىالزَّ ) َما(بـ

 . )٣(]٧٨:ساءالنِّ [﴾اْلَمْوتُ 

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم : اسم شر� جازم للم�ان، نحو قوله تعالى: َحْیُثَما )٨( ﴿َوَحْيُث َما ُكنـْ

و��ونان �الكلمة  ،ائدةالزَّ ) َما(لعمل الجزم أْن تتَّصل بـ) ثُ َحیْ (، و�شتر� في ]١٤٤:ال�قرة[﴾َشْطَرهُ 

 . )٤(تكون ظرفًا م�ان�ًَّا غیر جازمٍ ) َما(الواحدة، و�دون 

ائدة �ما هو الحال في الزَّ ) َما(ل، و�شتر� في عملها أْن تقترن بـاسم شر� یدلُّ على الحا :َ�ْ�َفَما )٩(

و�دونها تكون اسمًا لالستفهام داالًَّ على الحال�َّة، و�شتر� أ�ضًا أْن ��ون فعالها متفقین في ، )َحْیُثَما(

، وهي ُمْخَتَلٌف في �ونها شرط�َّة؛ لذلك لم )٥(��فما تعامل النَّاس �عاملوك: اللَّف� والمعنى، نحو قولك

ر� في ألفیَّته  . یدرجها ابن مالك مع أدوات الشَّ

اسم شر� جازم ُمْعَرب مضاف لما �عده من األسماء : وتضعیف ال�اء المفتوحة �فتح الهمزة :َأ�َّ  )١٠(

﴿َأ�� َما َتْدُعوا فـََلُه : أ�ُّ مال تدخره في صغرك ینفعك في الكبر، ومنه قوله تعالى: المفردة، نحو قولك

ا�قة وتستعمل ]١١٠:اإلسراء[﴾اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىن  للعاقل وغیر العاقل،  ، وهي تصلح لجم�ع المعاني السَّ

 أ�َّ : مالها لغیر العاقل، نحو قولكا استععلم تطلب ینفعك، وأمَّ  أ�َّ : استعمالها للعاقل، نحو قولكف

                                                           

  .١/١٨٦ -  مخشر�ُّ الزَّ  - ل في صنعة اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .  ٢/٥٤٥ - یوطيُّ السُّ  -همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : انظر (٢)

  .  فحةاب� نفس الجزء والصَّ انظر المرجع السَّ  (٣)

  . ٢/٥٤ - د المبرِّ  - المقتضب : انظر (٤)

  . ١/٥٩ -  حمن بن إسحاق ال�غداد�ُّ عبد الرَّ  -حروف المعاني والصفات : انظر (٥)
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وتدلُّ على وقت تجتهد تنجح،  أ�َّ : الزَّمان،، نحو قولكعمل تعمل انفع النَّاس �ه، �ما تدلُّ على 

    .       )١(جهة تتجه نتجه أ�َّ : الم�ان، نحو قولك

ا       ر� السَّ �ما في فهي معر�ة؛ إلضافتها إلى مفرد ) َأ�َّ (�قة �لُّها مبن�َّة ما عدا وأسماء الشَّ

  .  رجل �عمل خیرًا یجد جزاءه أ�َّ : االستفهام، نحو قولك

ر� غیر الجازمة: انيالقسم الثَّ    أدوات الشَّ

عل�قي موجود في هذه  أنَّ المعنى التَّ وهي األدوات التي ال تؤثر جزمًا  على الفعل المضارع، إالَّ       

َلى َعَلْيِه آَ�تـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ : األدوات، نحو قوله تعالى ، وف�ما �أتي ]١٣:فینالمطفِّ [﴾﴿ِإَذا تـُتـْ

  : تفصیل القول في هذه األدوات

ر� والجواب، و�فید امتناع المتناع، أ� :َلوْ  )١( ِ الشَّ
ّ
امتناع : حرف شر� غیر جازم یر�� بین جملتي

ر�، وهو للتَّ  إذا �ان ماض�ًا  م غال�اً من الماضي، و�قترن جوابها  �الالَّ علی� في الزَّ الجواب المتناع الشَّ

﴿َلْو أَنـَْزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن : لو درست جیدًا لنجحت في االمتحان، ومنه قوله تعالى: مثبتًا، نحو قولك

لو ��رت في الحضور : ، و�تجرد منها إذا �ان منف�ًا، نحو قولك]٢١:الحشر[﴾َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه َخاِشًعا

ُ َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكمْ : ما عاقبناك، ومنه قوله تعالى  . )٢(] ١٦:یونس[﴾﴿ُقْل َلْو َشاَء ا�َّ

ر�، أ� :َلْوالَ  )٢( امتناع لوجود، وهي مر��ة : حرف شر� غیر جازم �فید امتناع الجواب لوجود الشَّ

ائدة، و�لیها دائمًا اسم مرفوع �عرب مبتدأ وخبره محذوف وجو�ًا إالَّ في حالة الزَّ ) َالْ (و ) َلوْ (من حرف 

ًا وجب ذ�ره، نحو قولك فاز الفر��، و�قترن عبون ماهرون ما لوال الالَّ : إذا �ان الخبر �ونًا خاصَّ

﴿َوَلْوَال َفْضُل : إذا �ان ماض�ًا مثبتًا و�تجرد منها إذا �ان منف�ًا، نحو قوله تعالى وجو�اً م جوابها �الالَّ 

 . )٣( ]٢١:ورالنُّ [﴾ا�َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًدا

                                                           

  . ٧٣ص  - عبده الراجحيُّ  -  نَّحو� طبی� الالتَّ : انظر (١)

  . ١/٣ - حمن بن إسحاق عبد الرَّ  -حروف المعاني والصفات : انظر (٢)

 . ٢٩٣ص  -  المالقيُّ  - رصف الم�اني : انظر (٣)
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ر�، أ� :َلْوَماْ  )٣( امتناع لوجود، وهي مر��ة : حرف شر� غیر جازم �فید امتناع الجواب لوجود الشَّ

ر لم اكتب إل�ك: ائدة، نحو قولكالزَّ ) َماْ (و ) َلوْ (من   . )١(لوما الشَّ

ر�  :ِإَذاْ  )٤( أداة شر� غیر جازمة، وهي ظرف لما �ستقبل من الزَّمان، تفید الرَّ�� بین جملة الشَّ

رًا، وهي خافضة لش الفعل ظاا إالَّ وجوا�ه، وال یلیه : رطها منصو�ة بجوابها، نحو قوله تعالىهرًا أو مقدَّ

 .)٢(] ٢٥:ومالرُّ [﴾﴿مثَُّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اْألَْرِض ِإَذا أَنـُْتْم َختُْرُجونَ 

ر� في المستقبل،  :َ�ْیفَ  )٥( االستفهام�َّة الحال�َّة، اسم شر� غیر جازم �فید تعلی� الجواب على الشَّ

 .  )٣(�یف تصنع أصنع: نحو

ر�  :اْ أمَّ  )٦( أداة شر� غیر جازمة، تفید تفصیل الجمل وتو�یدها، وتطلب جوا�ًا؛ لن�ابتها عن أداة الشَّ

﴿َأمَّا السَِّفيَنُة : نحو قوله تعالى ،سواء �ان مبتدأ وفعلها، وتلزم الفاء جوابها وال یلیها إال اسمٌ ) مهما(

﴿فََأمَّا اْلَيِتيَم َفَال  :نحو قوله تعالى ،، أو خبراً ]٧٩:الكهف[﴾َفَكاَنْت ِلَمَساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف اْلَبْحرِ 

 . )٤(]١١:حىالضُّ [﴾َفَحدِّثْ ﴿َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك  :نحو قوله تعالى ،، أو جارًا ومجروراً ]٩:الضحى[﴾تـَْقَهرْ 

خول على األفعال الماض�ة، مبن�َّة على علی�، وتختص �الدُّ أداة شر� غیر جازمة تفید التَّ  :َلمَّاْ  )٧(

�ون في محّلِ نصٍب على الظَّ  ﴿فـََلمَّا َجهََّزُهْم : ، نحو قوله تعالى)ِحْین(رف�َّة الزَّمان�َّة �معنى السُّ

َقايََة ِيف َرْحِل َأِخيهِ ِجبََهازِِهْم َجَعَل   . )٥(] ٧٠:یوسف[﴾الّسِ

ِ في المصدر�َّة نائ�ة عن الظَّ ) َماْ (و ) ُ�ل(أداة شر� غیر جازمة، مر��ة من  :ُ�َلمَّاْ  )٨(
ّ
رف الزَّماني

:  الماضي شرطًا وجوا�ًا، والعامل فیها جوابها، نحو قوله تعالىكرار، وال یلیها إالَّ محّلِ نصٍب تفید التَّ 

 .)٦(]٨:الملك[﴾﴿ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتـَُها َأَملْ �َِْتُكْم َنِذيرٌ 

  

  

                                                           

  . ٢/٢٥٨ - الجارم ومصطفى أمین  عليُّ  -ة غة العر��َّ الواضح في قواعد اللُّ حو النَّ : انظر (١)

  .٣٦٠ص  - المراد�ُّ  - اني الجني الدَّ : انظر (٢)

  . ٣٦٠ص –المراد�ُّ  –الجني الداني : انظر (٣)

 . ١/٣٠١ - ائغ ابن الصَّ  - محة في شرح الملحة اللَّ : انظر (٤)

  . ٣٩٥ص  -د عید محمَّ  –حو المصفى ، النَّ  ٢٨٣ ص -  المالقيُّ  - رصف الم�اني : انظر (٥)

  . ٢/٢٩٤ -ع�اس حسن  -حو الوافي النَّ : انظر (٦)
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�ن الثَّ  ر�: انيالرُّ   جملة فعل الشَّ

ر� الرُّ�ن الثَّ        ر� أْن تعد جملة فعل الشَّ رط�َّة، و�شتر� في فعل الشَّ اني من أر�ان الجملة الشَّ

و�قصد بذلك أالَّ ��ون أمرًا وال نه�ًا وال مسبوقًا �أداٍة من أدوات الطَّلب �االستفهام ��ون فعًال خبر�ًَّا، 

ین أو َقْد أو َلْن أو َمْا النَّاف�ة أو السِّ (، وأن ��ون متصرفًا غیر مقترن بـحض�ضوالعرض والتَّ 

  .  )١()َسْوف

�ن الثَّ  ر�: الثالرُّ   جملة جواب الشَّ

ر�        ر� أْن الالرُّ�ن الثَّ تعد جملة جواب الشَّ رط�َّة، واألصل في جواب الشَّ ث من أر�ان الجملة الشَّ

ر� ، أ� ر� غیر صالح ألْن : ��ون �فعل الشَّ أْن ��ون صالحًا ألْن ��ون شرطًا، فإن �ان جواب الشَّ

ر� �سبب فقد المناس�ة اللَّ  حینئذ، فظ�َّة بینهما ��ون شرطًا فیجب عندها اقترانه �الفاء؛ لتر�طه �الشَّ

ر� وتكون الجملة برمتها في محّلِ جزمٍ    .  )٢(على أنَّها جواب الشَّ

ر� �الفاء  ) أ(   : اقتران جواب الشَّ

ر� �الفاء في الحاالت اآلت�ة   : )٣(یجب اقتران جواب الشَّ

ر� جملة اسم�ة، نحو قولك )١( : إْن تدرس فالنَّجاح حل�فك، ومنه قوله تعالى: إذا �ان جواب الشَّ

ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِدي﴿َمْن يـَْهِد   ]. ١٧٨:األعراف[﴾ا�َّ

ر� جملة فعل�َّة فعلها جامد، ومنه قوله تعالى )٢( ﴿َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن ا�َِّ : إذا �ان جواب الشَّ

 ]. ٢٨:آل عمران[﴾ِيف َشْيءٍ 

ر� جملة فعل�َّة طلب�َّة �أْن ��ون أمرًا، أو نه�اً، أو استفهامًا، نحو قوله تعالى )٣( : إذا �ان جواب الشَّ

ُتْم حتُِبُّوَن ا�ََّ َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ا�َُّ  : هي، قوله تعالىلألمر، ومثال النَّ ] ٣١:آل عمران[﴾﴿ُقْل ِإْن ُكنـْ

                                                           

  . ٣/١٩١ -مصطفى الغالییني  -ة روس العر��َّ جامع الدُّ : انظر (١)

  .  فحةاب� نفس الجزء والصَّ المرجع السَّ  :انظر (٢)

  . ٣/١٩١ - مصطفى الغالییني  - ة روس العر��َّ جامع الدُّ ، ٣٨٤ص -د عید محمَّ  -حو المصفى النَّ : انظر (٣)
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َهرْ  * ﴿فََأمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهرْ  ﴿ِإْن :، قوله تعالىنَّفي، ومثال ال]٩،١٠:حىالضُّ [﴾َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تـَنـْ

ُ َفَال َغاِلَب َلُكمْ   ]. ١٦٠:آل عمران[﴾يـَْنُصرُْكُم ا�َّ

﴿َوَمْن ُيْضِلْل : ، نحو قوله تعالى)َما أو َلن أو ال(ر� جملة فعل�َّة فعلها منفي بـإذا �ان جواب الشَّ  )٤(

 ]. ١٢٣:طه[﴾﴿َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى: ، وقوله]١٧:الكهف[﴾جتََِد َلُه َولِي�ا ُمْرِشًدافـََلْن 

ر� جملة فعل�َّة مسبوقة بـ إذا �ان جواب )٥( : قوله تعالى  )قد( ، فمثاله مع)ین أو سوفقد أو السِّ (الشَّ

﴿َوَمْن َأْوَىف : قوله تعالى )ینالسِّ (مع  ه، ومثال]٤٨:ساءالنِّ [﴾ا َعِظيًما﴿َوَمْن ُيْشِرْك ِ��َِّ فـََقِد افْـتَـَرى ِإمثًْ 

﴿َوِإْن ِخْفُتْم  :قوله تعالى )سوف(مع  ه، ومثال]١٠:الفتح[﴾ِمبَا َعاَهَد َعَلْيُه ا�ََّ َفَسيـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما

ُ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاءَ  َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم ا�َّ  ].  ٢٨:و�ةالتَّ [﴾َعيـْ

ر� بـ ) ب(   : الفجائ�َّة) إذا(اقتران جواب الشَّ

ر� وجوا�ه �شرطین الفجائ�َّة محل الفاء التي للسَّ ) إذا( یجوز أْن تحلَّ        بب�َّة في الرَّ�� بین فعل الشَّ

  : هما

ر� جملة اسم�ة غیر دالَّة على طلب )١(  . أن ��ون جواب الشَّ

 . )١(المشبَّهة �الفعل) َأنَّ (ة أو مؤ�دة بـمنف�َّ سم�َّة أالَّ تكون الجملة اإل )٢(

﴿فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم : الفجائ�َّة محلَّ الفاء قوله تعالى) إذا(ومثال حلول       

اب� ع�ارة عن جملة اسم�َّة غیر منف�ة ولم ]٤٨:ومالرُّ [﴾َيْستَـْبِشُرونَ  اهد السَّ ر� في الشَّ ، فجواب الشَّ

  . المشبَّهة �الفعل) َأنَّ (�س�قها 

  

  

  

                                                           

 ابن –محة في شرح الملحة ، اللَّ  ٢/٥٩ - أبو ال�قاء الع�بر�ُّ  - �اب في علل البناء واإلعراب اللُّ : انظر (١)

ائغ   .  ٢/٨٨٥ - الصَّ
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  المطلب الثَّالث

  ر�حذف أر�ان جملة الشَّ 

ر�: أوَّالً     حذف جملة فعل الشَّ

ر� �عد        ر�، وذلك إذا وقع فعل الشَّ ر� وحده مع �قاء أداة الشَّ أجاز العلماء حذف جملة فعل الشَّ

ر� من الجملة قل خیرًا وٕاالَّ : النَّاف�ة، نحو قولك) ال(المدغمة بـ) إنْ (  فاصمت، فقد حذف فعل الشَّ

ا�قة مع �قاء أداتها، والتَّ  رط�َّة السَّ  تقل فاصمت، �ما یجوز حذف جملة فعل قل خیرًا وٕاْن ال: قدیرالشَّ

ر� �عد  ر� بدون األداة إذا وقع فعل الشَّ َمْن أكرمك : النَّاف�ة، وذلك نحو قولك) ال(التي یلیها ) َمنْ (الشَّ

ا�قة مع �قاء أداتها رط�َّة السَّ ر� من الجملة الشَّ : قدیروالتَّ  ،فأكرمه، ومن ال فدعه، وفقد حذف فعل الشَّ

  .  همن ال ��رمك فدع

 وقد �حذف فعل الشر� مع أداته و�قام مقامه أش�اء دالَّة عل�ه، وتلك األش�اء هي األمر أو      

عاء أو العرض أو التَّ النَّهي أو االستفهام أو التمنِّ  زرني أزرك، : حض�ض، فتقول في األمري أو الدُّ

لیت لي ماًال أنفقه، : يمنِّ التَّ أین بیتك أزرك، وفي : ال تفعل الشر تنُج، وفي االستفهام: وفي النَّهي

عاءوفي ال ه؛ ألنَّ  تنزل تصب خیرًا، و�جزم هذا �لُّ أال: عل�ه، وفي العرض اللهم ارزقني �عیرًا أحجُّ : دُّ

﴿فـََهْب ِيل ِمْن : نَّك ِإْن تزرني أزرك، ومنه قوله تعالىزرني فإ: ر�، أال تر� أنَّ المعنىف�ه معنى الشَّ 

فمن جزم؛ ) َیِرْثني و َیِرُثني(، ُ�قرأ جزمًا ورفعًا ]٥،٦:مر�م[﴾يَرُِثِين َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوبَ  *َلُدْنَك َولِي�ا 

عاء، ومن رفع جعله وصفًا لقوله تعالى   . )١(﴾َولِي�ا﴿: فألنَّه جواب الدُّ

   معاً  ر� وفعلهاحذف أداة جملة الشَّ : ثان�اً 

معًا واإل�قاء على الجواب  ار� وفعلهالشَّ جملة ه ال یجوز حذف أداة أنَّ : قال �عض علماء النَّحو      

   .)٢(مثل ذلك الحذف لم یثبت في �الم العرب وا ذلك؛ �أنَّ لُ وعلَّ 

                                                           

 . ١/١٣٥ -  ابن جنيُّ  - ة مع في العر��َّ اللُّ : انظر (١)

ِ على تفسیر  جملحاش�ة ال: انظر (٢)
ّ
 . ٢/٢٤٨ -  السیوطي
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ر� محذوفة        ح�ح أْن �ثیرًا من علماء اللُّغة والتَّفسیر قد أجازوا ذلك، وجعلوا أداة جملة الشَّ والصَّ

َيْسأَُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـزَِّل ﴿ :قوله تعالى: قرآن الكر�م، ومنهامع فعلها في آ�ات �ثیرة من ال

َأْو تـَُقوُلوا َلْو ﴿: ، وقوله تعالى]١٥٣:ساءالنِّ [﴾َعَلْيِهْم ِكَتاً� ِمَن السََّماِء فـََقْد َسأَلُوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلكَ 

َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا  ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوُهًدى َوَرْمحَةٌ َأ�َّ أُْنِزَل َعَليـْ ، وقد ]١٥٧:عاماألن[ ﴾َأْهَدى ِمنـْ

: قدیروالتَّ  ،محذوفٍ  هي الفص�حة، وقد أفصحت عن شر�ٍ  ﴾فـََقْد َسأَُلوا﴿: جعلوا الفاء في قوله تعالى

ر� المحذوف في قوله إن استعظمت ما سألوك إ�َّاه فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وتقدیر ا لشَّ

إن صدقتم ف�ما �نتم تعدون من أنفس�م فقد جاءتكم بیِّنة من ر�ِّ�م، و�عد  ﴾فـََقْد َجاءَُكمْ ﴿: تعالى

ر�  من أحاسن الحذف؛ ألنَّها ال تقع إالَّ في �الٍم بل�غٍ    .    )١(حذف الشَّ

ر�: ثالثاً     حذف جواب الشَّ

ر� إْن دلَّ عل�ه ”       ر� ماض�ًا لفظًا، نحو�حذف جواب الشَّ أنت فائز : دلیل، �شر� أْن ��ون الشَّ

أنت فائز إْن : أنت خاسر إْن لم تجتهد، وال یجوز أْن �قال: إْن اجتهدت، أو مضارعًا مقترنًا بلم نحو

ر� غیر ماٍض وغیر مقترٍن بلمتجتهد؛ ألنَّ ا   . )٢(“لشَّ

ر� إما جوازًا وٕاما وجو�اً    : و�حذف جواب الشَّ

ر� جوازًا    ) أ(   : حاالت حذف جواب الشَّ

ر� في الحاالت اآلت�ة   : )٣(یجوز حذف جواب الشَّ

ر� نفسه �الجواب، نحو  )١( إْن لم ��ن في الكالم ما �صلح ألْن ��ون جوا�ًا، وذلك �أْن �شعر الشَّ

َتِغَي نـََفًقا ِيف اْألَْرضِ : قوله تعالى  . ِإْن استطعت فافعل: قدیر، والتَّ ]٣٥:األنعام[﴾﴿فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَبـْ

ر� جوا�ًا لكالم، �أْن �قول قائل )٢( إْن اجتهد : إْن اجتهد، أ�: أتكرم سعیدًا، فتقول: إذا وقع الشَّ

 . أكرمه

                                                           

 . ٢/٨١ - ١/٥٨٤ -  مخشر�ُّ الزَّ  -الكشاف عن حقائ� التأو�ل : انظر (١)

  . ٤/٤٢ - ابن عقیل  -ة ابن مالك شرح ألف�َّ  (٢)

 . ٢/١٩٤ -مصطفى الغالییني -ة روس العر��َّ جامع الدُّ : انظر (٣)
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ر�، ومن ذلك قوله تعالى )٣( ﴿َوِإْن  :إذا �ان الجواب �علم من أصل الكالم الَّذ� �عقب جملة الشَّ

َبْت ُرُسٌل ِمنْ  بُوَك فـََقْد ُكذِّ َب من قبلك من  فتأسَّ : تقدیره ،فجوا�ه محذوف] ٤:فاطر[﴾قـَْبِلكَ  يَُكذِّ �من ُ�ذِّ

َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلكَ  :المرسلین، وال �صح أْن ��ون قوله تعالى ر�  ﴾﴿ُكذِّ م على الشَّ جوا�ًا؛ ألنَّه متقّدِ

م عل�هفي الوقوع ول�س في التَّ  ر� ال یتقدَّ  . رتیب، وجواب الشَّ

ر� وجو�اً حاالت حذف جواب  ) ب(   :الشَّ

ر� في الحاالت اآلت�ة     : )١(یجب حذف جواب الشَّ

ر� قسم دالٌّ عل�ه، نحو قوله تعالىعلى إذا تقدم  )١( ﴿َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما : جواب الشَّ

ر� في اآل�ة الكر�مة؛ فقد تم حذف ] ١٤٥:ال�قرة[﴾َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنيَ  جواب الشَّ

ر�  ر�؛ ألنَّ جواب الشَّ ر� �ان الجواب له دون الشَّ ألنَّ القسم أح� �الجواب منه، فالقسم إذا سب� الشَّ

 إنْ : قدیرصدی�، والتَّ كذیب، في حین أن جواب القسم ال �حتمل إال التَّ صدی� والتَّ خبر یجوز ف�ه التَّ 

لیل على أنَّ اآل�ة قد سب� نَّك إذن لمن الظَّالمین، والدَّ إالعلم  ات�عت أهواءهم من �عد ما جاءك من

ر� أنَّ الالَّ  ر� الم القسم الموطئة له، والتَّ القسم فیها الشَّ وهللا لئن ات�عت : قدیرم المتَّصلة �أداة الشَّ

   . اآل�ة...أهواءهم

ر� ماض�ًا، وتقدم ما یدلُّ  )٢( ر� إذا �ان فعل الشَّ على الجواب المحذوف، یجب حذف جواب الشَّ

إْن تفوقت فأنت تستح� الجائزة، فحذف الجواب لوجود : قدیرأنت تستح� الجائزة إْن تفوقت، والتَّ : نحو

ر� الماضي الة عل�ه، والتي س�قت فعل الشَّ  .  القر�نة الدَّ

ر� معًا : را�عاً  ر� وجواب الشَّ   جواز حذف فعل الشَّ

ر� والجواب مع       ة النُّحاة اً، وت�قى األداة وحدها إْن دلَّ علیهما دلیل، وغالب�َّ یجوز حذف فعل الشَّ

  : على أنَّ ذلك ال ��ون إال لضرورٍة شعر�ٍَّة، ومنه قول الشاعر

                                                           

ص  - ین الزع�الو�ُّ صالح الدٍّ  -حو ، دراسات في النَّ  ٤٥١ص  - ابن هشام  -هب شرح شذور الذَّ : انظر (١)

٤٦٢ .  
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 �اَن َفِقیًرا ُمْعِدًما َقاَلْت َوإِنّ  ... َقاَلْت َبَناْت اْلَعمِّ َ�ا َسْلَمى َوإِنّ 
)١(

   

�ان  وٕانْ : قدیرعر، والتَّ واب معًا لضرورة الشِّ ر� والجوفي البیت داللة على جواز حذف الشَّ       

  .  �ذلك رضیته أ�ضاً 

ز ر� والجواب فیجو �قي شيء من متعلقات الشَّ  ا إنْ ، أمَّ ةٍ ثر على قلَّ في النَّ  وز ذلكوقیل یج      

 إنْ : ًا، أ�فشرَّ ًا ْن شرَّ إ و  ،خیرًا فخیراً  اس مجزون �أعمالهم إنْ النَّ : حذفهما في شعٍر ونثِر، نحو قولهم

  . )٢(اً ًا فیجدون شرَّ عملوا شرَّ  عملوا خیرًا فیجدون خیرًا وٕانْ 

  ر�الح�مة من حذف جواب الشَّ : خامساً 

على المحذوف  یدلُّ  �ٌ قوِّ  دلیلٌ : الحذف في القرآن الكر�م یخضع لسمتین �ارزتین، أولهما إنَّ       

ٍ : و�عینه، وثانیهما
ّ
اقتضى ذلك الحذف، وعلى هذا ال ��ون الحذف في القرآن الكر�م في  داٍع �الغي

بلغ أف�، وهذا من ، �عظم بها المعنى، و�حسن اللَّ عظ�مةٍ  ةٍ �الغ�َّ  جم�ع مظاهره ومواضعه إال لح�مةٍ 

 ِ
ّ
ر� في القرآن الكر�م وتكمن الح�مة في حذف جواب الشَّ  ،)٣(في القرآن الكر�م وجوه اإلعجاز الب�اني

  : في

�اق القرآني عل�ه، وذلك من �اب اإلعجاز؛ ر� لمجرد االختصار؛ لداللة السِّ �حذف جواب الشَّ  أنْ  )١(

ه یتحق� المطلوب �ظهور المعنى المراد، وال ��ون ز�ادة في الكالم تشغل المتلقي عن المقصود، ألنَّ 

َنا ِمبِْثِلهِ ﴿ :قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك ؛ )لو(ر� فقد حذف جواب الشَّ  ]١٠٩:الكهف[ ﴾َمَدًدا َوَلْو ِجئـْ

ْوَال َأْن رََبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن لَ ﴿: لنفد، وقوله تعالى: قدیر�اق عل�ه، والتَّ لداللة السِّ 

  .  )٤(ألبدت �ه: قدیر�اق عل�ه، والتَّ ؛ لداللة السِّ )اللو (ر� ، فقد حذف جواب الشَّ ]١٠:القصص[﴾اْلُمْؤِمِننيَ 

اللة على تعظ�م األمر وشدته في مقامات الوعید وغیرها، فمثال ر� للدَّ الشَّ وقد �حذف جواب  )٢(

َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن َ�ِكُسو رُُءوِسِهْم ِعْنَد ﴿: حذفه في مقامات الوعید قوله تعالى

                                                           

 . ١/٥٣ -  یرفيُّ ابن الصَّ  -المختار من شعر شعراء األندلس : انظر. هذا البیت منسوب لرؤ�ة بن العجاج  (١)

  . ٢/١٩٧ -مصطفى الغالییني  -ة روس العر��َّ جامع الدُّ : انظر (٢)

 . ١/١٥ - د العظ�م المطعنيُّ عب -ة خصائص التعبیر القرآني وسماته ال�الغ�َّ : انظر (٣)

  . ٢/٨١د المبرِّ  - المقتضب : انظر (٤)
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فحذف  ،]١٦٥:ال�قرة[ ﴾اْلَعَذابَ َوَلْو يـََرى الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ يـََرْوَن ﴿ :، وقوله تعالى]١٢:جدةالسَّ [﴾َر�ِِّمْ 

ته ه لهوله وشدَّ نَّ أعلى عظمة ذلك المقام، و  ره؛ لیدلَّ الجواب في هذه اآل�ات وشبهها أولى من ذ�

، فال یتصور مذهبٍ  امع ف�ه �لَّ ، وال یدرك �الوصف، ولتذهب نفس السَّ وفظاعته ال �عبر عنه بلف�ٍ 

 فَّ شيء �عینه اقتصر عل�ه ور�ما خَ  دَ دِّ ��ون األمر أعظم منه، ولو حُ   یجوز أنْ مطلو�ًا أو م�روهًا إالَّ 

فخ�م في غیر مقام الوعید لما ف�ه من اإلبهام، ف�حذف و��تفي ر� للتَّ ، ومثال حذف جواب الشَّ )١(أمره

ر� اب الشَّ ، فحذف جو ]٧٣:مرالزُّ [﴾َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها﴿: بداللة الحال، قوله تعالى

الكالم  إذا �ان وصف ما یجدونه و�لقونه ال یتناهى، فجعل الحذف دل�ًال على ضی�: قدیر، والتَّ )إذا(

 .  )٢(فوس تقدر ما تشاء، وال تبلغ مع ذلك حق�قة ما هنالكمن وصف ما �شاهدونه، وتر�ت النُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣/١٨٨ - القزو�نيُّ  - اإل�ضاح في علوم ال�الغة : انظر (١)

  . ٣/١٩٠ -  یوطيُّ السُّ  - اإلتقان في علوم القرآن : انظر(٢) 
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  ا�عالمطلب الرَّ 

  ر�إعراب أر�ان جملة الشَّ 

ر�إعراب : أوَّالً     أدوات الشَّ

ر� مبن�َّة ما عدا        ر� فهي معر�ة؛ إلضافتها إلى مفرٍد، أمَّ ) أ�ّ (�لُّ أدوات الشَّ ا أدوات الشَّ

رف�َّة فهي منصو�ة على ر� الظَّ ا أدوات الشَّ ، وأمَّ )إذما(و )ِإنْ : (لها من اإلعراب مثل ال محلَّ ف �ةفر الح

ر� أو جوا�هالظَّ    . رف�َّة الم�ان�َّة أو الزَّمان�َّة في محّلِ نصٍب �فعل الشَّ

ر� األسماء مثل       فهي أسماء شر� مبن�َّة �لٌّ منها في محّلِ ) َمْن، وَمْا، وَمْهَما: (أمَّا أدوات الشَّ

�ًا واستوفى مفعوله، نحو قوله تعالى ر� متعّدِ يـَْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز ﴿َمْن : رفع مبتدأ، إذا �ان فعل الشَّ

ر� الزمًا ال یتعد� إلى مفعول، نحو قوله تعالى]١٢٣:ساءالنِّ [﴾بِهِ  ﴿َمْن َكَفَر : ، أو �ان فعل الشَّ

ر� ناقصًا استوفى اسمه وخبره، نحو قوله تعالى]٤٤:ومالرُّ [﴾فـََعَلْيِه ُكْفُرهُ  ﴿ُقْل َمْن  : ، أو �ان فعل الشَّ

، وتأتي في محّلِ نصب مفعول �ه إذا ]٩٧:ال�قرة[﴾نَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك �ِِْذِن ا�َِّ َكاَن َعُدو�ا جلِِْربِيَل فَإِ 

�ًا ولم �ستوِف مفعوله، نحو قوله تعالى ر� متعّدِ ﴿َمْن يـَْهِد ا�َُّ فـَُهَو  :�ان فعل الشَّ

ر� �ان فعل الشَّ  و ما ینوب عنها إذا، وتأتي في محّلِ نصب خبر �ان أ]١٧٨:األعراف[﴾اْلُمْهَتِدي

، : ناقصًا ولم �ستوِف خبره، نحو قولك مهما ��ن عملك فأنت ملوم، وتأتي في محّلِ جرٍّ �حرف الجرِّ

  .  )١(�من تث� أث� �ه، وتأتي �حسب ما تضاف إل�ه في إعرابها: نحو قولك

   ر� وجوا�هإعراب فعل الشَّ : ثان�اً 

اني مضارعًا، ل ماض�ًا والثَّ ن، وقد ��ون األوَّ وماضییِّ ر� والجواب مضارعین قد ��ون فعل الشَّ       

اني جملة لثَّ ل مضارعًا أو ماض�ًا وااني ماض�ًا، وهو قلیل، وقد ��ون األوَّ ل مضارعا والثَّ أو األوَّ 

  .  )إذا(أو  )الفاء(ـمقترنة ب

                                                           

مصطفى  -ة العر��َّ  روس، جامع الدُّ  ١٦٥ص  - أبو الم�ارم  عليُّ . د -ة ب اإلسناد�َّ راكیالتَّ : انظر (١)

  .  ٢/١٩١ - الغالییني 
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تَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما  ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا﴿: �انا مضارعین وجب جزمهما، نحو قوله تعالى فإنْ        ِإْن يـَنـْ

اني مضارعًا جاز والثَّ  ،)َلم(ل ماض�ًا أو مضارعًا مسبوقًا بـ ، وٕان �ان األوَّ ]٣٨:األنفال[﴾َقْد َسَلفَ 

نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَهلُمْ : في الجواب الجزم، نحو قوله تعالى  ﴿َمْن َكاَن يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ

ر�،  ْت عَ فِ ، و�جوز ف�ه الرَّفع، فإن رُ ]١٥:هود[﴾ِفيَها �انت جملة في محّلِ جزٍم على أنَّها جواب الشَّ

  . ِإْن لم تقْم أقْم وإِْن لم تقْم أقوُم، وذلك بجزم الجواب ورفعه: ، نحو قولك)َلم(ومضارع مسبوق بـ 

ُتْم  :تعالىوقع الماضي شرطًا أو جوا�ًا ُجزم محًال، نحو قوله  وٕانْ        ُتْم َأْحَسنـْ ﴿ِإْن َأْحَسنـْ

�ان الجواب مضارعًا مقترنًا �الفاء امتنع جزمه، وال �صح أْن ��ون  ، وٕانْ ]٧:اإلسراء[﴾ِألَنـُْفِسُكمْ 

َتِقُم ا�َُّ ِمْنهُ : الفعل وحده هو الجواب، نحو قوله تعالى ، ومتى اقترنت ]٩٥:المائدة[﴾﴿َوَمْن َعاَد فـَيَـنـْ

سم�َّة في محّلِ جزٍم على أنَّها جواب �اره خبر مبتدأ محذوف والجملة اإلرفعه على اعتالفاء �ه وجب 

ر�؛ ألنَّ العرب التزمت رفعه �عدها، و  �انت الجملة  )إذا(أو  )الفاء(ـْن �ان الجواب جملة مقترنة بإ الشَّ

ر�، نحو قوله تعالى فـََقْد َجاءَُكُم اْلَفْتُح َوِإْن ﴿ِإْن َتْستَـْفِتُحوا  :في محّلِ جزٍم على أنَّها جواب الشَّ

ٌر َلُكمْ  تَـُهوا فـَُهَو َخيـْ ر� في محّلِ ، وٕاذا �انت أداة الشَّ ]١٩:ألنفالا[﴾تـَنـْ ر� ظرف�َّة تعرب جملة فعل الشَّ

ر� ال محلَّ لها من اإلعراب، نحو قوله تعالى ﴿َوِإَذا فـََعُلوا  :جرِّ مضاف إل�ه، وجملة جواب الشَّ

َها آَ�َء�َ فَاِحَشًة قَاُلوا وَ    . )١(]٢٨:األعراف[﴾َجْدَ� َعَليـْ

  

  

                                                           

 ابن –محة في شرح الملحة ، اللَّ ٦٧/ - حسن بن قاسم المراد�ُّ  -اني في حروف المعاني الجني الدَّ : انظر (١)

ائغ  - الییني غمصطفى ال -ة روس العر��َّ ، جامع الدُّ ٤/٤٥٩ -ع�اس حسن  -حو الوافي ، النَّ ٢/٨٨٦ -  الصَّ

٢/١٩٩  .  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  )راسةمن الدِّ  طبیقيُّ الجانب التَّ (

  لالفصل األوَّ 

عراء وبیان أثرھا على المعنى رط في سورتي الفرقان والشُّ تحلیل جملة الشَّ 

  التفسیرّيِ 

  :ویشتمل على مبحثین

  ان وبیان أثرھا ـرط في سورة الفرقشَّ ـتحلیل جملة ال: لالمبحث األوَّ 

 عراء وبیان أثرھا رط في سورة الشُّ تحلیل جملة الشَّ : انيالمبحث الثَّ 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  لالمبحث األوَّ 

  الفرقان وبیان أثرھا على المعنى التفسیرّيِ رط في سورة تحلیل جملة الشَّ 

  :ثالثة مطالبو ،المبحث بین یدّيِ وفیھ 

  عریف بسورة الفرقانالتَّ : بین یدّيِ المبحث

  وبیان أثرھا) ٢٠-١(ة ـرط من اآلیشَّ ـل جملة الـتحلی: لالمطلب األوَّ 

  وبیان أثرھا) ٥٢-٢١(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : انيثَّ الالمطلب 

  وبیان أثرھا) ٧٧-٥٣(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : الثثَّ المطلب ال
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  الم�حث بین ید�ِّ 

  عر�ف �سورة الفرقانالتَّ 

  ورةتسم�ة السُّ : الً أوَّ 

ِ ورة سورة الفرقان في عهد النَّ سمیت هذه السُّ       
ّ
ورة لسُّ لهذه او�مسمٍع منه، وال �عرف  )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

 ) (نین عمر بن الخطابفي صح�حه عن أمیر المؤم فقد أخرج البخار�ُّ ، )١(غیر هذا االسم

ِ سمعت هشام بن ح��م بن حزام �قرأ سورة الفرقان في ح�اة النَّ (: قال
ّ
فاستمعت لقرأته،  )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

الة، ره في الصَّ و ، فكدت أسا)ملسو هيلع هللا ىلص(لم �قرئنیها رسول هللا  �ثیرةٍ  هو �قرأ على حروفٍ  فإذا

: سمعتك تقرأ، قال يورة التالسُّ  همن أقرأك هذ: فقلت ،م، فلببته بردائهرت حتى سلَّ فتصبَّ 

قد أقرأنیها على غیر ما قرأت،  )ملسو هيلع هللا ىلص( رسول هللا �ذبت، فإنَّ : ، فقلت)ملسو هيلع هللا ىلص(أقرأنیها رسول هللا 

 سمعت هذا �قرأ سورة الفرقان على حروفٍ  يإنَّ : ، فقلت)ملسو هيلع هللا ىلص(ل هللا فانطلقت �ه أقوده إلى رسو

، أقرأ �ا هشام، فقرأ على القراءة التي سمعته �قرأ، هُ لْ ِس رْ أَ : )ملسو هيلع هللا ىلص(لم تقرئنیها، فقال رسول هللا 

أقرأ �ا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول : قال مَّ �ذلك أنزلت، ثُ : ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللا

  .  )٢()ر منهفاقرؤوا ما ت�سَّ  أحرفٍ  ى س�عةِ هذا القرآن أنزل عل �ذلك أنزلت، إنَّ : )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 

ورة في ان في مطلع السُّ لف� الفرقلوقوع فذلك عن سبب ووجه تسمیتها بهذا االسم؛  اأمَّ       

: وقیل ،]١:الفرقان[﴾تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيًرا﴿ :قوله تعالى

، )ملسو هيلع هللا ىلص(د له على عبده محمَّ ذ� نزَّ هللا تعالى ذ�ر فیها الكتاب المجید الَّ  سمیت بهذا االسم؛ ألنَّ 

ق هللا تعالى �ه ذ� فرَّ �اء المبین الَّ اطع والضَّ ور السَّ ه النَّ ؛ ألنَّ ةاإلنسان�َّ عمة الكبر� على و�ان النَّ 

  . )٣(�سمى الفرقان أنْ ر، ولهذا �ان جدیرًا وال�اطل ونور اإل�مان وظالم الكفِّ  بین الح�ِّ 

                                                           

  . ١٨/٣١٣ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)

  .  ٤٩٩٢ ح - ٦/١٨٤ –�اب أنزل على س�عة أحرف  -�تاب فضائل القرآن   - صح�ح البخار�ُّ  (٢)

 -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر ، صفوة التَّ ١٣/٣٣٠ -ال�قاعيُّ  - ور رر في تناسب اآل�ات والسُّ نظم الدُّ : انظر (٣)

٢/٣٣٧ .  



- ٣٣  - 
 

  ترتیبها وعدد آ�اتها: ثان�اً 

ِ �والعشر الخامسة ورة سورة الفرقان السُّ  دُّ عَ تُ       
ّ
 دُّ عَ ، �ما تُ ن في ترتیب سور المصحف العثماني

ا أمَّ  ،زلت �عد سورة �س وقبل سورة فاطرور، فقد نالسُّ  نزول في ترتیب نواألر�عیان�ة ورة الثَّ السُّ 

   .)١(آ�ةً ون وس�ع سورة الفرقان س�عٌ  آ�ات أنَّ  دِّ وأهل العَ  ون ر المفس تف�اعن عدد آ�اتها فقد 

  نزولهازمان : ثالثاً 

ور الالفرقان سورة  عدُّ تُ        ه أنَّ  ) (، ورو� عن ابن ع�اسة عند جمهور المفسر�ن�َّ م�ِّ من السُّ

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع ﴿ :تعالى هنزلت في المدینة المنورة وهي قول قد استثنى منها ثالث آ�اتٍ 

 فقد أخرج البخار�ُّ ] ٧٠- ٦٨:الفرقان[﴾َغُفورًا رَِحيًماوََكاَن ا�َُّ ﴿: إلى قوله تعالى ﴾ا�َِّ ِإَهلًا آَخرَ 

لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من  هل: )٢(سأل سعید بن جبیر(ه نَّ أة بزَّ  أبيفي صح�حه عن القاسم بن 

فقال ، ]٦٨:الفرقان[﴾َوَال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ا�َُّ ِإالَّ ِ�ْحلَقِّ ﴿: تو�ة؟ فقرأت عل�ه قوله تعالى

، فقالقرأتها على : سعید ، یر�د قوله )٣()ساءة نسختها آ�ة النَّ �َّ هذه م�ِّ : ابن ع�اس �ما قرأتها عليَّ

ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ ﴿ :تعالى ُه َعَذاً� َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعّمًِدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب ا�َّ

 :الث من أولها إلى قوله تعالىالثَّ  ة إال اآل�اتها مدن�َّ أنَّ : )٤(حاكوعن الضَّ  ،]٩٣:ساءالنِّ [﴾َعِظيًما

  . ]٣:الفرقان[﴾َوَال َميِْلُكوَن َمْوً� َوَال َحَياًة َوَال ُنُشورًا﴿

                                                           

 - ، روح المعاني  ٤/٧٠ -  و�انيُّ الشَّ  - ، فتح القدیر  ١٣/١ -  القرطبيُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (١)

 . ١٨/٣١٤ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ  ٩/٤٢٠ -  األلوسيُّ 

فة أمیر ، ولد في خالالكوفيُّ  د سعید بن جبیر بن هشام األسد�ُّ هید أبو محمَّ اإلمام الحاف� المفسر الشَّ  (٢)

حا�ة �ابن هـ، أخذ العلم عن ��ار الصَّ ٩٥هـ، وقتل شهیدًا سنة ٤٥سنة )  (بن أبي طالب المؤمنین عليُّ 

  . )٤/٣٢١ - هبيُّ الذَّ  - �الء سیر أعالم النُّ : انظر((). ر ع�اس وابن عم

ح  - ٦/١١٠ –" إلهًا آخرذین ال یدعون مع هللا والَّ : "�اب قوله  - تاب تفسیر القرآن � -  صح�ح البخار�ُّ  (٣)

٤٧٦٢ .  

هـ، �ان من أوع�ة العلم، له ١٠٥، توفي بخرسان سنة الخرسانيُّ  حاك بن مزاحم البلخيُّ أبو القاسم الضَّ  (٤)

  . )٢٤/٣٦٨ - ابن عساكر – تار�خ دمش�: انظر(. فسیر �تاب في التَّ 
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ورة وأغراضها السُّ  أسلوب ة؛ وذلك ألنَّ �َّ ها م�ِّ سورة الفرقان �لُّ  اجح في هذه المسألة أنَّ والرَّ       

  . ة�َّ ها م�ِّ تشهد �أنَّ 

ئ�سة: را�عاً  ورة ومقاصدها الرَّ    محور السُّ

التي تعنى �شئون العقیدة، ومعالجة  ة األخر� �َّ ور الم�ِّ سورة الفرقان شأنها شأن السُّ  دُّ عَ تُ       

 ِ
ّ
ر سورة الفرقان إذن یدور حول ، فمحو )ملسو هيلع هللا ىلص( شبهات المشر�ین حول القرآن الكر�م ورسالة النَّبي

  . )التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث(إث�ات أصول العقیدة اإلسالم�َّة 

ئ�سة ف�م�ن إجمالها ف�ما �أتي       ورة الرَّ أمَّا عن مقاصد السُّ
)١( :  

ورة عن القرآن الكر�م و��ان مزاعم المشر�ین ف�ه، والردُّ علیهم،  )١( واث�ات أنَّ القرآن تحدثت السُّ

 . رّبِ العالمین الكر�م تنز�لُ 

ورة موضوع الرِّسالة النَّبو�ة التي خاض فیها المشر�ون المعاندون، وِذْ�ُر شبهاتهم  )٢( تناولت السُّ

امغة ة الدَّ اطعة والحجَّ  . حولها، والردُّ علیهم �البراهین السَّ

بین، وما حَ  )٣( لَّ بهم من النَّ�ال ِذْ�ُر �عض األنب�اء �صورٍة مجملٍة، والحدیث عن أقوامهم الم�ذِّ

مار نتیجة طغ�انهم وتكذیبهم لرسل هللا تعالى �قوم نوٍح وعاٍد وثموَد وأصحاِب الرَّس وقوِم لوٍ�  والدَّ

 . وغیرهم

ورة عن دالئل قدرة هللا تعالى ووحدانیَّته ، وعجائب خلقه في هذا الكون البد�ع )٤(  . تحدثت السُّ

ب�ان صفات ع�اد الرَّحمن، وما أكرمهم هللا تعالى �ه من األخالق الحمیدة التي استحقوا بها  )٥(

 . األجر العظ�م في جنَّات النَّع�م

  

  

  

  

                                                           

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (١)  .٢/٣٣٧ - الصَّ
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  لالمطلب األوَّ 

و��ان أثرها على المعنى  )٢٠-١(ر� في سورة الفرقان من اآل�ة تحلیل جملة الشَّ 

    التَّفسیر�ِّ 

  : �أتيوهي �ما  ،ائلمس أر�عمل هذه اآل�ات على تتش

ًرا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت ﴿ :قوله تعالى :المسألة األولى تـََباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـْ

َهاُر َوَجيَْعْل َلَك ُقُصورًا   ]١٠:الفرقان[﴾َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـْ

ر�: أوًَّال     تحلیل جملة الشَّ

ر� أداة )١( �ون ال محلَّ له من اإلعراب )ِإنْ ( :الشَّ  . حرف شر� جازم مبنيٌّ على السُّ

ر� )٢( ر� في محّلِ جزٍم، فعل ماضٍ  )َشاءَ (: جملة فعل الشَّ  مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

 . )١(�عود على هللا تعالى) هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

ر� )٣( ًرا( :جملة جواب الشَّ على الفتح، وفاعله ضمیر  مبنيٌّ  فعل ماضٍ  )جعل( )َجَعَل َلَك َخيـْ

، )جعل(مجرور متعل� �الفعل جار و  )لك(�عود على هللا تعالى،  )هو(مستتر جوازًا تقدیره 

ر� في محّلِ جزٍم، والجملة ) جعل(مفعول �ه منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) خیراً ( جواب الشَّ

رط�َّة ال محلَّ لها من اإلعراب صلة   .  )٢(الموصولالشَّ

ر�: اً ثان�    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

       ِ
ّ
ا�قة مزاعم وشبهات المشر�ین حول القرآن الكر�م ونبوة النَّبي �عد أْن عرضت اآل�ات السَّ

ِ )ملسو هيلع هللا ىلص(
ّ
رط�َّة أنَّ هللا تعالى َلْو أراد لجعل للنَّبي ون، ولكنَّ ما �قترح المشر�) ملسو هيلع هللا ىلص(، بیَّنت الجملة الشَّ

ن�ا، فجعل له �ساتین وحدائ� تسیر من  هللا تعالى جعل له خیرًا من الَّذ� ذ�روه مْن نَّع�م الدُّ

                                                           

 . ٨/١٠١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ راب المفصَّ اإلع: انظر (١)

 . ٦/٦٧١ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)



- ٣٦  - 
 

تحتها األنهار، ال جنًَّة واحدًة �ما قالوا، وجعل مع تلك ال�ساتین والحدائ� القصور الرَّف�عة 

ظمة اإلله�َّة، وٕاالَّ فس�اق المشیَّدة، واقتران هذا الوعد �شر� المشیئة جاٍر على ما تقتض�ه الع

ت�ارك الَّذ� جعل لك : لالوعد �قتضي الجزم �حصوله، فا� تعالى شاء ذلك ال محالة �أْن ُ�َقا

ت�ارك الَّذ� جعل لك خیرًا من ذلك جنَّاٍت : ن ذلك، فموقع ِإْن شاء اعتراض، والمعنىخیرًا م

       .         )١(تجر� من تحتها األنهار، وجعل لك قصوراً 

ُعوا َهلَا تـََغيُّظًا َوزَِفريًا﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ   ﴾ِإَذا رَأَتْـُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ

  ]١٢:الفرقان[

ر�: أوًَّال      تحلیل جملة الشَّ

ر� أداة )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: الشَّ

 . أداة شر� غیر جازمة ، وهوبجوا�ه بو نصم

ر� )٢( ُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ (: جملة فعل الشَّ ر على الفتح المقدَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) رأتهم( )رَأَتـْ

ر�، والتَّاء وهو ،اكنةأنیث السَّ اء التَّ صاله بتَّ ر على األلف المحذوفة؛ التِّ عذُّ للتَّ  للتَّأنیث ال  فعل الشَّ

عیر�عود على  )هي(الفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره و ، من اإلعراب الهمحلَّ  الهاء و ، السَّ

مِّ  جار ) ِمْن م�انٍ ( ، والم�م للجمع،ب مفعول �هنصَّ  في محلِّ  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

) رأتهم( �َّةفعلالجملة الو مجرورة �الكسرة، ) م�انٍ (صفة لـ) �عیدٍ (، )رأتهم(ومجرور متعل� �الفعل 

 . )٢(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ  جرٍّ  في محلِّ 

ر� )٣( ُعوا َهلَا تـَغَيُّظًا َوَزِفريًا( :جملة جواب الشَّ مِّ؛ التِّ  فعل) عوامس( )مسَِ صاله ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف  بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مفعول �ه منصوب �الفتحة، ) تغ�ُّضاً (، )سمعوا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) لها(فارقة، 

                                                           

  . ١٨/٣٣١ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)
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ملة اسم معطوف منصوب �الفتحة، والج) زفیراً (الواو للعطف ال محلَّ لها من اإلعراب، ) وزفیراً (

  .   )١(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب) سمعوا(الفعل�َّة 

ر�: اً ثان�    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

بین مْن نَّاٍر شدیدِة االستعاِر، ذ�ر حال بیَّن هللا تعالى  �عد أنْ        ما أعده للمشر�ین الم�ذِّ

بین  مْن مَّسافٍة �عیدٍة تقدَّر بخمسمائة عاٍم، سمع هؤالء النَّار إذا رأت هؤالء المشر�ین الم�ذِّ

المشر�ون صوت لهیبها، وغل�انها �الغض�ان إذا غال من الغ�ِّ�، وسمعوا لها صوتًا �صوت 

ر� وهو رؤ�ة النَّار للمشر�ین، وقع الجواب ال  الزَّفیر الَّذ� ُ�سمع من الجوف، فإذا وقع فعل الشَّ

ؤ�ة �ال�ُ محالة وهو سماع المشر�ین لتغ�ُّ  ِمْن َمَكاٍن ﴿ :في قوله دِ عْ � وزفیر نار جهنَّم، وتقید الرُّ

ر�  ،)٢(ف�ه مز�د تهو�ل ألمر جهنَّم ﴾بَِعيدٍ  التي تفید تأكید وقوع فعل ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ

ر�   ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً �عیدٍ  م للمشر�ین من م�انٍ وهو رؤ�ة جهنَّ ال محالة الشَّ

  .    وهو سماع المشر�ین لتغ�ُّ� وزفیر جهنَّم

َها َمَكاً� َضيًِّقا ُمَقرَِّنَني َدَعْوا ُهَناِلَك ﴿ :قوله تعالى :الثةالمسألة الثَّ  َوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ

  ]١٣:الفرقان[﴾ثـُُبورًا

ر�: أوًَّال       تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مبنيٌّ مان ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا( :أداة الشَّ

 . نصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةم

ر� )٢( َها َمَكاً� َضيًِّقا(: جملة فعل الشَّ  للمجهول مبنيٌّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) ألقوا( )ُمَقرَِّننيَ  أُْلُقوا ِمنـْ

ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل ر على ال�اء المحذوفةالمقدَّ  مِّ على الضَّ   تخف�فًا، وهو فعل الشَّ

�الفعل  متعل�مجرور جار و ) منها(رفع نائب فاعل، واأللف فارقة،  �ون في محلِّ على السُّ  مبنيٌّ 

                                                           

عاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (١) محمود  - ول في إعراب القرآن ، الجد٢/٣٦٦ - أحمد الدَّ

  .٩/٣١١ -صافي

  .٤/٧٥ -  و�انيُّ الشَّ  -فتح القدیر : انظر (٢)
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، �الفتحة مفعول �ه منصوب) م�اناً (، �ائناً : ، والتَّقدیر)م�اناً (أو �محذوف حاٍل من  ،)ألقوا(

 ر سالم،حال منصوب �ال�اء؛ ألنَّه جمع مذ�َّ ) نینمقرَّ (�الفتحة، صو�ة من) م�اناً (لـصفة ) ض�قاً (

 . )١(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ  جرٍّ  في محلِّ ) ألقوا(ة والجملة الفعل�َّ 

ر� )٣( ر على المقدَّ  مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) دعوا( )َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا( :جملة جواب الشَّ

�ون في محّلِ  المحذوفة؛األلف  اكنین، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ اللتقاء السَّ

�ون في محّلِ نصبٍ ) هنالك(رفع فاعل، واأللف فارقة،   هنا اسم إشارة للم�ان مبنيٌّ على السُّ

من اإلعراب، عد ال محلَّ لها ، والالم لل�ُ )دعوا(رف�َّة الم�ان�َّة، والظَّرف متعل� �الفعل على الظَّ 

مفعول �ه منصوب �الفتحة، و�جوز أْن ��ون ) ثبوراً (والكاف للخطاب ال محلَّ لها من اإلعراب، 

 .  )٢(مفعوًال مطلقًا مصدرًا، والجملة الفعل�َّة جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

ر�: ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

، بدأ �عیدٍ  �انٍ مَّ  م إذا رأت المشر�ین منْ ا�قة حال جهنَّ ذ�ر هللا تعالى في اآل�ة السَّ  �عد أنْ       

وهو إلقائهم في  من خالل جملٍة شرط�ٍَّة إذا وقع فعلهافي هذه اآل�ة ب�ان حال المشر�ین أنفسهم 

منهم السل، وقع ت أیدیهم إلى أعناقهم �السَّ نَ رِّ وقد قُ  ،م من قبل خزنتهاجهنَّ نَّار  � منْ ضیِّ  م�انٍ 

ة ما یلقونه من عذاٍب فیها والو�ل ر� وهو دعاءهم على أنفسهم �الهالكجواب الشَّ   ،)٣(من شدَّ

ر�  ر� ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ وهو إلقاء المشر�ین في ال محالة التي تفید تأكید وقوع فعل الشَّ

وهو دعاءهم على أنفسهم  اً ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعم من قبل خزنتهانار جهنَّ 

  . والو�ل �الهالك

بُوُكْم ِمبَا تـَُقوُلوَن َفَما َتْستَ ﴿ :قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ   ِطيُعوَن َصْرفًا َوَال َنْصًرافـََقْد َكذَّ

  ] ١٩:الفرقان[﴾َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذاً� َكِبريًا

                                                           

 .٧/٣٢٥١ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)
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٣/٦٥٣ .  

 . ٤/١١٩ -  الب�ضاو�ُّ  - أو�ل نز�ل وأسرار التَّ أنوار التَّ : انظر (٣)
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   ر� تحلیل جملة الشَّ : ًال أوَّ 

ر�أداة  )١( �ون في محّلِ رفع مبتدأم اسم شر� جازم  )َمنْ (: الشَّ   .بنيٌّ على السُّ

ر� )٢( �ون، وهو) �ظلم( )َيْظِلْم ِمْنُكمْ (: جملة فعل الشَّ ر�، فعل الشَّ  فعل مضارع مجزوم �السُّ

: والتَّقدیر ،محذوفةٍ  جار ومجرور متعل� �حالٍ  )من�م(، )هو(زًا تقدیره والفاعل ضمیر مستتر جوا

 . )١(من�م، والم�م للجمع �ائناً 

ر� )٣(  ألنَّه جواب ؛�ون السُّ �فعل مضارع مجزوم  )نذقه( )نُِذْقُه َعَذاً� َكِبريًا( :جملة جواب الشَّ

اكنین، والفاعل ضمیر فحذفت ال�اء من الفعل؛ اللتقاء السَّ ) نذ�قه(، وأصل الفعل جازمٍ  شر�ٍ 

في  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ �عود على هللا تعالى، واله) نحن(مستتر وجو�ًا تقدیره 

 ) عذا�اً (صفة لـ) �بیراً (تحة، الف�مفعول �ه ثاٍن منصوب  )عذا�اً (محّلِ نصب مفعول �ه أول، 

ر� وجوا�ه منصو�ة   . )٢()نْ مَ (رفع خبر المبتدأ  في محلِّ �الفتحة، وجملة فعل الشَّ

ر�: ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

منهم من �انوا �عبدونهم  أَ رَ بْ تَ  في هذه اآل�ة الخطاب إلى المشر�ین �عد أنْ  یوجه هللا تعالى      

هم آلهة، فما أنَّ : قد �ذَّبو�م في قولكم مما عبدتُّ  نَّ وغیرها، أَ  من دون هللا تعالى من أصنامٍ 

تدفعوا العذاب عن أنفس�م، أو تنصروها من هذا العذاب وال�الء،  ها المشر�ین أنْ تستط�عون أیُّ 

یوجه هللا تعالى الخطاب إلى جم�ع النَّاس المشر�ین منهم والمؤمنین بجملٍة شرط�ٍَّة إذا وقع  مَّ ثُ 

ر� وهو نذقه عذا�ًا شدیدًا في ) مْن �ظلم(فعلها  �أْن �شرك �ا� تعالى غیره، �قع جواب الشَّ

   .    )٣(اآلخرة
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عاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢) محمود  -في إعراب القرآن ول ، الجد٢/٣٦٨ -  أحمد الدَّ

  . ٩/٣١٧ -صافي

  .١٩/٢٥١ -  بر�ُّ الطَّ  -جامع الب�ان عن تأو�ل أ� القرآن : انظر (٣)
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  ثَّانيالمطلب ال

و��ان أثرها على  )٥٢-٢١(ر� في سورة الفرقان من اآل�ة تحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتيوهي �ما � ،ائلمس أر�عمل هذه اآل�ات على تتش

َناُهْم ﴿ :قوله تعالى :المسألة األولى بُوا الرُُّسَل َأْغَرقـْ َوَجَعْلَناُهْم ِللنَّاِس َوقـَْوَم نُوٍح َلمَّا َكذَّ

   ]٣٧:الفرقان[﴾آيًَة َوَأْعَتْدَ� لِلظَّاِلِمَني َعَذاً� أَلِيًما

ر�: أوَّالً     تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( �ون في  )َلمَّا( :أداة الشَّ اسم شر� غیر جازم، ظرف زمان �معنى حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

بُوا ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢( مِّ؛ التِّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) بوا�ذَّ ( )الرُُّسلَ َكذَّ صاله بواو على الضَّ

�ون في محّلِ رفع  ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ الجماعة، وهو فعل الشَّ

في محّلِ جرٍّ ) �ذَّبوا(مفعول �ه منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) الرُّسل(فاعل، واأللف فارقة، 

 . )١(رف�َّةالظَّ ) لمَّا(لوقوعها �عد �اإلضافة؛ 

ر� )٣( �ون؛ التِّ  فعل )َأْغَرقْـَناُهمْ ( :جملة جواب الشَّ صاله بـنا الفاعلین، ماٍض مبنيٌّ على السُّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، والهاء ضمیر متُّصل ) نا(و الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه، جواب شرٍ� غیر ) أغرقناهم(والم�م للجمع، وجملة  مبنيٌّ على الضَّ

 .     )٢(جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

  

                                                           

  .٨/١٢٥ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  .  ٣٧١ص -محمَّد �ارتجي  -ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن : انظر (٢)
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ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

بدأت ، )(بوا رسولهم موسى �ذَّ  ا�قة حال بني إسرائیل �عد أنْ ذ�رت اآل�ات السَّ  نْ �عد أَ       

یبهم لرسول ا مَّ لَ ف ،)( هذه اآل�ة الكر�مة بب�ان حال قوم نوحٍ  ر� وهو تكذِّ وقع منهم فعل الشَّ

ر� یبهم ، ف�ان جزاء تكذِّ هللا تعالى لمن  وفان، وجعلهم عبرةً أغرقهم هللا تعالى �الطُّ  أنْ جواب الشَّ

، سو� ما حلَّ بهم ا أعده هللا تعالى لهم في اآلخرة من العذاب األل�ماس، فضًال عمَّ �عتبر من النَّ 

   . )١(العذابمن عاجل 

ُ ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  َوِإَذا رََأْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي بـََعَث ا�َّ

  ]٤١:الفرقان[﴾َرُسوًال 

  ر� تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 .  منصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة

ر� )٢( مِّ المقدَّر على األلف المحذوفة؛  )رََأْوكَ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في  ر�، والواو واو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ اكنین، وهو فعل الشَّ اللتقاء السَّ

ر متَّصل مبنيٌّ على الفتح في محّلِ نصب مفعول �ه، والجملة محّلِ رفع فاعل، والكاف ضمی

 . )٢(الظَّرف�َّة) إذا(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد ) رأوك(الفعل�َّة 

ر� )٣( �ون �معنى ) إن( )ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا( :جملة جواب الشَّ حرف نفي مبنيٌّ على السُّ

فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال ) خذونكیتَّ (ال محلَّ له من اإلعراب،  )ما(

�ون في محّلِ رفع فاعل، والكاف ضمیر  الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

على أداة استثناء ملغ�َّة تدلُّ ) إالَّ (متَّصل مبنيٌّ على الفتح في محّلِ نصب مفعول �ه أول، 

                                                           

 .٣/٤٤٦ - ال�غو�ُّ  -نز�ل في تفسیر القرآن معالم التَّ : انظر (١)

 .٧/٣٢٧٢ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)



- ٤٢  - 
 

ِإْن (مفعول �ه ثاٍن منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) هزواً (ر ال محلَّ لها من اإلعراب، الحص

 . )١(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب) یتخذونك

ر�: ثان�اً      األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ وجه هللا تعالى الخطاب في هذه اآل�ة الكر�مة إلى النَّ یُ       
ّ
ك رآد إذا �ا محمَّ ): ملسو هيلع هللا ىلص( بي

، !ذ� �عث هللا إلینا رسوًال؟أهذا الَّ : ، ف�قولواوسخر�ةٍ  موضع استهزاءٍ  خذونك إالالمشر�ون ما یتَّ 

ِ لنَّ وهو رؤ�تهم ل ر� من المشر�ینفإذا وقع فعل الشَّ 
ّ
ر� وهو وقوع �ان جواب الشَّ ف ،)ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ِ النَّ � منهم االستهزاءخر�ة و السُّ 
ّ
ر� )٢()ملسو هيلع هللا ىلص( بي  فعلوقوع تأكید التي تفید ) إذا(، وقد استعمل أداة الشَّ

ر�  ِ ال محالة الشَّ
ّ
خر�ة ، وع)ملسو هيلع هللا ىلص(وهو رؤ�ة المشر�ین للنَّبي ل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه وهو السُّ

 ِ
ّ
  .   )ملسو هيلع هللا ىلص(�النَّبي

َأَملْ تـََر ِإَىل رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َجلََعَلُه َساِكًنا مثَُّ ﴿ :قوله تعالى: الثةسألة الثَّ الم

   ]٤٥:الفرقان[﴾َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيًال 

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( ن اإلعراب، وهو له م محلَّ  �ون العلى السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلوْ (: أداة الشَّ

 . حرف امتناٍع المتناعٍ 

ر� )٢( ل ضمیر ر�، والفاعوهو فعل الشّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح،  )َشاءَ (: جملة فعل الشَّ

ال محلَّ لها من اعتراض�َّة الجملة الفعل�َّة و �عود على هللا تعالى، ) هو(مستتر جوازًا تقدیره 

 .  )٣(اإلعراب 

ر� )٣( للتَّأكید ال حرف  ر�الشَّ الالم واقعة في جواب ) لجعله( )َجلََعَلُه َساِكًنا(: جملة جواب الشَّ

على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  فعل ماٍض مبنيٌّ ) جعله(، محلَّ له من اإلعراب

                                                           

محمود  - ، الجدول في إعراب القرآن ٧/١٧ - رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  -إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر(١) 

  . ١٠/٢٢ -صافي 

  .٢/٣٤٨  - ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ :  انظر (٢)

  . ٢/٣٧٣ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)



- ٤٣  - 
 

نصب مفعول �ه  في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ ، والهاء ضمیر متَّ �عود على هللا تعالى )هو(

 غیر جازمٍ  جواب شر�ٍ ) لجعله(ة ، والجملة الفعل�َّ �الفتحةمفعول �ه ثاٍن منصوب ) ساكناً (أول، 

 . )١(ال محلَّ لها من اإلعراب

  ر� لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ة هللا تعالى و�مال على وحدان�َّ  الئل التي تدلُّ تبدأ هذه اآل�ة الكر�مة بب�ان أنواع من الدَّ       

ظر إلى بد�ع صنع هللا تعالى لنَّ ل �صلح له هذا الخطاب فٍ م�لَّ  فیوجه الخطاب لكلِّ  قدرته،

ه وقت النَّهار لِّ وقدرته على �س� الظِّ  ال  ، فلو أراد هللا تعالى لجعله دائمًا ثابتًا في م�انٍ ومّدِ

، فإذا �ان فعل الشر� جعل الشَّ یزول وال یتحول عنه، ثم  ّلِ وهو مشیئة مس دل�ًال على وجود الظِّ

ّلِ في م�اٍن واحدٍ  ذلك، فامتنع  ه س�حانه وتعالى لم �شأْ لكنَّ ، هللا تعالى، �ان جوا�ه وهو ث�ات الظِّ

وجود عدم مترتب على  لِّ متناع س�ون الظِّ اف) َلوْ (ر� وهذا ما أفاده حرف الشَّ  لِّ س�ون الظِّ 

   . )٢(ةالمشیئة اإلله�َّ 

ْريٍَة َنِذيًرا﴿ :قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ  َنا لَبَـَعثْـَنا ِيف ُكلِّ قـَ    ]٥١:الفرقان[﴾َوَلْو ِشئـْ

ر�: أوَّالً     تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( �ون ال محلَّ له من اإلعراب، وهو  )َلوْ ( :أداة الشَّ حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ على السُّ

 . حرف امتناٍع المتناعٍ 

ر� )٢( َنا( :جملة فعل الشَّ �ون؛ التِّ  فعل )ِشئـْ صاله بـنا الفاعلین، وهو فعل ماٍض مبنيٌّ على السُّ

ر�، و �ون في محّلِ رفع فاعل) نا(الشَّ   . )٣(الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

ر� )٣( ر� حرف الالم واقعة في جواب الشَّ ) ل�عثنا( )لَبَـَعثْـَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َنِذيًرا(: جملة جواب الشَّ

�ون؛ التِّ  فعل) �عثنا(محلَّ له من اإلعراب، للتَّأكید ال  صاله بـنا الفاعلین، ماٍض مبنيٌّ على السُّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، ) نا(و جار ومجرور ) في �لِّ (الفاعلین ضمیر متصل مبنيٌّ على السُّ

                                                           

  . ٨/١٣٣ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  .٨/١١١ - ان األندلسيُّ أبو ح�َّ  - ال�حر المح�� : انظر (٢)

 .٧/٣٠ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)



- ٤٤  - 
 

) نذیراً (مضاف إل�ه مجرور �الكسرة، ) قر�ةٍ (، واالسم المجرور مضاف، )�عثنا(متعل� �الفعل 

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من ) ل�عثنا(�الفتحة، والجملة الفعل�َّة منصوب عول �ه مف

 . )١(اإلعراب

ر�ا: ثان�اً     ألثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ یوجه هللا تعالى الخطاب في هذه اآل�ة إلى النَّ       
ّ
 ة،بوَّ و أردنا لخففنا عنك أع�اء النُّ لَ : )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ا خصصناك �ال�عثة إلي جم�ع أهل األرض إجالًال لك، ًا ینذر أهلها، ولكنَّ قر�ة نب�َّ  ف�عثنا في �لِّ 

، فلمَّا�ات واوتعظ�مًا لشأنك، فقابل هذا اإلجالل �الثَّ  عوة وٕاظهار الح�ِّ بر على الدَّ �ان فعل  لصَّ

، ولكنَّه نب�ًَّا ینذرهم قر�ةٍ أهل �ّلِ ی�عث في  �ان جوا�ه وهو أنْ وهو مشیئة هللا تعالى،  ر�الشَّ 

ر�  ) َلوْ (امتنع َ�ْعُث نذیر في �ّلِ قر�ٍة لوجود عدم المشیئة اإلله�َّة، وهذا ما �فیده حرف الشَّ

 .    )٢(امتناٍع المتناعٍ 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

محمود صافي  - ، الجدول في إعراب القرآن ٧/٣٢٧٩ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

- ١٠/٣٠.  

  .٧/٤٣١ - القاسميُّ  - أو�ل محاسن التَّ : انظر (٢)



- ٤٥  - 
 

  ثَّالثالمطلب ال

و��ان أثرها على  )٧٧-٥٣(ر� في سورة الفرقان من اآل�ة تحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتيوهي �ما � ،ائلمس يثمانمل هذه اآل�ات على تتش

َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اْسُجُدوا لِلرَّْمحَِن قَاُلوا َوَما الرَّْمحَُن أََنْسُجُد ﴿ :قوله تعالى :المسألة األولى

  ]٦٠:الفرقان[﴾ِلَما َ�ُْمُرَ� َوزَاَدُهْم نـُُفورًا

ر�: أوَّالً     تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . نصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةم

ر� )٢( اٍض مبنيٌّ للمجهول مبنيٌّ على فعل م) قیل( )ِقيَل َهلُُم اْسُجُدوا لِلرَّْمحَنِ (: جملة فعل الشَّ

فعل ) اسجدوا(والم�م للجمع، ، )قیل(جار ومجرور متعل� �الفعل ) لهم(ر�، وهو فعل الشَّ  الفتح،

 ل الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصلمضارعه من األفعا نَّ ألون؛ على حذف النُّ  أمر مبنيٌّ 

رفع  في محلِّ ) اسجدوا(ة رفع فاعل، واأللف فارقة، والجملة الفعل�َّ  �ون في محلِّ على السُّ  مبنيٌّ 

ة من ، والجملة الفعل�َّ )اسجدوا(جار مجرور متعل� �الفعل ) حمنللرَّ (، )قیل(فاعل للفعل  نائب

إلضافة؛ لوقوعها �عد إذا �ا جرٍّ  في محلِّ ) اسجدوا(ة ونائب الفاعل الجملة الفعل�َّ ) قیل(الفعل 

 . )١(الظَّرف�َّة

ر� )٣(  صاله بواو؛ التِّ مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) قالوا( )قَالُوا َوَما الرَّْمحَنُ (: جملة جواب الشَّ

رفع فاعل، واأللف فارقة،  �ون في محلِّ على السُّ  مبنيٌّ  الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل

�ون في على السُّ  اسم استفهام مبنيٌّ ) ما(، ال محلَّ له من اإلعراب�� الواو حرف زائد للرَّ ) وما(

                                                           

، المجتبى من مش�ل ٨/١٤٥ - بهجت صالح  -ل هللا المرتَّ ل في إعراب �تاب اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .٣/٨٢٣ –أحمد الخرَّا�  –إعراب القرآن 



- ٤٦  - 
 

مَّةخبر المبتدأ مرفوع ) حمنالرَّ (رفع مبتدأ،  محلِّ  في  ة من المبتدأ والخبرسم�َّ ، والجملة اإل�الضَّ

غیر جازٍم ال محلَّ لها من  جواب شر�ٍ ) قالوا(ة ، والجملة الفعل�َّ محّلِ نصب مقول القول

 . )١(اإلعراب

ر�: ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

: ومن معه من المؤمنین) ملسو هيلع هللا ىلص(إذا قال لهم رسول هللا ن اآل�ة الكر�مة حال المشر�ین بیِّ تُ       

من هو : الحق�قة �علمونه، ف�قولون جهله وهم في یَّ  هم �استفهام منْ حمن، �ان ردُّ �م الرَّ اسجدوا لر�ِّ 

دًا عن عْ ؟، ف�قولهم هذا قد ازدادوا �ُ نعرفه جود له من غیر أنْ مرنا �السُّ حمن؟، أنسجد لما تأالرَّ 

ر� وهو دعوة المؤمنین للمشر�ین �أْن �سجدوا � تعالى، ین ونفورًا منهدِّ ال ، فإذا �ان فعل الشَّ

، )٢(نعرفه؟ أنْ  جود له من غیرحمن؟، أنسجد لما تأمرنا �السُّ من هو الرَّ : �ان الجواب وهو قولهم

ر�  ر�  فعلوقوع تأكید التي تفید ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ دعوة المؤمنین  وهوال محالة الشَّ

  .   ل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعًا وهو سؤالهم عن الرَّحمن، وعجود � تعالى�السُّ  مشر�ینلل

َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوً� َوِإَذا ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

   ]٦٣:الفرقان[﴾َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما

ر� : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة فعل الشَّ

 . نصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غر جازمةم

ر� )٢( ر�،فعل ماٍض مبنيٌّ الفتح، وهو فعل ) خاطبهم( )َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلونَ (: جملة فعل الشَّ  الشَّ

) الجاهلون (، ب مفعول �ه، والم�م للجمعنص في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ الهاء ضمیر متَّ و 

                                                           

  .٢/٣٧٥ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – إعراب القرآن الكر�م: انظر (١)

  .٤/٩٨ -  و�انيُّ الشَّ  -فتح القدیر : انظر(٢) 



- ٤٧  - 
 

 جرٍّ  في محلِّ  )خاطبهم الجاهلون ( ةر سالم، والجملة الفعل�َّ ه جمع مذ�َّ الواو؛ ألنَّ �فاعل مرفوع 

 . )١(ضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة�اإل

ر� )٣( صاله بواو التِّ  ؛مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) قالوا( )قَالُوا َسَالًما(: جملة جواب الشَّ

رفع فاعل، واأللف فارقة،  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّ 

 :�معنى) قالوا(من الفعل  اً مطلق �ون مفعوالً � تحة، و�جوز أنْ الففعول �ه منصوب �م) سالماً (

م لِّ سَ ، وجملة نُ سالماً  مُ لِّ سَ نُ : تقدیره ،أو مفعوًال مطلقًا لفعٍل محذوفٍ مصدره، ) سالماً (موا، ف��ون سلَّ 

غیر جازٍم ال محلَّ لها  جواب شر�ٍ ) قالوا(ة مقول القول، والجملة الفعل�َّ في محل نصب  رةالمقدَّ 

   . )٢(من اإلعراب

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : اً ثان�

 ذین �مشون على األرض في لینٍ حمن، فهم الَّ تبدأ اآل�ة الكر�مة بب�ان صفات ع�اد الرَّ       

ذین إذا وهم الَّ فال �ضر�ون �أقدامهم أشرًا وال �طرًا، وال یتبخترون في مشیتهم، ، ووقارٍ  وس�ینةٍ 

وهو خطاب  ر�فعل الشَّ فإذا وقع  قالوا قوًال َ�سَلُمون ف�ه من اإلثم، وجفاءٍ  فهاء �غلظةٍ خاطبهم السُّ 

هو تر�هم واإلعراض عنهم، قال و منهم  ر�، �ان جواب الشَّ وجفاءٍ  حمن �غلظةٍ الجاهلین لع�اد الرَّ 

، وُ�شار هنا أنَّ إضافة الع�اد إلى هللا )٣(ال یجهلون على أحٍد، وٕاْن ُجهل علیهم َحُلموا: الحسن

الع�اد الَّذین �حبهم هللا تعالى وهم جدیرون : أ�شر�ف، للتَّ  ﴾َوِعَباُد الرَّْمحَنِ ﴿: تعالى في قوله

ر� ، �االنتساب إل�ه ر�  فعلوقوع تأكید التي تفید ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ وهو مخاط�ة الشَّ

  .   وهو تر�هم واإلعراض عنهم ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً الجاهلین لع�اد الرَّحمن

  

  

                                                           

 . ٧/٣٩ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 .٧/٣٢٨٨ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

   . ٢/٣٥٤ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)



- ٤٨  - 
 

َفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك ﴿: قوله تعالى: الثةسألة الثَّ الم َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـْ

  ]٦٧:الفرقان[﴾قـََواًما

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . أداة شر� غر جازمةنصوب بجوا�ه، وهو م

ر�  )٢( وهو  ،صاله بواو الجماعةالتِّ  ؛مِّ على الضَّ  مبنيٌّ  فعل ماضٍ  )أَنـَْفُقوا(: جملة فعل الشَّ

رفع فاعل، واأللف  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّ فعل الشَّ 

 .  )١(إذا الظَّرف�َّةإلضافة؛ لوقوعها �عد �ا جرٍّ  ة في محلِّ فارقة، والجملة الفعل�َّ 

، من اإلعراب حرف نفي وجزم وقلب ال محلَّ له) لم( )ملَْ ُيْسرُِفوا( :جملة جواب الشر� )٣(

فعل مضارع مجزوم �حذف النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر ) �سرفوا(

�ون في محل رفع فاعل، والجملة الفعل�َّة  جواب شرٍ� غیر ) �سرفوالم ( متَّصل مبنيٌّ على السُّ

 . )٢(جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

هم إذا أنفقوا من أموالهم على حمن وهو أنَّ تذ�ر اآل�ة الكر�مة وصفًا من أوصاف ع�اد الرَّ       

معتدًال بین اإلسراف ن�ا من مطاعم ومشارب ومال�س وغیرها، �ان إنفاقهم وسطًا متاع الدُّ 

أو  دون تبذیرٍ  ر� منهم وهو اإلنفاق، وقع جوا�ه وهو اإلنفاق �اعتدالٍ فإذا وقع فعل الشَّ  ،قتیروالتَّ 

ر� ، )٣(ودون ُبْخٍل أو ُشحٍ  إسرافٍ  ر�  فعلوقوع تأكید التي تفید ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ من الشَّ

ن�احمع�اد الرَّ  وهو اإلنفاق  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً ن وهو اإلنفاق على متاع الدُّ

  . �اعتداٍل دون تبذیٍر أو تقتیر

                                                           

 .٧/٤٤ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 .٧/٣٢٩٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .٦/١٢٣ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٣)



- ٤٩  - 
 

َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع ا�َِّ ِإَهلًا آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس ﴿: قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ 

ُ ِإالَّ ِ�ْحلَقِّ َوَال يـَْزنُوَن     ]٦٨:الفرقان[﴾َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأَ�ًماالَِّيت َحرََّم ا�َّ

ر� : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� أداة )١( �ون في محّلِ رفع مبتدأاسم شر� جازم م )َمنْ (: الشَّ  . بنيٌّ على السُّ

ر� )٢( ر�، ) �فعل( )يـَْفَعْل َذِلكَ ( :جملة فعل الشَّ �ون، وهو فعل الشَّ فعل مضارع مجزوم �السُّ

�ون في محّلِ ) ذلك(، )هو(مستتر جوازًا تقدیره  والفاعل ضمیر ذا اسم إشارة مبنيٌّ على السُّ

عد ال محلَّ لها من اإلعراب، والكاف للخطاب ال محلَّ لها من نصب مفعول �ه، والالم لل�ُ 

 . )١(اإلعراب

ر� )٣( جواب فعل مضارع مجزوم �حذف حرف العلَّة، وهو ) یل�َ ( )يـَْلَق َأَ�ًما( :جملة جواب الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  مفعول �ه منصوب �الفتحة، وجملة ) أثاماً (، )هو(الشَّ

ر� وجوا�ه في محّلِ رفع خبر المبتدأ   .  )٢()َمنْ (فعل الشَّ

    ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثالثا

هنا �عضًا من  حمن، فتذ�ر اآل�ةاآل�ات الكر�مة في ب�ان صفات ع�اد الرَّ  تمضي      

ین فال �عبدون معه تعالى إلهًا آخر، وال �قتلون هم یوحدون هللا تعالى مخلصین له الدِّ أنَّ : صفاتهم

�عد إ�مان، أو زني  �فرٍ  فوس منْ �ه النُّ  لَ تَ قْ تُ  ح�ُّ أنْ  �ما �ُ فس التي حرم هللا تعالى قتلها إالَّ النَّ 

 دُ نا التي هي من أفحش الجرائم، ثم تهدِّ ة الزِّ �عد إحصان، أو القتل ِقصاصًا، وال یرتكبون جر�م

، بوقوع نارك والقتل والزِّ ر� وهو اقتراف تلك المو�قات من الشِّ اآل�ة الكر�مة من �قع منه فعل الشَّ 

ر� ال محالة ن�ا واآلخرةوهو ال جواب الشَّ   .  )٣(نَّ�ال والعقو�ة في الدُّ

                                                           

  .٨/١٥٣ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  . ٢/٣٧٦ - أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .٤/٢٢٠ –ة ابن عط�َّ  -ر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�زالمحرَّ : انظر (٣)



- ٥٠  - 
 

 ﴾َوَعِمَل َصاِحلًا فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإَىل ا�َِّ َمَتا�ً َوَمْن َ�َب ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة

  ]٧١:الفرقان[

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١(  .  في محّلِ رفع مبتدأ�ون على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( وهو فعل فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) تاب( )َوَعِمَل َصاِحلًا َ�بَ ( :جملة فعل الشَّ

ر� في محّلِ جزٍم، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  الواو للعطف ال محلَّ ) وعمل(، )هو(الشَّ

فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره ) عمل(لها من اإلعراب، 

 .  )١(مفعول �ه منصوب �الفتحة) صالحاً (، )هو(

ر� )٣( الفاء واقعة في جواب الشر� ال محلَّ ) فإنَّه( )ِإَىل ا�َِّ َمَتا�ً  ُتوبُ فَِإنَُّه يَـ ( :جملة جواب الشَّ

حرف نصب وتو�ید مبني على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب، والهاء ) إنَّه(لها من اإلعراب، 

 ، مِّ في محّلِ نصب اسم إنَّ مَّة، ) یتوب(ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ فعل مضارع مرفوع �الضَّ

، )یتوب(جار ومجرور متعل� �الفعل ) إلى هللا(، )هو(ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  والفاعل

، والجملة ) یتوب(مفعول مطل� منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) متا�اً ( في محّلِ رفع خبر إنَّ

ر� وجوا�ه في محّلِ رفع  ر� في محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ من إنَّ واسمها وخبرها جواب الشَّ

 .)٢()َمنْ (ر المبتدأ خب

ر�: اً ثان�    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

نا، رك والزِّ ا�قة عقو�ة من اقترف المو�قات العظ�مة من القتل والشِّ نت اآل�ات السَّ �عد أن بیَّ       

ر�ذ�رت اآل�ة  ه �العمل سیرت و�ة عن المعاصي وأصلحوهو التَّ  الكر�مة أنَّ مْن �َّقع منه فعل الشَّ

الح، وقع جواب ال   .  )٣(وهو تو�ة هللا تعالى عل�ه ر�شَّ الصَّ

                                                           

  .٧/٤٦ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .٧/٣٢٩٣ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  . ٨/١٣١ - ان األندلسيُّ أبو ح�َّ  - ال�حر المح�� : انظر (٣)



- ٥١  - 
 

َوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا ِ�للَّْغِو َمرُّوا  ﴿: قوله تعالى: ادسةالمسألة السَّ 

   ]٧٢:الفرقان[﴾ِكَراًما

ر� : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ الزَّ ظرف لما �ستقبل من  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . نصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غر جازمةم

ر� )٢( وا( )َمرُّوا ِ�للَّْغوِ ( :جملة فعل الشَّ مِّ؛ التِّ  فعل )مرُّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ  الجماعة، وهو فعل الشَّ

وا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) �اللَّغو(فاعل، واأللف فارقة،  وا(، والجملة الفعل�َّة )مرُّ في ) مرُّ

 .    )١(الظَّرف�َّة) إذا(محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد 

ر� )٣( وا( )َمرُّوا ِكَراًما( :جملة جواب الشَّ مِّ؛ التِّ  فعل) مرُّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة، الجماعة،  وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من ) مروا(حال منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) �راماً (

 .    )٢(اإلعراب

ر�: ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ذین ال �شهدون حمن، فهم الَّ جدیدتین من صفات ع�اد الرَّ تذ�ر اآل�ة الكر�مة صفتین       

وا �مجالس اللَّغو ور ال�اطلة التي فیها تض�ع حقوق الع�اد، شهادة الزُّ  وهو فعل �ما أنَّهم إذا مرُّ

ر�ر�، وقع الشَّ  ر� ، )٣(معرضین عنها وهو مرورهم جواب الشَّ  التي) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ

ر� فعل وقوع تأكید تفید  ، وعل�ه دون قصدٍ  غواللَّ مجالس من ع�اد الرَّحمن وهو مرورهم �الشَّ

 . وهو اإلعراض عن تلك المجالس یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً 

                                                           

 .١٩/٤٦ - صافي محمود – الجدول في إعراب القرآن الكر�م: انظر (١)

 .٨/١٥٦ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 . ٤/١٣١ -  الب�ضاو�ُّ  - أو�ل نز�ل وأسرار التَّ أنوار التَّ : انظر (٣)



- ٥٢  - 
 

َها ُصم�ا ﴿: قوله تعالى: ا�عةالمسألة السَّ  ْم ملَْ خيَِرُّوا َعَليـْ
َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ�َ�ِت َر�ِِّ

   ]٧٣:الفرقان[﴾َوُعْمَيا�ً 

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( �ون، خافض لشرطه على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . نصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غر جازمةم

ر� )٢( على  مبنيٌّ  مبنيٌّ للمجهول فعل ماضٍ ) رواذ�ِّ ( )ذُكُِّروا ِ�َ�ِت َر�ِِّمْ (: جملة فعل الشَّ

مِّ؛ التِّ  على  صل مبنيٌّ واو الجماعة ضمیر متَّ و ر�، وهو فعل الشَّ  صاله بواو الجماعة،الضَّ

، )ذ�ِّروا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) �آ�ات(فاعل، واأللف فارقة، نائب رفع  �ون في محلِّ السُّ 

، وهو مضاف، والهاء ضمیر �الكسرة مضاف إل�ه مجرور) همر�ِّ ( واالسم المجرور مضاف،

في ) رواذ�ِّ (ّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والم�م للجمع، والجملة الفعل�َّة على الكسر في مح مبنيٌّ متَّصل 

 . )١(محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر� )٣( َها( :جملة جواب الشَّ وجزٍم وقلٍب ال محلَّ له  حرف نفي) لم( )ُصم�ا َوُعْمَيا�ً  ملَْ خيَِرُّوا َعَليـْ

وا(من اإلعراب،  فعل مضارع مجزوم �حذف النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو ) یخرُّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة،  جار ) علیها(الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

وا(ومجرور متعل� �الفعل  الواو حرف للعطف ) �اناً وعم(حال منصوب �الفتحة، ) صمَّاً (، )یخرُّ

) وایخرُّ (اسم معطوف منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) عم�اناً (ال محلَّ له من اإلعراب، 

رط�َّة ال محلَّ لها من اإلعراب  جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب، والجملة الشَّ

 .)٢(صلة الموصول

  

  

                                                           

 .٧/٣٢٩٤ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٧/٤٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)
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       ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ا �آ�ات هللا وْ ظُ عِ هم إذا وُ حمن، أنَّ من صفات ع�اد الرَّ  تذ�ر اآل�ة الكر�مة صفًة جدیدةً        

وقلوٍب وجلٍة، فإذا وقع  ،واع�ةٍ  ا بها، لم �عرضوا عن تلك اآل�ات، بل سمعوها �آذانٍ فوْ وِّ تعالى، وخُ 

ر� ر� و عظة �آ�ات هللا تعالى، �ان منهم جواب اوهو المو  فعل الشَّ هو عدم اإلعراض لشَّ

ر� ، )١(عنها ر� فعل وقوع تأكید التي تفید ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ لع�اد الرَّحمن وهو الشَّ

وهو االتعا� بها وعدم اإلعراض  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً تذ�یرهم �آ�ات هللا تعالى

  .عنها

ُتْم َفَسْوَف  يـَْعَبُأ ِبُكْم َريبِّ َلْوَال ُدَعاؤُُكمْ ُقْل َما ﴿ :قوله تعالى: امنةالمسألة الثَّ  بـْ فـََقْد َكذَّ

      ]٧٧:الفرقان[﴾َيُكوُن ِلَزاًما

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( اإلعراب،  له من �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلْوَال (: أداة الشَّ

 .وهو حرف امتناٍع لوجودٍ 

ر�جملة فعل  )٢( مَّة، وهو مضاف، والكاف ضمیر متَّصل  )ُدَعاؤُُكمْ ( :الشَّ مبتدأ مرفوع �الضَّ

مِّ في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والم�م للجمع، وخبر المبتدأ محذوف وجو�اً  : تقدیره ،مبنيٌّ على الضَّ

 . )٢(�م �ائنٌ ؤ لوال دعا

ر� )٣( ر�  :جملة جواب الشَّ م في جواب الشَّ �اق ما یدلُّ على جملة السِّ محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ

ر� المحذوفة، والتَّقدیر  .     )٣(�م ما �ع�أ ��م ر�ِّيؤ لوال دعا: جواب الشَّ

  

                                                           

  .٦/٢٣١ - عود أبو السُّ  -ل�م إرشاد العقل السَّ : انظر (١)

  . ٢/٣٧٨ - أحمد الدَّعاس – إعراب القرآن الكر�م: انظر (٢)

ابن أبي  –، الفر�د في إعراب القرآن المجید ٧/٣٢٩٧ - محمود �اقوت . د - إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)

  .  ٣/٦٤٥ –العز الهمذانيُّ 
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ر�األثر التَّ : ثان�اً    فسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ یوجه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ       
ّ
ٍة شرط�َّ  قول للمشر�ین في س�اق جملةٍ �َّ  �أنْ  )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ما �ع�أ : ر� المحذوفدائد، �ان جواب الشَّ  تضر�م واستغاثتكم إلى هللا تعالى في الشَّ َال وْ لَ : فعلها

، وقد َذَ�ْرُت )١(سول والقرآن فسوف ��ون العذاب مالزمًا لكم في اآلخرةبتم �الرَّ ي، فقد �ذَّ ��م ر�ِّ 

ر�  امتناع عدم اكتراث هللا تعالى : أنَّه حرف امتناٍع لوجوٍد، أ�) َلْوَالْ (عند إعراب حرف الشَّ

عاء منهم   .   �الع�اد، لوجود الدُّ

 

 

                                                           

  .٢/٤٥٥ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (١)



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  انيالمبحث الثَّ 

  عراء وبیان أثرھا على المعنى التفسیرّيِ رط في سورة الشُّ تحلیل جملة الشَّ 

  :وأربعة مطالب ،المبحث وفیھ بین یدّيِ 

  عراءعریف بسورة الشُّ التَّ : بین یدّيِ المبحث

  رھاـان أثـوبی) ٥١-١(ة ــن اآلیـرط مشَّ ـلة الـیل جمـتحل: لطلب األوَّ ـالم

  رھاـوبیان أث) ١١٠-٥٢(ة ــرط من اآلیتحلیل جملة الشَّ : انيالمطلب الثَّ 

  وبیان أثرھا) ١٨٠-١١١(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : الثالمطلب الثَّ 

 وبیان أثرھا) ٢٢٧-١٨١(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : ابعالمطلب الرَّ 
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  الم�حث بین ید�ِّ 

  عراءعر�ف �سورة الشُّ التَّ 

ورة: أوَّال   تسم�ة السُّ

عراء، و�ذلك جاء تسمیتها في �تب  ورةاشتهرت هذه السُّ        الح �سورة الشُّ لف الصَّ عند السَّ

ورة التي قد تفرَّدت من السُّ  نَّة المطهرة، أمَّا عن سبب تسمیتها بهذا االسم؛ فذلك ألنَّها هي السُّ

عراء، وذلك فيبین سور القرآن الك َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم ﴿: قوله تعالى ر�م بذ�ر لف� الشُّ

ورة اسمًا آخر، فهي تسمى �سورة  )١(، وَذَ�َر ابن عاشور]٢٢٤:عراءالشُّ [﴾اُوونَ اْلغَ  أنَّ لهذه السُّ

ورة قد افتتحت �الحروف المقطَّعة في أولها، وهي قوله تعالى تِْلَك  *طسم ﴿ :طسم؛ ألنَّ السُّ

عراء[ ﴾آَ�ُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ  عن التَّفسیر المرو�ِّ عن مالك بن  )٣(یوطيُّ ، ونقل السُّ )٢( ]١،٢:الشُّ

، وقد علَّل ابن عاشور سبب تسمیتها بهذا االسم؛ ألنَّها )٤(أنس أنَّها تسمى �سورة الجامعة أ�ضاً 

ِ أول سورة قد جمعت ذ�ر الرُّسل أصحاب الشَّ 
ّ
�الرِّسالة ) ملسو هيلع هللا ىلص(رائع المعلومة إلى م�عث النَّبي

ر�فة     .  )٥(الشَّ

  

                                                           

�تونة، ولد في تونس ین بتونس، وشیخ جامعة الزَّ اهر ابن عاشور، رئ�س المفتین المالكیِّ د الطَّ المفسر محمَّ  (١)

ر�عة و�ر، ومقاصد الشَّ حر�ر والتنَّ التَّ : هـ، له مصنفات مختلفة منها١٣٩٣هـ، وتوفي فیها سنة ١٢٩٦سنة 

  .  )٦/١٧٤ - الزر�لي  - األعالم : انظر(. ة، وموجز ال�الغة وغیرهااإلسالم�َّ 

  . ١٩/٨٩ -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (٢)

خ أدیب، ، إمام حاف� مؤرِّ یوطيُّ السُّ  ر�ُّ د الخضیِّ حمن بن أبي ��ر بن محمَّ عبد الرَّ أبو الفضل ین جالل الدِّ  (٣)

اج اإلتقان في علوم القرآن، والتَّ : هـ، له مصنفات مختلفة منها٩١١هـ، وتوفي فیها سنة ٨٤٩ولد في القاهرة سنة 

 ابن العماد – شذرات الذَّهب: انظر(. فسیر وغیرهاحبیر لعلم التَّ في إعراب مش�ل المنهاج، وتار�خ الخلفاء، والتَّ 

- ١٠/٧٤(  .  

  .١/١٩٤ - اإلتقان في علوم القرآن : انظر (٤)

  .١٩/٨٩ -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (٥)
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  آ�اتهاترتیبها وعدد : ثان�اً 

ادسة والعشر�ن في ترتیب سور الم ُتعدُّ        ورة السَّ عراء السُّ ، �ما ُتعدُّ سورة الشُّ ِ
ّ
صحف العثماني

ور، فقد نزلت �عد سورة الواقعة وقبل سورة النَّمل، السُّ  ا�عة واألر�عین في ترتیب نزول السُّ ورة السَّ

ة وأهل ال�صرة في آ�اتها،  ن عدد آ�اتها فقد اختلف أهل الَعدِّ أمَّا ع فقد جعل أهل المدینة وأهل م�َّ

ام وأهل الكوفة عددها مائتین وس�عًا  عدد آ�اتها مائتین وستًا وعشر�ن آ�ًة، بینما جعل أهل الشَّ

    .  )١(ن آ�ةً وعشر�

   زمان نزولها: ثالثاً 

ور الم�ِّ        عراء من السُّ �َّة على قول جمهور المفسر�ن، ورو� عن ابن ع�اس وقتادة سورة الشُّ

) (ورة قد نزلت في إلى آخر السُّ  ﴾َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ﴿: أنَّ اآل�ات من قوله تعالى

ُء َبِين َأَوملَْ َيُكْن َهلُْم آيًَة َأْن يـَْعَلَمُه ُعَلَما﴿: المدینة المنورة، ورو� عن مقاتل أنَّ قوله تعالى

  . )٢(قد نزل في المدینة المنورة ]١٩٧:عراءالشُّ [﴾ِإْسَرائِيلَ 

ورة �لُّها م�ِّ غیر أنَّ  ابن عاشور قد رجح ُموْ        �َّة، وردَّ على من قال أنَّ فیها آ�ات ِقَنًا أنَّ السُّ

قد نزل في المدینة، ف�عد  ﴾اْلَغاُوونَ َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم ﴿: مدن�َّة، فردَّ على من قال أنَّ قوله تعالى

عراء الَّذین آمنوا وعملوا  عراء أولئك الشُّ ته في ذلك أنَّ اآل�ة الكر�مة قد استثنت من الشُّ ِذْ�ِر حجَّ

الحات أمثال أنَّه : وغیرهم، فردَّ ابن عاشور ،و�عب بن مالك ،وابن رواحة ،حسان بن ثابت: الصَّ

ة الم�رَّمة شعراء یهجون النَّبيَّ  ضر بن الحارث، والعوراء بنت حرب، النَّ : ومنهم) ملسو هيلع هللا ىلص( �ان في م�َّ

عراء یت�عهم الغاوون، و�ان شعراء المدینة المنورة قد : فهؤالء هم المقصودون �قوله تعالى والشُّ

ة شعراء مسلمین من الَّذین هاجروا إلى الح�شة، وردَّ على من أسلموا قبل الهجرة، و�ان  في م�َّ

قد نزلت في المدینة  ﴾َأَوملَْ َيُكْن َهلُْم آيًَة َأْن يـَْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِين ِإْسَرائِيلَ ﴿: قال أنَّ قوله تعالى

فردَّ علیهم أنَّ  معلِّلین قولهم هذا �أنَّ مخالطة ومحاجَّة علماء بني إسرائیل �انت �عد الهجرة،

                                                           

  . ١٩/٩٠ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ ٣/٢٩٨ - مخشر�ُّ الزَّ  -  الكشاف: انظر (١)

ر الوجیز ، المحرَّ ١٣/٨٧ -  القرطبيُّ  -، الجامع ألح�ام القرآن ٤/١٠٨ -  و�انيُّ الشَّ  - فتح القدیر  :انظر (٢)

  . ٤/٢٢٤ -  ة األندلسيُّ ابن عط�َّ  -
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ة  ة ال تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني إسرائیل، فقد ذ�ر القرآن الكر�م مثل هذه الحجَّ الحجَّ

ة، ومن ذلك قوله تعالى َنُكمْ  ُقْل َكَفى ِ��َِّ َشِهيًدا﴿: في آ�اٍت نزلت في م�َّ  ]٦٣:عدالرَّ [﴾بـَْيِين َوبـَيـْ

ْبِلِه ُهْم ِبِه يـُْؤِمُنونَ ﴿: �َّة، وقوله تعالىوهي م�ِّ  َناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن قـَ وهي  ]٥٢:القصص[﴾الَِّذيَن آتـَيـْ

ة صالت مع الیهود �المدینة، �م�َّة، و�ان ألهل م�َّ �َّة، وشأن علماء بني إسرائیل مشهور م�ِّ 

ح ال�احث ما رجَّحه ابن عاشور أنَّ رَ ، و�ُ )١()ملسو هيلع هللا ىلص(ومراجعات بینهم في شأن �عثة محمَّد  آ�ات  ّجِ

عراء �لُّها م�ِّ    .        �َّةسورة الشُّ

ئ�سة : را�عاً  ورة ومقاصدها الرَّ   محور السُّ

عراءسورة  عدُّ تُ        التي تعنى �شئون العقیدة، ومعالجة  ة األخر� �َّ ور الم�ِّ شأنها شأن السُّ  الشُّ

ورة إذن یدور حول  ین من التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث، فمحور السُّ إث�ات أصول العقیدة أصول الّدِ

 بهم حلَّ  ماو  الرُّسل مع أممهم،أحوال  ، من خالل ب�ان)التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث( اإلسالم�َّة

  . من عذاٍب نتیجة تكذیبهم لرسلهم

ئ�سة ف�م�ن إجمالها ف�ما �أتي       ورة الرَّ أمَّا عن مقاصد السُّ
)٢( :  

ورة عن القرآن الكر�م الَّذ� أنزله هللا تعالى هدا�ًة للخل�، و��ان موقف المشر�ین  )١( تحدثت السُّ

 . منه، الَّذین �ذَّبوا �ه مع وضوح آ�اته، وسطوع براهینه، وطلبوا معجزة غیره عنادًا واستك�اراً 

ورة طائفة من األنب�اء والرُّسل الكرام مع أقوامهم، و��ان موقف  )٢( أقوامهم منهم، وما تناولت السُّ

أصابهم من عذاٍب نتیجة لتكذیبهم رسل هللا تعالى، ومن األنب�اء والرُّسل الَّذین ذ�رتهم آ�ات 

 .ونوح، وهود، وصالح، ولو�، وشعیب موسى، وٕابراه�م،: ورةالسُّ 

ورة الحدیث عن فر�قین من النَّاس )٣( عد: تناولت السُّ اء والغاو�ن األشق�اء، ومصیر المتَّقین السُّ

 . من الفر�قین یوم الق�امة لٍّ �

�اطین، وٕاث�ات أنَّ الرَّدُّ على افتراء المشر�ین في زعمهم أنَّ القرآن الكر�م شعر من تنز�ل الشَّ  )٤(

 ِ
ّ
ٍ مبینٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص(القرآن الكر�م تنز�ل رّبِ العالمین نزل �ه جبر�ل على النَّبي

ّ
 . بلساٍن عر�ي

                                                           

  .١٩/٩٠ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (٢)   .٢/٣٥٧ - الصَّ
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  لالمطلب األوَّ 

عراء ر� في سورة الالشَّ تحلیل جملة  و��ان أثرها على المعنى  )٥١-١(من اآل�ة شُّ

    التَّفسیر�ِّ 

  : أتي، وهي �ما �ةً شرط�َّ  ةً جمل اثنتي عشرة ، تحتو� علىائلمسعشر  علىمل هذه اآل�ات تتش

َفظَلَّْت َأْعَناقـُُهْم َهلَا ِإْن َنَشْأ نـُنَـزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيًَة ﴿ :قوله تعالى :المسألة األولى

  ]٤:عراءالشُّ [﴾َخاِضِعنيَ 

ر�: أوًَّال    تحلیل جملة الشَّ

ر� أداة )١( �ون ال محلَّ له من اإلعراب )ِإنْ ( :الشَّ  . حرف شر� جازم مبنيٌّ على السُّ

ر�، والفاعل فعل مضارع مجزوم  )نشأ( )َنَشأْ (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢( �ون، وهو فعل الشَّ �السُّ

محذوف یدلُّ عل�ه ) َنَشأْ (، ومفعول �عود على هللا تعالى) نحن(مستتر وجو�ًا تقدیره ضمیر 

ر� على الطَّر�قة الغال�ة في حذف مفعول المشیئة، والتَّقدیر    . )١(إن نشْأ تنز�ل آ�ة: جواب الشَّ

�ون،  فعل مضارع) ننزِّل( )نـُنَـزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيَةً ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( مجزوم �السُّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره  ) علیهم(�عود على هللا تعالى، ) نحن(وهو جواب الشَّ

ماء(، والم�م للجمع، )ننزِّل(جار ومجرور متعل� �الفعل  جار ومجرور متعل� �محذوف ) من السَّ

ماء، : قدیروالتَّ  ،)آ�ةً (لـ حالٍ   .  )٢(ه منصوب �الفتحةمفعول �) آ�ةً (آ�ًة �ائنًة من السَّ

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ورة أنَبیَّ  �عد أنْ        آ�ات هذا الكتاب وهو القرآن الكر�م واضحة  ن هللا تعالى في مطلع السُّ

هة ظاهر جل�َّ  ِ الخطاب إلى النَّ  إعجازها لمن أراد أْن یَّتأملها، وجَّ
ّ
د لعلك �ا محمَّ : مسل�ًا له) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

                                                           

  . ٧/٣٣٠٠  -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  . ٨/١٦٢ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

http://quran.v22v.net/tafseer-3304-28.html
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الخطاب  لُ �مِ ، و�ُ من علیهم وال تتأثر �عدم إ�مانهز إ�مان هؤالء الكفار، فال تح ممهلك نفسك لعد

 ماءمن السَّ  آ�ةً  معلیه لَنزِّ نُ  :ر� وهو، ف�قع جواب الشَّ إْن َنَشْأ تنز�ل آ�ة :فعلها ةٍ شرط�َّ  بجملةٍ 

ر� )١(لإل�مان قسرًا وقهراً  منقادة خاضعةناقهم أع فتظلُّ  الَّذ� �شعر ) إن(، وقد جيء �حرف الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ ذلك ال �شاؤه هللا تعالى لح�مٍة اقتضت ذلك، فعل �عدم الجزم بوقوع  الشَّ

ألنَّ  ومعنى انتفاء هذه المشیئة أنَّ الح�مة اإلله�َّة اقتضت أْن �حصل اإل�مان من نظٍر واخت�اٍر؛

  . ذلك أجد� النتشار سمعة اإلسالم في مبدأ ظهوره

فـََفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فـََوَهَب ِيل َريبِّ ُحْكًما ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّان�ة

  ]٢١:عراءالشُّ [﴾َوَجَعَلِين ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ون في  )َلمَّا( :ر�أداة الشَّ  )١( اسم شر� غیر جازم، ظرف زمان �معنى حین مبنيٌّ على السُّ

  .  محّلِ نصٍب بجوا�ه

�ون؛ التِّ  فعل ماضٍ  )ِخْفُتُكمْ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢( صاله �ضمیر الرَّفع مبنيٌّ على السُّ

مِّ في محّلِ رفع فاعل، و  ر�، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ عل الضَّ الكاف المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

مِّ في محل نصب مفعول �ه، والم�م للجمع، والجملة الفعل�َّة  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

 . )٢(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة) خفتكم(

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

َلمَّا خفتكم فررت من�م: المحذوف، والتَّقدیر
)٣( . 

ر� : ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

یث أمره هللا ، ح)(ة موسى فتبدأ �قصَّ ، األنب�اء صِ َص تبدأ اآل�ات الكر�مة في ب�ان قَ       

هاب إلى فرعون وقومه ودعوتهم إلي ع�ادة هللا تعالى وحده، وٕانذارهم هارون �الذَّ  وأخاهتعالى 

                                                           

  .٦/١٣٥ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (١)

 .  ٧/٦٣ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر(٢) 

 .  ١٠/٦٢ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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ا مرسلون إل�ك من إنَّ : ا تأت�ا فرعون فقوالوذلك �البراهین والمعجزات ال�اهرة، فلمَّ  ،عاق�ة الكفر

د دِّ عَ عون �ُ أخذ فر  ،ا �ان ذلكأطل� سراح بني إسرائیل من استع�ادك لهم، فلمَّ  العالمین، أنْ  ربِّ 

وم�ثت بین ظهرانینا سنین عدیدة  ،ًا صغیراً ألم نر�ك فینا صب�َّ : قائالً  )(نعمه على موسى 

ا نفسًا، فأنت من الجاحدین إلنعامنا وٕاحساننا قتلت منَّ  نحسن إل�ك ونرعاك، وفعلت فعلتك أنْ 

لمخطئین الجاهلین؛ وأنا من ا ةعلَ أنَّي قد فعلت تلك الفِ : �القول )(عل�ه موسى  عل�ك، فردَّ 

: فعلها قوله ةٍ شرط�َّ  تأدی�ه، و�وجه الخطاب إلى فرعون بجملةٍ  تي لم أتعمد قتله ولكن أردألنَّ 

ة محذوف �فهم من رط�َّ ي، وجواب الجملة الشَّ لمَّا خفت على نفسي من أْن تقتلونفررت من�م 

  .     )١(فررت وهر�ت من�م ا خفتفلمَّ : قدیروالتَّ  ،س�اق اآل�ة الكر�مة

ُتْم ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّالثة نَـُهَما ِإْن ُكنـْ قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ

  ]٢٤:عراءالشُّ [﴾ُموِقِننيَ 

ر� : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( �ون  )ِإنْ (: أداة الشَّ   .له من اإلعراب ال محلَّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ على السُّ

ر�جملة فعل  )٢( ُتْم ُموِقِننيَ ( :الشَّ �ون؛  فعل ماٍض ناقص) �نتم( )ُكنـْ ناسخ مبنيٌّ على السُّ

ر�التِّ  في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ  صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

مِّ في محّلِ رفع اسم �ان، والم�م للجمع،  ه ال�اء؛ ألنَّ �خبر �ان منصوب ) موقنین(على الضَّ

 . )٢(ر سالمجمع مذ�َّ 

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

موات واألرض: المحذوف، والتَّقدیر  . )٣(ِإْن �نتم موقنین فآمنوا برّبِ السَّ

  

                                                           

  .٦/٢٣٨ - عود أبو السُّ  -ل�م إرشاد العقل السَّ : انظر (١)

عاس وآخرون  - إعراب القرآن الكر�م: انظر (٢)  . ٢/٣٨١ - أحمد الدَّ

  . ٧/٣٣١٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

وفرعون، فقال فرعون  )(ذ� دار بین موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في ب�ان الحوار الَّ       

عل�ه موسى  العالمین؟، فردَّ  ه ربُّ ذ� تزعم أنَّ من هو هذا الَّ : متكبرًا ومستعل�اً  )(لموسى 

) ( ٍإْن : وعبَّر بجملٍة شرط�ةٍ موات واألرض وما بینهما، هو خال� السَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  بجملة

ر��انت لكم قلوب موقنة وأ�صار نافذة، وجواب   ،محذوف �فهم من س�اق اآل�ة الكر�مة الشَّ

موات واألرض وما بینهماإْن �نتم موقنین : قدیروالتَّ  ر� ، وقد جيء �)١(فهو ربُّ السَّ ) إنْ (أداة الشَّ

ر� غال�ًا؛ للتَّش��كفعل ر �عدم الجزم بوقوع عِ شْ التي تُ  قومه �أنَّ هللا و وقوع ال�قین من فرعون ب الشَّ

موات واألرض وما بینهما   .   تعالى هو ربُّ السَّ

ُتْم ﴿: قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة نَـُهَما ِإْن ُكنـْ قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ

   ]٢٨:عراءالشُّ [﴾تـَْعِقُلونَ 

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

�ون  )ِإنْ (: أداة الشر� )١(   .له من اإلعراب ال محلَّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ على السُّ

ُتْم تـَْعِقُلونَ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢( �ون؛ على  مبنيٌّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ) �نتم( )ُكنـْ السُّ

ر� صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك،التِّ   صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ في محّلِ جزمٍ  وهو فعل الشَّ

فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛  )تعقلون (، م للجمعرفع اسم �ان، والم� في محلِّ  مِّ على الضَّ 

�ون في محّلِ رفع فاعل،  ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

  .  )٢(في محّلِ نصب خبر �ان) تعقلون (والجملة الفعل�َّة 

ر�  :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب جواب الشَّ م في الّسِ محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ

 . )٣( ِإْن �نتم تعقلون فآمنوا برّبِ المشرق والمغرب: المحذوف، والتَّقدیر

                                                           

 .٢/٧٥١ -  د الحجاز�ُّ محمَّ  -فسیر الواضح التَّ : انظر (١)

 . ٧/٦٥ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

  .٣/٨٣١ - أحمد الخرَّا�. د –إعراب القرآن المجتبى من مش�ل : انظر (٣)
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   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ن یَّ بَ  وفرعون، ف�عد أنْ  )(ذ� دار بین موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في ب�ان الحوار الَّ       

موات واألرض وما بینهما، قال فرعون لمن حوله السَّ  هللا تعالى هو ربُّ  لفرعون أنَّ  )(موسى 

هو : ةوزاد في الب�ان والحجَّ  )(موسى  أال تسمعون لما �قوله موسى؟، فردَّ : من أشراف قومه

ذ� أرسل إل��م سول الَّ إنَّ الرَّ  :فرعون ساخراً  ذین �انوا قبلكم، فردَّ خالقكم وخال� آ�اء�م الَّ 

 ةٍ شرط�َّ  على فرعون بجملةٍ  )(موسى  لمجنون، أساله عن شيء فیجیبني عن شيء، فردَّ 

 مس من المشرق و�جعلها تغرب من المغرب، وهذا مشهد �لَّ ع الشَّ لِ طْ ذ� �ُ هو هللا تعالى الَّ : فقال

محذوف �فهم  ر�الشَّ إْن �نتم تعقلون، وجواب : وعبَّر بجملٍة شرط�ةٍ یوم ی�صره العاقل والجاهل، 

، وقد )١(وما بینهما لمشرق والمغربا ربُّ هو إْن �نتم تعقلون ف: قدیروالتَّ  ،لآل�ة �اق الكر�ممن السِّ 

ر�  ر� غال�ًا؛ عِ شْ تُ  التي) إنْ (جيء �أداة الشَّ قومه و �أنَّ فرعون  للتَّش��كر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

موات    .  واألرض وما بینهما�عقلون �أنَّ هللا تعالى هو ربُّ السَّ

قَاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإَهلًا َغْريِي َألَْجَعَلنََّك ِمَن ﴿ :قوله تعالى: المسألة الخامسة

  ]٢٩:عراءالشُّ [﴾اْلَمْسُجوِننيَ 

ر�  : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( جازم حرف شر� ) ِإنْ (، من اإلعراب ال محلَّ لها ،موطئة للقسم الالم )لَِئنِ (: أداة الشَّ

ال محلَّ له من  اكنینخلص من التقاء السَّ ر؛ للتَّ ك إلى الكسرِّ ذ� حُ �ون الَّ السُّ على  مبنيٌّ 

 .اإلعراب

ر� )٢( �ون؛ التِّ فعل ماٍض م) خذتاتَّ ( )اختََّْذَت ِإَهلًا َغْريِي( :جملة فعل الشَّ صاله بنيٌّ على السُّ

ر� �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الفتح  وهو فعل الشَّ

منصو�ة �الفتحة ) إلهاً (صفة لـ) غیر� (مفعول �ه منصوب �الفتحة، ) إلهاً (في محّلِ رفع فاعل، 

                                                           

 .  ٤/١١٤ -  و�انيُّ الشَّ  -فتح القدیر  :انظر(١) 



- ٦٤  - 
 

المقدَّرة على ما قبل ال�اء منع من ظهورها اشتغال المحّلِ �حر�ة المناس�ة، وهو مضاف، وال�اء 

 . )١(�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�هضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ 

ر� )٣( ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّه تقدَّ  :جملة جواب الشَّ ر� قسم جواب الشَّ ، والقسم سدَّ م على الشَّ

ر� خبر یجوز ف�ه التَّصدی� والتَّكذیب، في حین أنَّ  ر�؛ ألنَّ جواب الشَّ أح�ُّ �الجواب من الشَّ

مسدَّ جواب ألجعلنَّك : جواب القسم وهو قولهجواب القسم ال �حتمل إال التَّصدی�، وقد سدَّ 

ر�  رط�َّة مع جملة القسم في محّلِ نصب مقول المحذوفالشَّ  . )٢(القول، والجملة الشَّ

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ة أثناء الحوار الَّذ�  )(عجز فرعون عن الرّدِ على موسى  �عد أنْ         وُأبلس في الحجَّ

، فقال مهددًا إ�اه �السجن ش والعنف�ال�ط )(دار بینهما، رجع إلى االستعالء متوعدًا موسى 

لئن اتخذت ر�ًَّا غیر� �ا موسى ألجعلنَّك في : شرط�َِّة فعلهافرعون ُمْقِسمًا في س�اق جملٍة 

رط�َّة محذوف أغنى عنه جواب القسم وهو قولهغ�اهب السُّ  ألجعلنَّك : جون، وجواب الجملة الشَّ

  .  )٣(من المسجونین

ُتَك ِبَشْيٍء ُمِبنيٍ ﴿: قوله تعالى: ادسةالمسألة السَّ    ]٣٠:عراءالشُّ [﴾قَاَل َأَوَلْو ِجئـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( ال محلَّ لها ، والواو للحال ال محلَّ لها من اإلعرابالهمزة لالستفهام  )َأَوَلوْ (: أداة الشَّ

له من اإلعراب، وهو  �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ ) لو(، من اإلعراب

 . المتناعٍ  حرف امتناعٍ 

ر� )٢( ُتَك (: جملة فعل الشَّ صاله �ضمیر �ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ  )ِبَشْيٍء ُمِبنيٍ ِجئـْ

رفع فاعل،  في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ر�، والتَّ وهو فعل الشَّ  ،كفع المتحرِّ الرَّ 

مجرور و جار ) �شيء(نصب مفعول �ه،  على الفتح في محلِّ  صل مبنيٌّ والكاف ضمیر متَّ 

                                                           

  . ١٠/٦٦ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر(١) 

  .  ٢/٣٨٢ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

 .١٣/٩٨ - طبيُّ القرُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (٣)
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ر�الكسرة�مجرورة ) شيءٍ (لـصفة ) مبین(، )جئتك(متعل� �الفعل  في محّلِ  ، وجملة فعل الشَّ

 .   )١(نصب حالٍ 

ر� )٣( ر� محذو   :جملة جواب الشَّ �اقجواب الشَّ م في الّسِ ما یدلُّ علي الجواب  ف؛ ألنَّه قد تقدَّ

رط�َّة مع االستفهام في ، ؟مبین أتفعل بي ذلك جئتك �شيءٍ  وْ لَ وَ أَ  :، والتَّقدیرالمحذوف والجملة الشَّ

 . )٢(محل نصب مقول القول

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 ذ� دار بینهما �عد أنْ قال لفرعون أثناء الحوار الَّ  )(موسى  تذ�ر اآل�ة الكر�مة أنَّ       

جئتك �آ�ٍة واضحٍة، �ان جواب َأَوَلْو : ، وذلك في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة فعلهاجنهدده فرعون �السِّ 

ر� المحذوف ر� ، وقد )٣(تجعلني من المسجونین: ، أ�؟أتفعل بي ذلك: الشَّ َذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ

ر� المحذوف وهو أتجعلني من المسجونین، : ، أ�المتناعٍ حرف امتناٍع ) َلوْ ( امتناع جواب الشَّ

  . من ر�ِّه �آ�ةٍ  )(المتناع فعله وهو عدم مجيء موسى 

ا�عة   ]٣١:عراءالشُّ [﴾قَاَل فَْأِت ِبِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ﴿: قوله تعالى: المسألة السَّ

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١(   .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( ناسخ مبنيٌّ على  فعل ماٍض ناقص) �نت( )ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( :جملة فعل الشَّ

�ون؛ التِّ  ر�السُّ اء ضمیر متَّصل في محّلِ جزٍم، والتَّ  صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

ادقین(مبنيٌّ على الفتح في محّلِ رفع اسم �ان،  جار ومجرور متعل� �محذوف خبر ) من الصَّ

 . )٤(محسو�اً : تقدیره ،�ان

                                                           

  .٧/٣٣١٣ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

   .١٠/٦٦ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

 .٢/٣٦٢ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)

 .٨/١٨٠ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر(٤) 
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ر�جملة جواب  )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

  .)١(�ه ادقین فأتِ �نت من الصَّ  نْ إِ  :المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 بینهما �عد أنْ ذ� دار قال لفرعون أثناء الحوار الَّ  )(موسى  تذ�ر اآل�ة الكر�مة أنَّ       

تعرف �ه صدقي، فأجا�ه فرعون  قاطعٍ  هانٍ جنني ولو جئتك �آ�ة و�رَّ أتسَّ : جنهدده فرعون �السِّ 

 ة محذوف �ستدلُّ رط�َّ ادقین، وجواب الجملة الشَّ فأِت بها إْن �نت من الصَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  بجملةٍ 

لیل على اآل�ة والدَّ ین فأِت �ادقإْن �نت من الصَّ : قدیروالتَّ  ،عل�ه من س�اق اآل�ة الكر�مة

ر�  �أداة، وقد جيء )٢(تكنبوَّ  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ عِ شْ تُ  التي) إنْ (الشَّ ر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

ك �ش�ِّ ، وعل�ه فهو ضعیفٌ  احتمالٌ  )(صدق موسى  احتمالفي �الم فرعون ما �قتضي أنَّ 

يء المبین الَّذ� زعمه؛ لذلك طلب منه أْن �أتي )( في صدق موسى    . �الشَّ

  ]٣٧:عراءالشُّ [﴾﴿�َُْتوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليمٍ : قوله تعالى: المسألة الثَّامنة

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

إْن، وهي حرف شر� جازم : تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

فعل مضارع ) ت�عث(إْن ت�عث، فالفعل : قدیرتَّ وال ،ر� محذوففعل الشَّ  :ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

�ون مجزوم     .)٣(ر�ه فعل الشَّ ؛ ألنَّ �السُّ

ون؛ فعل مضارع مجزوم �حذف النُّ ) �أتوك( )�َْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليمٍ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

�ون في محل رفع فاعل، على السُّ  صل مبنيٌّ وواو الجماعة ضمیر متَّ  مقدَّر،جواب شرٍ� ه ألنَّ 

جار ومجرور متعل� ) ��لِّ (نصب مفعول �ه،  على الفتح في محلِّ  صل مبنيٌّ والكاف ضمیر متَّ 

                                                           

ین الدرو�ش – و��انه مإعراب القرآن الكر�: انظر (١)   .٧/٦٦ – محي الّدِ

  .١٠/٥٣٥٠ -د أبو زهرة محمَّ  -فاسیر زهرة التَّ : انظر (٢)

 .  ١٩/٦٩ -محمود صافي  - الجدول في إعراب القرآن: انظر (٣)
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ار(، واالسم المجرور مضاف، )�أتوك(�الفعل  صفة ) عل�م(�ه مجرور �الكسرة، مضاف إل) سحَّ

ار(لـ  . )١(�الكسرةمجرورة ) سحَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

في غا�ة  عظ�مةٍ  ةٍ عصاه فتحولت إلى ح�َّ  )(ا ألقى موسى ه لمَّ تذ�ر اآل�ات الكر�مة أنَّ       

ون لمن حوله من اظر�ن، قال فرعالوضوح والجالء، وأخرج یده من جی�ه فإذا هي ب�ضاء للنَّ 

 شيءٍ  ف�أ�ِّ  �َّستولي على أرض�م �سحره العظ�م، عظ�م یر�د أنْ إنَّ هذا لساحر : أشراف قومه

ر أمرهما، وأرسل في أطراف مملكتك من أخِّ : عل�ه أشراف القوم أصنع؟، فردَّ  تشیرون عليَّ أنْ 

، وتستكمل اآل�ة الكر�مة قول أشراف القوم في س�اق جملٍة م�انٍ  حرة من �لِّ یجمع لك السَّ 

ر�: قدیروالتَّ  ،هاشرط�ٍَّة محذوف أداتها وفعل �أتوك : إْن ت�عث في المدائن، س��ون جواب الشَّ

  . )٢(حر�ضروب السِّ  عل�مٍ  ساحرٍ  ��لِّ 

 ﴾َلَعلََّنا نـَتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبنيَ ﴿: قوله تعالى: تَّاسعةالمسألة ال

عراء[   ]٤٠:الشُّ

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( �ون  )ِإنْ (: أداة الشَّ   .له من اإلعراب ال محلَّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ على السُّ

ر� )٢( مَّ؛  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) �انوا( )َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبنيَ (: جملة فعل الشَّ على الضَّ

ر� صاله بواو الجماعة،التِّ  على  صل مبنيٌّ واو الجماعة ضمیر متَّ جزٍم، و  محلِّ في  وهو فعل الشَّ

�ون ) هم(رفع اسم �ان، واأللف فارقة،  �ون في محلِّ السُّ   ضمیر منفصل للتَّأكید مبنيٌّ على السُّ

اكنین مِّ للتَّخلص من التقاء السَّ خبر �ان ) الغالبین(، ال محلَّ له من اإلعراب الَّذ� ُحرِّك إلى الضَّ

 . )٣(ر سالمه جمع مذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ �منصوب 

                                                           

أحمد  –، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ٧/٣٣١٦ - محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  . ٣/٨٣٣ –الخرَّا� 

 .٣٦٢ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٢)

 . ١٠/٧٠  -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب جواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ الشَّ

 . )١(ِإْن �انوا هم الغالبین فلعلنا نتَّ�عهم: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

حون اجتم��َّ تذ�ر اآل�ات الكر�مة أنَّ أشراف القوم أشاروا عل�ه أْن        ى مْن اعهم وقت الضُّ

�ادروا : فعلها ةٍ شرط�َّ  اس بجملةٍ ، فقیل للنَّ )(ذ� حدده موسى قت الَّ و �نة وهو الیَّوم الزِّ 

عل�ه من  محذوف �ستدلُّ  ر�حرة إْن �انوا هم الغالبین، وجواب الشَّ �ع السَّ نا نتَّ �االجتماع لعلَّ 

ر�  ،)٢(�عهمنتَّ نا إْن �انوا هم الغالبین فلعلَّ : قدیروالتَّ  ،�اق الكر�م لآل�ةالسِّ  ) إنْ (وقد جيء �أداة الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ في �الم أشراف القوم ما �قتضي أنَّ  التي تشعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

حرة لموسى    . احتماٌل ضعیف؛ لهذا فهم �ش��ون في ذلك )(احتمال غل�ة السَّ

السََّحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا َألَْجًرا ِإْن ُكنَّا فـََلمَّا َجاَء ﴿: قوله تعالى: المسألة العاشرة

  ]٤١:عراءالشُّ [﴾َحنُْن اْلَغالِِبنيَ 

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

  :تین، و��ان ذلك ف�ما �أتيالمسألة جملتین شرطیَّ هذه  تتضمَّن

 رط�َّة األولى السََّحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا فـََلمَّا َجاَء ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ

  ﴾َألَْجًرا

ر� )١( في  على الس�ون  �معنى حین مبنيٌّ ظرف زمان  ،اسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ

 .بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

                                                           

عاس وآخرون   -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)   . ٢/٣٨٣ - أحمد الدَّ

 .٢٦٢-٢/٢٦٠ - سفيُّ النَّ  -أو�ل نز�ل وحقائ� التَّ انظر مدارك التَّ  (٢)
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ر� )٢( ر�، وهو فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) جاء( )َجاَء السََّحَرةُ ( :جملة فعل الشَّ

مَّةفاعل مرفوع ) حرةالسَّ ( ؛ لوقوعها �عد َلمَّا �اإلضافة جرٍّ  ة في محلِّ ، والجملة الفعل�َّ �الضَّ

 . )١(الظَّرف�َّة

ر� )٣( مِّ؛ التِّ  فعل) قالوا( )قَالُوا ِلِفْرَعْونَ ( :جملة جواب الشَّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون  في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة، الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

اسم مجرور �الفتحة؛ ألنَّه ممنوع من ) فرعون (الالم للجرِّ ال محلَّ لها من اإلعراب، ) لفرعون (

رف؛ وذلك للعلم�َّة والعجم�َّة، والجار والمجرور متعل� �الفعل  ) قالوا(، والجملة الفعل�َّة )قالوا(الصَّ

 .    )٢(من اإلعرابجواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها 

   

  َّرط�َّة الث   ﴾ِإْن ُكنَّا َحنُْن اْلَغالِِبنيَ ﴿: قوله تعالى: ان�ةالجملة الشَّ

ر� )١(    .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( �ون؛  ٍض ناقصفعل ما) ا�نَّ ( )ُكنَّا َحنُْن اْلَغالِِبنيَ (: جملة فعل الشَّ ناسخ مبنيٌّ على السُّ

ر�التِّ  بنيٌّ على صل مضمیر متَّ  الفاعلین )نا(، وفي محّلِ جزمٍ  صاله بنا الفاعلین، وهو فعل الشَّ

�ون في محّلِ رفع اسم � له من  ال محلَّ  مِّ على الضَّ  ضمیر منفصل مبنيٌّ ) نحن(، انَّ السُّ

 . )٣(ر سالمجمع مذ�َّ ه ال�اء؛ ألنَّ �منصوب  خبر �نَّا) الغالبین(اإلعراب، 

�اق م قد تقدَّ  ه؛ ألنَّ ر� محذوفجواب الشَّ : ر�جملة جواب الشَّ  )٣( على الجواب  ما یدلُّ في الّسِ

 . )٤(ا نحن الغالبین فإنَّ لنا ألجراً إْن �نَّ : قدیرالمحذوف، والتَّ 

ِ  األثر التفسیر�ُّ : ثان�اً 
ّ
  ر�الشَّ  لجملتي

ر� حرة یوم الزِّ ا جاء السَّ لمَّ : فعلها ةِ شرط�َّ  تذ�ر اآل�ة الكر�مة بجملةٍ        �نة، �ان جواب الشَّ

ة األخر� رط�َّ ا الجملة الشَّ ة األولى، أمَّ رط�َّ لنا أجرًا هذه الجملة الشَّ  قالوا لفرعون أئنَّ : وهو قوله

                                                           

 . ٧/٧٢ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ٨/١٨٥ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 . ٧/٣٣١٨ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)

 . ١٠/٧١ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٤)
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�اق عل�ه من السِّ  ر� محذوف �ستدلُّ إْن غلبنا موسى، وجواب الشَّ : حرة لفرعون ففعلها قول السَّ 

على غلبتنا لموسى، �قصدون م�افأًة أو  لنا ألجراً  إْن �نا نحن الغالبین أئنَّ : قدیروالتَّ  ،الكر�م

ر� )١(م�انًة مرموقةً  ر� غال�ًا؛ ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ التي تشعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

ح ذلك ، أو عدم وقوع )(لموسى  رة ما �قتضي احتمال غلبتهملإلشعار �أنَّ في �الم السَّ

  . منهم

       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٤/١٣٨ -  ضاو�ُّ الب�َّ  - أو�ل نز�ل وأسرار التَّ أنوار التَّ : انظر (١)
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  لثَّانيالمطلب ا

عراء ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ  و��ان أثرها على  )١١٠-٥٢(من اآل�ة شُّ

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتي�ما � هما، و مسألتین علىمل هذه اآل�ات تتش

َأْصَحاُب ُموَسى ِإ�َّ فـََلمَّا تـََراَءى اْجلَْمَعاِن قَاَل ﴿ :قوله تعالى :المسألة األولى

   ]٦١:عراءالشُّ [﴾َلُمْدرَُكونَ 

ر�: أوًَّال     تحلیل جملة الشَّ

ر� )١( �ون في اسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ ، ظرف زمان �معنى حین مبنيٌّ على السُّ

 . بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( للتَّعذُّر،  ؛رعلى الفتح المقدَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) �تراء( )تـََراَءى اْجلَْمَعانِ (: جملة فعل الشَّ

 جرٍّ  ة في محلِّ ه مثنى، والجملة الفعل�َّ األلف؛ ألنَّ �فاعل مرفوع ) الجمعان(ر�، وهو فعل الشَّ 

؛ لوقوعها �عد لمَّا الظَّرف�َّة�اإلضافة
 )١( . 

ر� )٣( على الفتح،  فعل ماٍض مبنيٌّ ) قال( )قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإ�َّ َلُمْدرَُكونَ (: جملة جواب الشَّ

رة الفتحة المقدَّ � مضاف إل�ه مجرور) موسى(وهو مضاف، ، ةمَّ الضَّ �فاعل مرفوع ) أصحاب(

حرف نصب وتو�ید ال ) إنَّا(ة، ة والعجم�َّ رف للعلم�َّ ه ممنوع من الصَّ ر؛ ألنَّ عذُّ على األلف للتَّ 

،  ي محلِّ �ون فعلى السُّ  صل مبنيٌّ ضمیر متَّ  الفاعلین )نا(، محلَّ له من اإلعراب نصب اسم إنَّ

خبر إنَّ مرفوع ) مدر�ون (، ال محلَّ له من اإلعراب للتَّأكید الالم مزحلقة حرف) لمدر�ون (

مقول القول، والجملة  نصب في محلِّ ) إنَّا لمدر�ون (ر سالم، والجملة ه جمع مذ�َّ الواو؛ ألنَّ �

 . )٢(لها من اإلعراب ال محلَّ  غیر جازمٍ  جواب شر�ٍ ) قال أصحاب(ة الفعل�َّ 

                                                           

  ٧/٧٩ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .   ٨/١٩٦ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)



- ٧٢  - 
 

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

حرة ح�الهم  �عد أنْ ف )(ة موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ        ُألقى السَّ

عصاه التي  )(وعصیَّهم التي تخیلها النَّاس من سحرهم أنَّها ح�َّات تسعى، َألقى موسى 

حرة هذا المشهد سجدوا � تعالى،  انقلبت إلى ح�ٍَّة عظ�مٍة ابتلعت ح�الهم وعصیَّهم، فلمَّا رأ� السَّ

أآمنتم لموسى قبل أْن : آمنَّا �ا� تعالى الَّذ� یدعونا إل�ه موسى وهارون، فقال لهم فرعون : وقالوا

حر، ُثمَّ  َعنَّ أید��م وأرجلكم من خالٍف، : قال مهدداً  تستأذنوني، إنَّه لرئ�س�م الَّذ� علَّم�م السَّ ألَُقطِّ

حرة عل�ه ال ضرر علینا ف�ما تهددنا �ه، فإنَّا : وُألَصلَِّبنَّ �لَّ واحد من�م على جذع شجرٍة، فردَّ السَّ

ونرجو أْن �َّغفر لنا ذنو�نا �عد أْن ُ�نَّا أول من آمن �موسى، فأوحى هللا  ،إلى هللا تعالى منقلبون 

أْن �َّسیر ببني إسرائیل إلى ال�حر ل�ًال، وأعلمه أنَّهم متَّ�عون من فرعون  )(ى لموسى تعال

وجنده، وهنا أرسل فرعون في طلبهم حین ُأخبر �مسیرهم، وأمر أْن ُیْجمَع له الج�ش من �ّلِ 

نده وقت إنَّ هؤالء فئة قلیلة، وٕانَّهم �فعلون أفعاًال تغ�ظنا، فلحقهم فرعون وج: المدن قائًال لهم

حاب موسى  ر� وهو رؤ�ة �لُّ فر�ٍ� لآلخر، قال أصَّ مس، فلمَّا �ان فعل الشَّ : )(شروق الشَّ

ر�   .     )١(إنَّا لمدر�ون من قبل فرعون وجنده، و�ان قولهم هذا جواب جملة الشَّ

    ]٨٠:عراءالشُّ [﴾َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( ، خافض لشرطه �ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . ، وهو أداة شر� غیر جازمةمنصوب بجوا�ه

ر� )٢( فع صاله �ضمیر الرَّ �ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ  )َمِرْضتُ (: جملة فعل الشَّ

رفع فاعل �عود  في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ والتَّ  ر�،وهو فعل الشَّ  ،كالمتحرِّ 

 .  )٢(؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة�اإلضافة جرٍّ  ة في محلِّ ، والجملة الفعل�َّ )(على إبراه�م 

                                                           

  .١٣٥-١٩/١٢٨ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)

  .١٠/٨٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)
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ر� )٣( ا من له ر� ال محلَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ ) فهو( )فـَُهَو َيْشِفنيِ (: جملة جواب الشَّ

فعل مضارع ) �شفین(رفع مبتدأ،  �ون في محلِّ على السُّ  ضمیر منفصل مبنيٌّ ) هو(، اإلعراب

على هللا  �عود) هو(تقدیره  والفاعل ضمیر مستتر جوازاً قل، رة على ال�اء للثِّ ة المقدَّ مَّ مرفوع �الضَّ 

 صل في محلِّ متَّ  الة علیها ضمیرم المحذوفة اكتفاًء �الكسرة الدَّ ، و�اء المتكلِّ تعالى، والنُّون للوقا�ة

ة من سم�َّ ، والجملة اإل)هو(تدأ رفع خبر المب في محلِّ ) �شفین(ة عل�َّ فنصب مفعول �ه، والجملة ال

 .  )١(من اإلعراب اله ال محلَّ  غیر جازمٍ  المبتدأ والخبر جواب شر�ٍ 

ر� : ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

لقومه �سبب ع�ادتهم أصنامًا ال تسمع  )(ا�قة استن�ار إبراه�م ذ�رت اآل�ات السَّ       

ا ًا، فلمَّ رَّ وال تدفع عنهم ُض  ،م لهم منفعةً قدِّ ها ال تُ عاء، �ما أنَّ هون إلیها �الدُّ دعاءهم حین یتوجَّ 

ا وجدنا آ�اءنا أنَّ : وا ع�ادتهم لتلك األصنام �قولهملُ علَّ  ته،عن محاجَّ  )(عجز قوم إبراه�م 

 األصنام التي تعبدونها عدوٌّ  هذه أنَّ : �القول )(علیهم إبراه�م  �عبدونهم فعبدناها مثلهم، فردَّ 

ِ   هللا تعالى ربَّ إالَّ  ،لي
ّ
ذ� یهدیني ذ� خلقني فهو الَّ ن�ا واآلخرة، وهو الَّ في الدُّ  العالمین فهو ولي

مرض زاق، وٕاذا أصابني الالخال� الرَّ راب فهو عام والشَّ ذ� یرزقني الطَّ شاد، وهو الَّ إلى طر�� الرَّ 

وهو المرض، �ان  )(ر� إلبراه�م ه ال �قدر على شفائي أحد غیره، فإذا وقع فعل الشَّ نَّ فإ

 )(، وقد استعمل إبراه�م )٢(تعالى وحده القادر على شفائه هاإلقرار �أنَّ هو و  منه ر�جواب الشَّ 

ر�  ر�  فعلوقوع تأكید التي تفید ) إذا(أداة الشَّ ، وعل�ه یتحق� وهو المرض )(إلبراه�م الشَّ

  .  قطعًا وهو أنَّ هللا تعالى وحده القادر على شفائه جوا�ه المرت�� �ه

  

  

  

  

  

                                                           

  .٧/٣٣٣٤ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٦/١٤٦ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٢)
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  لثَّالثالمطلب ا

عراء ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ  و��ان أثرها على  )١٨٠-١١١(من اآل�ة شُّ

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : �أتي، وهي �ما خمس مسائل علىمل هذه اآل�ات تتش

    ]١١٣:عراءالشُّ [﴾ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلٰى َريبِّ َلْو َتْشُعُرونَ ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى

  ر�الشَّ  تحلیل جملة: أوَّالً 

ر� )١( له من اإلعراب، وهو  �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلوْ (: أداة الشَّ

 .  المتناعٍ  حرف امتناعٍ 

ر� )٢( فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة،  )َتْشُعُرونَ (: جملة فعل الشَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل ر�، والواو واو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ  . )١(وهو فعل الشَّ

�: جملة جواب الشر� )٣( م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ اق ما یدلُّ على  الجواب جواب الشَّ

 . )٢(لو تشعرون لعلمتم أنَّ حسابهم على ر�ِّي: المحذوف، والتَّقدیر

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ة نوٍح تنتقل        أال : مع قومه، إذ قال لهم داع�اً )(اآل�ات الكر�مة للحدیث عن قصَّ

لَّكم، أمٌین في نصحي إ�َّاكم، فأط�عوا أمر�، فأنا ال تخافون عقاب ر�ِّ�م، فإنَّي رسوٌل منه ناصٌح 

عفاء والفقراء، فردَّ أنؤمن لك وٕانَّ أت�اعك من الضُّ : أطلب من�م أجرًا على نصحي، فردَّ عل�ه قومه

امتناع : التي تفید االمتناع المتناع، أ� )لو(في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة أداتها  )(علیهم نوح 

                                                           

 .٧/٣٣٤٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٣٨٠ص – محمَّد �ارتجي –في إعراب القرآن  والمرجان�اقوت ال: انظر (٢)
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الفقراء على هللا تعالى لعدم شعورهم وٕادراكهم، حیث فقدوا القدرة على عفاء و علمهم حساب الضُّ 

  . )١(إدراك هذا المعنى

َتِه َ� نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ ﴿ :قوله تعالى :المسألة الثَّان�ة  ﴾قَاُلوا لَِئْن ملَْ تـَنـْ

  ]١١٦:عراءالشُّ [

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  حرف مبنيٌّ  ،الالم موطئة للقسم )لَِئنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر�  جازم مبنيٌّ ) إنْ (

ر� )٢( َتِه َ� نُوحُ (: جملة فعل الشَّ ، من اإلعراب ال محلَّ لهحرف نفي وجزم وقلب ) لم( )ملَْ تـَنـْ

ر� ،ةحرف العلَّ حذف �فعل مضارع مجزوم ) تنته( ، والفاعل ضمیر في محّلِ جزمٍ  وهو فعل الشَّ

والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الكسر في محل نصب مفعول �ه، ، )أنت(مستتر وجو�ًا تقدیره 

 . )٢(نصبٍ  في محلِّ  مِّ على الضَّ  مناد� مبنيٌّ ) نوح(، ال محلَّ له من اإلعرابداء نِّ حرف لل) �ا(

، والقسم ر� قسمم على الشَّ ه تقدَّ ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّ جواب الشَّ :  ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

 كذیب، في حین أنَّ صدی� والتَّ ر� خبر یجوز ف�ه التَّ جواب الشَّ  ر�؛ ألنَّ �الجواب من الشَّ  أح�ُّ 

ر� جواب الشَّ  مسدَّ لتكوننَّ : جواب القسم وهو قولهسدَّ صدی�، وقد جواب القسم ال �حتمل إال التَّ 

 . )٣(فالمحذو 

ر�األثر التَّ : ثان�اً    فسیر�ُّ لجملة الشَّ

ة نوٍح        ما أنا �طارِد : ف�عد أْن قال لقومه )(تستمر اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ

عفاء عن مجلسي، ردَّ عل�ه قومه بجملٍة شرط�ٍَّة فعلها قولهم َلِئْن لم َتْنَتِه �ا : هؤالء المؤمنین الضُّ

                                                           

  .٢/٣٧١ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (١)

  . ٨/٢٢١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

  . ١٠/١٠٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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ر� محذوف أغنى عنه الرِّسالة لتكوننَّ من المرجومین �الحجارة، وجواب الشَّ نوح عن دعو� 

  .    )١(لتكوننَّ من المرجومین: وهو قولهم جواب القسم

  ]١٣٠:عراءالشُّ [﴾َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ ﴿: قوله تعالى: لثةاالمسألة الثَّ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ون، ظرف لما � )ِإَذا(: أداة الشر� )١( خافض لشرطه ستقبل من الزَّمان مبنيٌّ على السُّ

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة منصوب

ر� )٢( فع صاله �ضمیر الرَّ �ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ  )َبَطْشُتمْ (: جملة فعل الشَّ

ر�، والتَّاء ضمیر متَّصل وهو ،كالمتحرِّ  ي محّلِ رفع فاعل، والم�م ف مِّ على الضَّ  مبنيٌّ  فعل الشَّ

 . )٢(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ  جرٍّ  ة في محلِّ ، والجملة الفعل�َّ للجمع

ر� )٣( صاله �ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) �طشتم( )َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ (: جملة جواب الشَّ

مِّ في محّلِ رفع فاعل، والم�م على الضَّ  مبنيٌّ ضمیر الرَّفع المتحرِّك، والتَّاء ضمیر متَّصل �

جواب ) �طشتم(ة ر سالم، والجملة الفعل�َّ ه جمع مذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ �حال منصوب ) ار�نج�َّ (، للجمع

 .  )٣(لها من اإلعراب ال محلَّ  غیر جازمٍ  شر�ٍ 

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

 :قائالً  مع قومه عاد، حین دعا قومه )( ة هودٍ قصَّ تنتقل اآل�ات الكر�مة للحدیث عن       

أال تخافون عقاب ر�ِّ�م، فإنَّي رسوٌل منه ناصٌح لَّكم، أمیٌن في نصحي إ�َّاكم، فأط�عوا أمر�، فأنا 

أتبنون ��ّلِ موضٍع مرتفٍع : ال أطلب من�م أجرًا على نصحي لكم، ُثمَّ وجه النُّصح إلیهم مستفهماً 

ن�ا ؟شامخًا لمجرَّد اللَّهو والعبثمن الطَّر�� بناًء  ، وتتخذون قصورًا مشیَّدًة ترجون الخلود في الدُّ

وٕاذا اعتدیتم و�طشتم �أحٍد من : ه القول إلیهم بجملٍة شرط�ٍَّة فعلها قولهوجِّ ، ُثمَّ یُ ؟�أنَّ�م ال تموتون 

                                                           

 . ٢٤/٥٢١ -  الراز�ُّ  -ب مفات�ح الغیِّ : انظر (١)

  .  ٢/٣٩١ - وآخرون  أحمد الدَّعاس –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

   ٧/١٠٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)
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ر� قوله لهم وقد استعمل هود  ،)١(�طشتم ج�َّار�ن دون رحمٍة أو رأفةٍ : النَّاس، �ان جواب الشَّ

)(  ر� ر�  فعلوقوع تأكید التي تفید ) إذا(أداة الشَّ وهو ال�طش  )(من قوم هوٍد الشَّ

  .     وهو ال�طش دون رحمٍة أو رأفةٍ  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً �النَّاس

ِ�يٍَة ِإْن ُكْنَت ِمَن َما أَْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا فَْأِت ﴿: قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة

  ]١٥٤:عراءالشُّ [﴾الصَّاِدِقنيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

 .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ ( :ر�أداة الشَّ  )١(

ر� )٢( ناسخ مبنيٌّ على  فعل ماٍض ناقص) �نت( )ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ (: جملة فعل الشَّ

�ون؛ التِّ  ر� صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك،السُّ في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل  وهو فعل الشَّ

ادقین(مبنيٌّ على الفتح في محّلِ رفع اسم �ان،  جار ومجرور متعل� �محذوف خبر ) من الصَّ

   . )٢(محسو�اً : �ان تقدیره

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

   .)٣(تكلیل لنبوَّ والدَّ  �اآل�ة ادقین فأتِ �نت من الصَّ  نْ إِ  :المحذوف، والتَّقدیر

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ة صالٍح         حین دعا قومه مع قومه ثمود، )(تنتقل اآل�ات الكر�مة للحدیث عن قصَّ

أال تخافون عقاب ر�ِّ�م، فإنَّي رسوٌل منه ناصٌح لَّكم، أمیٌن في نصحي إ�َّاكم، فأط�عوا  :قائالً 

أتعتقدون أنَّ ر�َّ�م : أمر�، فأنا ال أطلب من�م أجرًا على نصحي لكم، وزاد في دعوته لهم

ن�ا آمنین مخلدین في النَّع�م من �ساتین وأنهاٍر جار�ٍة، و زروٍع  مختلفٍة،  سیتر��م في هذه الدُّ

ه لهم ، ُثمَّ إنَّ�م لتنحتون البیوت في الج�ال �طرًا من غیر حاجة ِلُسْ�ناها، و�وجِّ ؟ونخیٍل رطٍب لیِّنٍ 

                                                           

  .٣٧٧- ١٩/٣٧٦ - بر�ُّ الطَّ  -جامع الب�ان عن تأو�ل آ� القرآن : انظر (١)

 . ٨/٢٣٤ -بهجت صالح  -ل هللا المرتَّ ل لكتاب اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 .  ١٠/١١٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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عوة �االبتعاد عن المفسدین المسرفین الَّذ� �فسدون في األرض وال �صلحون، فردَّ عل�ه قومه : الدَّ

َسحِر�ن، فما أنت إال �شٌر مثلنا ف�یف تزعم أنَّك رسول هللا؟، وتمادوا في إنَّك �ا صالح من المُ 

ادقین،  فْأتنا �معجزةٍ : عنادهم فقالوا له بجملٍة شرط�ٍَّة فعلها تدلُّ على صدقك إْن �نت من الصَّ

�اق الكر�م لآل�ة، والتَّقدیر ر� محذوف �ستدل عل�ه من الّسِ ادقین : وجواب الشَّ إْن �نت من الصَّ

تكف ر� )١(أتنا �آ�ٍة تدلُّ على نبوَّ ر� ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

ته�ش��ون في �انوا  )( غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ قوم صالحٍ  ؛ فلذالك طلبوا منه أْن �أتي صدق نبوَّ

ته �آ�ةٍ    .  تدلُّ على صدق نبوَّ

َتِه َ� ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة  ﴾قَاُلوا لَِئْن ملَْ تـَنـْ

  ]١٦٧:عراءالشُّ [

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  حرف مبنيٌّ  ،الالم موطئة للقسم )لَِئنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر�  جازم مبنيٌّ ) إنْ (

ر� )٢( َتِه َ� ُلوطُ (: جملة فعل الشَّ ، ال محلَّ له من اإلعرابحرف نفي وجزم وقلب ) لم( )ملَْ تـَنـْ

ر� في محّلِ جزمٍ  ،ةحذف حرف العلَّ مجزوم �فعل مضارع ) تنته( ، والفاعل ضمیر وهو فعل الشَّ

والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الكسر في محل نصب مفعول �ه، ، )أنت(مستتر وجو�ًا تقدیره 

 . )٢(نصبٍ  في محلِّ  مِّ على الضَّ  مناد� مبنيٌّ ) لو�(، من اإلعراب له داء ال محلَّ نِّ لل حرف) �ا(

، والقسم ر� قسمم على الشَّ ه تقدَّ ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّ جواب الشَّ :  ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

 كذیب، في حین أنَّ صدی� والتَّ ر� خبر یجوز ف�ه التَّ جواب الشَّ  ر�؛ ألنَّ �الجواب من الشَ  أح�ُّ 

ر� جواب الشَّ  مسدَّ تكوننَّ : جواب القسم وهو قولهسدَّ صدی�، وقد جواب القسم ال �حتمل إال التَّ 

 . )٣(المحذوف

                                                           

  .٢٤٠- ٤/٢٣٩ - ة األندلسيُّ ابن عط�َّ  - ر الوجیز المحرَّ : انظر (١)

 .٢/٣٩٤ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .٨/٢٣٨ -بهجت صالح  -ل المرتَّ  ل لكتاب هللاإلعراب المفصَّ : انظر (٣)
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ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ة لوٍ�        أال  :قائالً  مع قومه، حین دعا قومه )(تنتقل اآل�ات الكر�مة للحدیث عن قصَّ

تخافون عقاب ر�ِّ�م، فإنَّي رسوٌل منه ناصٌح لَّكم في نصحي إ�َّاكم، فأط�عوا أمر�، فأنا ال أطلب 

دون سائر من�م أجرًا على نصحي لكم، ُثمَّ نهاهم عن فاحشٍة �انوا یرتكبونها و�نفردون بها 

إنَّ�م لتأتون الذُّ�ور شهوًة، وتتر�ون ما أ�اح هللا تعالى لكم من االستمتاع : الخالئ� قائالً 

�أزواج�م، فإنَّ�م قوم متجاوزون للحّدِ في اإلجرام والفساد، فردَّ قومه على نصحه لهم بجملٍة 

بین َأُظُهِرَنا، وجواب  ك منوهللا َلِئْن لم تترك تقب�ح ما نحن عل�ه لنخرجنَّ : شرط�ٍَّة فعلها قولهم

ر�  .      )١(لتكوننَّ من المخرجین: محذوف أغنى عنه جملة القسم وهو قولهم الشَّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .٢/٣٧٥ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (١)



- ٨٠  - 
 

  لرَّا�عالمطلب ا

عراء ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ  و��ان أثرها على  )٢٢٧-١٨١(من اآل�ة شُّ

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتي، وهي �ما �ائلمس أر�ع علىمل هذه اآل�ات تتش

َنا ِكَسًفا ِمَن السََّماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى فََأْسِقْط َعَليـْ

 ]١٨٧:عراءالشُّ [﴾الصَّاِدِقنيَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الأوَّ 

ر� )١( �ون  )ِإنْ (: أداة الشَّ   .له من اإلعراب ال محلَّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ على السُّ

ر� جملة فعل )٢( ناسخ مبنيٌّ على  فعل ماٍض ناقص) �نت( )ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ( :الشَّ

�ون؛ التِّ  ر�السُّ في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متُّصل  صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

ادقین(مبنيٌّ على الفتح في محّلِ رفع اسم �ان،  وجار ومجرور متعل� �محذوف خبر ) من الصَّ

 . )١(محسو�اً : تقدیره ،�ان

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

ماء نْ إِ  :المحذوف، والتَّقدیر ادقین فأسق� علینا �سفًا من السَّ   .)٢(�نت من الصَّ

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

إذ قال مع قومه من أهل مدین، ) ( ة شعیبٍ الكر�مة للحدیث عن قصَّ تنتقل اآل�ات       

أال تخافون عقاب ر�ِّ�م، فإنَّي رسوٌل منه ناصٌح لَّكم، أمیٌن في نصحي إ�َّاكم، فأط�عوا : لهم داع�اً 

ه إلیهم �أوامر ونواهي مختلفة، فأمرهم  أمر�، فأنا ال أطلب من�م أجرًا على نصحي لكم، ُثمَّ توجَّ

                                                           

 .  ٧/١٢٩ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .٧/٣٣٦٦ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)
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قص في الم��ال والمیزان، ونهاهم عن طفیف والنَّ اء في الكیل والوزن، ونهاهم عن التَّ �الوف

اإلفساد في األرض �أنواع الفساد المختلفة �قطَّع الطَّر�� وغیرها، وأمرهم �الخوف من هللا تعالى 

ْحر�ن، وأنت إنَّك �ا شعیب من الُمسَ : الَّذ� خلقهم وخل� الخل�قة المتقدمین، فردَّ عل�ه قومه �القول

�اذب في زعمك أنَّك رسول من هللا تعالى فما أنت إال �شٌر مثلنا، ُثمَّ توجهوا إل�ه �طلٍب في 

ادقین، : س�اق جملٍة شرط�ٍَّة فعلها قولهم ماء إْن �نت من الصَّ أسق� علینا �ا شعیب قطعًا من السَّ

ر� محذوف �ستدلُّ عل�ه من س�اق اآل�ة الكر�مة ادقین : قدیروالتَّ  ،وجواب الشَّ إْن �نت من الصَّ

ر� )١(ك مرسٌل من هللا تعالىفأسق� علینا �سفًا تدل على أنَّ  التي ُتْشِعر ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ قوم شعیٍب  ته؛  )(�عدم الجزم بوقوع الشَّ �انوا �ش��ون في صدق نبوَّ

تهفلذالك طلبوا منه أْن �سق� علیهم �سفًا من  ماء للدَّاللة على صدق نبوَّ   . السَّ

فـََقَرَأُه َعَلْيِهْم َما   *َوَلْو نـَزَّْلَناُه َعَلى بـَْعِض اْألَْعَجِمَني ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

  ]١٩٨،١٩٩:عراءالشُّ [﴾َكانُوا ِبِه ُمْؤِمِننيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

له من اإلعراب، وهو  �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ حرف شر� غیر جازم  )َلوْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

 .المتناعٍ  حرف امتناعٍ 

ر� )٢(  �ون؛على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) لناهنزَّ ( )نـَزَّْلَناُه َعَلى بـَْعِض اْألَْعَجِمنيَ (: جملة فعل الشَّ

�ون في على السُّ  مبنيٌّ  صلضمیر متَّ  الفاعلین )نا(ر�، وهو فعل الشَّ  الفاعلین، صاله بناالتِّ 

 على(نصب مفعول �ه،  في محلِّ  مِّ على الضَّ  مبنيٌّ  صلمتّ  محل رفع فاعل، والهاء ضمیر

مضاف ) األعجمین(، ، واالسم المجرور مضاف)لناهنزَّ (مجرور متعل� �الفعل ار و ج) �عض

 . )٢(ر سالمه جمع مذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ � إل�ه مجرور

ر� )٣( ) �انوا(، ال محلَّ له من اإلعرابحرف نفي  )ما( )ُمْؤِمِننيَ َما َكانُوا بِِه (: جملة جواب الشَّ

صل ضمیر متَّ اله بواو الجماعة، وواو الجماعة ص؛ التِّ مِّ على الضَّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ 

                                                           

  .٧/٤٧٣ - القاسميُّ  - أو�ل محاسن التَّ : انظر (١)

  .٨/٢٠٥ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)
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مجرور متعل� بخبر �ان، جار و ) �ه(رفع اسم �ان، واأللف فارقة،  �ون في محلِّ على السُّ  مبنيٌّ 

، والجملة من �ان واسمها وخبرها ر سالمه جمع مذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ �خبر �ان منصوب ) مؤمنین(

  .)١( جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

      ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

القرآن الكر�م  من الحقائ� حول القرآن الكر�م في مقدمتها أنَّ  اآل�ات الكر�مة مجموعةً  ررُ قَ تُ       

) (جبر�ل  ماءالقرآن الكر�م قد نزل �ه أمین السَّ  العالمین، وأنَّ  من هللا تعالى ربِّ  هو تنز�لٌ 

ِ على قلب النَّ 
ّ
ٍ  بلسانٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ّ
القرآن الكر�م وخبره لموجود في �تب  رُ �ْ ذِ  ، وأنَّ بینٍ مُّ  فص�حٍ  عر�ي

لنا لو نزَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  ر المشر�ین بجملةٍ اآل�ات الكر�مة عناد و�فَّ  ررُ قَ ا�قین، ُثمَّ تُ األنب�اء السَّ 

، فقرؤوه على ةِ �العر��َّ  مِ كلُّ ذین ال �قدرون على التَّ هذا القرآن الكر�م على �عض األعجمین الَّ 

عنادهم  فر�ِ ر� وهو ما �انوا �القرآن مؤمنین لِ حتمًا س��ون جواب الشَّ  ،فص�حةً  المشر�ین قراءةً 

ر� ، وقد )٢(واستك�ارهم ر�  : ، أ�المتناعٍ حرف امتناٍع ) َلوْ (َذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ امتناع جواب الشَّ

وهو عدم إ�مانهم �القرآن الكر�م، المتناع فعله وهو نزول القرآن الكر�م على �عض األعجمین 

  .      مون العر��َّةالَّذین ال یتكلَّ 

  ]٢٠٥:عراءالشُّ [﴾َأفـََرأَْيَت ِإْن َمتـَّْعَناُهْم ِسِننيَ ﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

  .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

ر� )٢(  صاله بنا�ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) عناهممتَّ ( )َمتـَّْعَناُهْم ِسِننيَ (: جملة فعل الشَّ

�ون في على السُّ  صل مبنيٌّ متَّ  الفاعلین ضمیر) نا(، في محّلِ جزمٍ  ر�وهو فعل الشَّ الفاعلین، 

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م  محّلِ رفع فاعل، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

                                                           

 .١٠/١٢٤ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

  .٢/٣٧٧ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٢)
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، والظَّرف متعل� المر السَّ ه ملح� بجمع المذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ � ظرف زمان منصوب) سنین(للجمع، 

 . )١()متَّعناهم(�الفعل 

ر� )٣( ر� محذوف جوازًا؛ ألنَّ الجواب �علم من أصل الكالم الَّذ�  :جملة جواب الشَّ جواب الشَّ

ر�، والتَّقدیر   .  )٢(عنهم تمتُّعهمإْن متَّعناهم سنین لم ُ�غِن : �عقب جملة الشَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

عجازه حتى إ ه ال یؤمن المشر�ون �القرآن الكر�م مع ظهور أنَّ ) ملسو هيلع هللا ىلص(ه یخبر هللا تعالى نب�ِّ       

هل نحن : عندها فال یدرون �مجیئه، ف�قولوا ذ� �أتیهم فجأةً �شاهدوا عذاب هللا تعالى المؤلم والَّ 

إْن : فعلها ةٍ شرط�ّ  في س�اق جملةٍ  ق؟، ثم تقرر اآل�ات الكر�مة حق�قةً مؤخرون لنؤمن ونصد

ر� وهو ا �ه، �ان جواب الشَّ وْ دُ عِ ذ� وُ ع�م، ثم جاءهم العذاب الَّ عنا هؤالء سنین طو�لة في النَّ متَّ 

ر� ، وقد جيء �أداة )٣(ع�من من النَّ وْ عُ تَّ مَ ما أغنى عنهم ما �ُ  التي ُتْشِعر �عدم الجزم ) إنْ (الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �احتمال وقوع التَّمتُّع في النَّع�م للمشر�ین سنین طو�لة   .  بوقوع الشَّ

  ]٢١٦:عراءالشُّ [﴾فَِإْن َعَصْوَك فـَُقْل ِإّينِ َبِريٌء ِممَّا تـَْعَمُلونَ ﴿: قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ 

ر�تحلیل جملة : أوَّالً    الشَّ

ر� )١(   .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ ) ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( على األلف المحذوفة ٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر فعل ما )َعَصْوكَ (: جملة فعل الشَّ

ر� اكنین، وهو فعل الشَّ  بنيٌّ م صل، وواو الجماعة ضمیر متَّ في محّلِ جزمٍ  للتَّعذُّر؛ اللتقاء السَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، والكاع نصب  على الفتح في محلِّ  ضمیر متَّصل مبنيٌّ ف لى السُّ

 .  )٤(مفعول �ه

                                                           

  .٢/٣٩٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 - ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ ٧/٣٣٧٣ - محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

 . ٣/٨٥٧ –أحمد الخرَّا�  –، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ١٩/١٩٦

  .١٩٦-١٩/١٩٥ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (٣)

ین  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٤) رو�شمحي الّدِ  .٧/١٤٤ - الدَّ
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ر� )٣( ال ر� الفاء واقعة في جواب الشَّ ) فقل( )فـَُقْل ِإّينِ بَِريٌء ِممَّا تـَْعَمُلونَ (: جملة جواب الشَّ

وقد حذفت واو الفعل؛ اللتقاء  ،�ون على السُّ  فعل أمر مبنيٌّ ) قل(، محلَّ لها من اإلعراب

ال محلَّ له حرف نصب وتو�ید ) يإنِّ (، )أنت: (وجو�ًا تقدیره رمستت اكنین، والفاعل ضمیرالسَّ 

�ون ، وال�اء ضمیر من اإلعراب ،  في محلِّ  مَتصل مبنيٌّ على السُّ خبر ) بر�ء(نصب اسم إنَّ

مَّةإنَّ مرفوع  وجار ) اممَّ (مقول القول،  وخبرها في محّلِ نصبمها س، والجملة من إنَّ وا�الضَّ

، بمجرور متعل� بخو  ه من األفعال الخمسة، ون؛ ألنَّ ثبوت النُّ بفعل مضارع مرفوع ) تعملون (ر إنَّ

) تعملون (ة رفع فاعل، والجملة الفعل�َّ  �ون في محلِّ على السُّ  بنيٌّ مَّ  صلٌ وواو الجماعة ضمیر متَّ 

اإلعراب، والعائد إلى االسم الموصول ضمیر محذوف منصوب  لها من صلة الموصول ال محلَّ 

ر� في محّلِ ) قل(، والجملة الفعل�َّة تعملونه: وتقدیره) تعملون (في الفعل  المحلِّ  جواب الشَّ

 .    )١(جزمٍ 

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

بدعوة أقار�ه إلى دین هللا تعالى، ) ملسو هيلع هللا ىلص(تشیر اآل�ات الكر�مة إلى أمر هللا تعالى لرسوله       

تواضع و�خفض یَّ  م یؤمنوا، �ما أمره أنْ لَّ  و�نذر األقرب منهم فاألقرب من عذاب هللا تعالى إنْ 

ن إْن عصاك المشر�و : ٍة فعلهاشرط�َّ  ه له الخطاب بجملةٍ وجِّ جناحه لمن ت�عه من المؤمنین، ُثمَّ یُ 

ر� منك مرك، فل��ن جوابوخالفوا أ ر� )٢(ا تعملون ي برٌ� ممَّ إنَّ فقل : الشَّ ، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �احتمال وقوع المعص�ة من المشر�ین ) إنْ ( التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

 ِ
ّ
 .  )ملسو هيلع هللا ىلص(للنَّبي

  

  

  

  

                                                           

  . ١٠/١٣٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

 .٥٩٨ص  -  عد�ُّ السَّ  - حمن ت�سیر الكر�م الرَّ : انظر (٢)
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ل خالصة   الفصل األوَّ

) آ�ة ٧٧(الفرقان  وهما سورتا ،ل�عد ق�ام ال�احث �استقراء آ�ات سورتي الفصل األوَّ       

عراء  ، ةً شرط�َّ  وثالثین جملةً  ثمانٍ لى ورتین تشتمل ع، وجد ال�احث أنَّ آ�ات السُّ )آ�ة ٢٢٧(والشُّ

من  منها جزءٌ  فَ ذِ ة، و�عضها قد حُ رط�َّ ر�ان الجملة الشَّ أ ىستوفقد ا�عضها  أدواتها، مختلفة

  : أتيأر�انها، وتفصیلها ف�ما �

  ةرط�َّ الشَّ  األدوات المستخدمة في الجمل: الً أوَّ 

رط�َّة في آ�ات هذا الفصل هي ست        وجد ال�احث أْن األدوات المستخدمة في الجمل الشَّ

ْا، َلْوَالْ : (أدواٍت فق� وهي األدوات المستخدمة في الجمل هذه تنوعت وقد  ،)إْن، َمْن، ِإَذْا، َلْو، َلمَّ

وهو ) إنْ : (، فاألدوات الجازمة المستخدمة هيغیر جازمةٍ  وأدواتٍ  ة بین أدواٍت جازمةٍ رط�َّ الشَّ 

 عشرة جملةً  خمساستخدم في ) إنْ (وهي اسم شر� جازم، فالحرف ) َمنْ (حرف شر� جازم، و

استخدم في ) َمنْ (واالسم ، )إنْ (ة رط�َّ منها األداة الشَّ  ُحِذَفْت  جملة شرط�َّة فق�: منها ةً شرط�َّ 

) َلوْ (و) اْ ذَ إِ : (ة غیر الجازمة المستخدمة فهيرط�َّ ٍة فق�، أمَّا األدوات الشَّ جمٍل شرط�َّ  ثالث

شر جمٍل استخدم في ع) اْ ذَ إِ (ة غیر جازمة، فالحرف وجم�عها حروف شرط�َّ ) َلْوال(و) َلمَّاْ (و

 جملٍ  استخدم في أر�ع )َلمَّا(الحرف و ، ةٍ شرط�َّ  جملٍ  ساستخدم في خم) َلوْ (الحرف و ٍة، شرط�َّ 

  . واحدةٍ  ةٍ شرط�َّ  استخدم في جملةٍ ) َلْوَالْ (الحرف و ، ةٍ شرط�َّ 

 ر�أر�ان جملة الشَّ  أحوال: ثان�اً 

ة قد استوفت جم�ع رط�َّ أْن تكون الجملة الشَّ : ر�و�قصد ال�احث �أحوال أر�ان جملة الشَّ       

  : ٌء من أر�انها، وتفصیلها ف�ما �أتيشي فَ ذِ أو قد حُ  ٍف،ذْ أر�انها دون حَ 

ر�، وفعله: الثةأر�انها الثَّ  ةً شرط�َّ  ن جملةً استوفت ثالٌث وعشرو   ) أ( ، وجوا�ه، دون وهي أداة الشَّ

 . فیها فٍ ذْ حَ 

ر� مع فعلها معًا من جملٍة شرط�ٍَّة   ) ب( رط�َّة المحذوفة واحدٍة ُحِذَفْت أداة الشَّ فق�، فاألداة الشَّ

ر� الجازم : هي ر� وفعلها)إنْ (حرف الشَّ  .فیها ، وقد قام ال�احث بتقدیر أداة الشَّ
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ر� فق� في أر�ع عشرة جملًة شرط�َّة�، في إحد� عشرة جملًة   ) ت( ُحِذَفْت جملة جواب الشَّ

ر� الجازم شرط�ًَّة منها �انت األداة  ، �ما ُحِذَفْت في ثالث جمٍل )إنْ (المستخدمة فیها حرف الشَّ

ر� غیر الجازم  ر� المستخدمة فیها حرف الشَّ ، �ما ُحِذَفْت في جملٍة )َلوْ (شرط�ٍَّة �انت أداة الشَّ

ر� غیر الجازم  ر� المستخدمة فیها حرف الشَّ إمَّا ، و�ان حذفها )َلمَّاْ (شرط�ٍَّة واحدٍة �انت أداة الشَّ

ر�، وٕامَّا وجو�ًا؛ ألنَّه تقدم على الجواب ُ�ْعَلُم من أصل الكالم الَّ  جوازًا؛ ألنَّ  ذ� �عقب جملة الشَّ

ر� قسم  هجملة الشَّ ر� وسدَّ مسدَّ ، أو تقدم ما یدلُّ على جملة فأغنى جواب القسم عن جواب الشَّ

ر� المحذوفة، وقد قام ال�احث بتقدیر  ر� المحذوفةمن �ّلِ ما �حتاج جواب الشَّ  . جمل جواب الشَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  انيثَّ الفصل ال

وبیان أثرھا على المعنى  النَّمل والقصصرط في سورتي تحلیل جملة الشَّ 

  التفسیرّيِ 

  :ویشتمل على مبحثین

  رھا ـان أثـوبی ملنَّ ورة الـرط في سشَّ ـل جملة الـتحلی :لالمبحث األوَّ 

  وبیان أثرھا  قصصرط في سورة التحلیل جملة الشَّ : انيالمبحث الثَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  لوَّ المبحث األ

  وبیان أثرھا على المعنى التفسیرّيِ  لنَّملرط في سورة اتحلیل جملة الشَّ 

  :مطالب أربعةوبین یدي المبحث وفیھ 

  ملعریف بسورة النَّ التَّ : یدي المبحثبین 

     أثرھا انـوبی) ٢٦-١(ة ــرط من اآلیـل جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ 

  أثرھا وبیان) ٥٥-٢٧(ة ــرط من اآلیتحلیل جملة الشَّ : انيالمطلب الثَّ 

  وبیان أثرھا) ٨١-٥٦(ة ــرط من اآلیتحلیل جملة الشَّ : الثالمطلب الثَّ 

  رھاـوبیان أث) ٩٣-٨٢(ة ـرط من اآلیتحلیل جملة الشَّ : ابعالمطلب الرَّ 
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  الم�حث بین ید�ِّ 

  النَّملعر�ف �سورة التَّ 

   ورةتسم�ة السُّ : أوالً 

الح �سورة النَّمل، و�ذلك جاء تسمیتها في �تب السُّ  ورةاشتهرت هذه السُّ        لف الصَّ نَّة عند السَّ

ورة التي قد تفردت من بین سور  المطهرة، أمَّا عن سبب تسمیتها بهذا االسم؛ فذلك ألنَّها هي السُّ

 قَاَلْت َمنَْلٌة َ� أَيـَُّها النَّْملِ َحىتَّٰ ِإَذا أَتـَْوا َعَلٰى َواِد ﴿: القرآن الكر�م بذ�ر لف� النَّمل، قال تعالى

، وذ�ر اإلمام ]١٨:ملالنَّ [﴾َحيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال َيْشُعُرونَ اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال  النَّْملُ 

ورة اسمًا آخر، فهي تسمى �سورة سل�مان  یوطيُّ السُّ  ورة الوحیدة )(أنَّ لهذه السُّ ؛ ألنَّها السُّ

نقل ابن ، وقد )١(�ش�ٍل مفصٍل لم یذ�ر مثله في غیرها )(التي تحدثت عن قصة سل�مان 

 ِ
ّ
ورة التي قد تفردت من  أنَّها تسمى أ�ضًا �سورة الهدهد؛ )٢(عاشور عن ابن العر�ي ألنَّها هي السُّ

َر فـََقاَل َما﴿: ، قال تعالى)٣(بین سور القرآن الكر�م بذ�ر لف� الهدهد َال َأَرى  ِيلَ  َوتـََفقََّد الطَّيـْ

  .    ]٢٠:ملالنَّ [﴾َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ  اْهلُْدُهدَ 

   ترتیبها وعدد آ�اتها: ثان�اً 

، �ما ُتعدُّ  ُتعدُّ        ِ
ّ
ا�عة والعشر�ن في ترتیب سور المصحف العثماني ورة السَّ سورة النَّمل السُّ

عراء وقبل سورة  ور، فقد نزلت �عد سورة الشُّ ورة الثَّامنة واألر�عین في ترتیب نزول السُّ السُّ

ة  اختلف أهل الَعدِّ ن عدد آ�اتها فقد القصص، أمَّا ع في آ�اتها، فقد جعل أهل المدینة وأهل م�َّ

                                                           

 . ١/١٩٤ - اإلتقان في علوم القرآن : انظر (١)

هـ، وتوفي �فاس ٤٦٨سنة د االشبیلي المالكي، ولد في اشبیل�ة د بن عبد هللا بن محمَّ القاضي أبو ��ر محمَّ  (٢)

فسیر والحدیث والفقه وأصوله واألدب فات مختلفة في التَّ ر�ف، له مصنَّ هـ، من حفا� الحدیث الشَّ ٥٤٣سنة 

 - �الء سیر أعالم النَّ : انظر. (م، المحصولصأح�ام القرآن، العواصم من القوا: فاتها، ومن هذه المصنَّ ر وغی

 . )١٥/٤٢ - هبيُّ الذَّ 

  . ١٩/٢١٥ - نو�ر  حر�ر والتَّ التَّ : انظر (٣)
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ام ن وأهل الكوفة وال�صرة عددها أر�عًا وتسعی عدد آ�اتها خمسًا وتسعین آ�ًة، بینما جعل أهل الشَّ

  . )١(آ�ةً 

   زمان نزولها: ثالثاً 

غیر واحد،  االتفاقة في جم�ع آ�اتها، وقد نقل هذا �َّ مل م�ِّ اتف� المفسرون أن سورة النَّ       

  . )٢(وغیرهما یوطيُّ واإلمام السُّ  القرطبيُّ اإلمام  :منهم

   ئ�سةالرَّ  مقاصدهاورة و محور السُّ : را�عاً 

التي تعنى �شئون العقیدة، ومعالجة  ة األخر� �َّ ور الم�ِّ شأنها شأن السُّ  سورة النَّمل عدُّ تُ       

ین من التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث، فمحور سورة النَّمل إذن یدور حول  إث�ات أصول أصول الّدِ

وهي إحد� سور ثالٍث نزلت متتال�ة، ووضعت  ،)التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث( العقیدة اإلسالم�َّة

عراء، وا(في المصحف متتال�ة وهي  واحدًا، في سلوك  و��اد ��ون منهجها) لنَّمل، والقصصالشُّ

  . مسلك العظة والعبرة، عن طر�� قصص الغابر�ن

ئ�سة ف�م�ن إجمالها ف�ما یلي       ورة الرَّ أمَّا عن مقاصد السُّ
)٣( :  

ورة عن القرآن الكر�م، فوضحت أنَّه تنز�لٌ  )١( من ح��ٍم عل�ِم، فهو هد� و�شر�  تناولت السُّ

  .للمؤمنین �ه

ورة عن قصص �عض األنب�اء �ش�ٍل موجٍز، ومنهم )٢( وما وصالح ولو�، موسى : تحدثت السُّ

 .  حلَّ �أقوامهم من العذاب والنَّ�ال؛ �سبب تكذیبهم لرسل هللا تعالى

ورة �التَّ  )٣( ة سل�مان تحدثت السُّ وما أنعم هللا تعالى عل�ه من الّنِعم  )(فصیل عن قصَّ

ة بلق�س ملكة س�أ مع سل�مان   . )(الجلیلة، ُثمَّ ذ�رت قصَّ

ورة األدلَّة والبراهین على وجود هللا تعالى ووحدانیَّ  )٤( ته، من آثار مخلوقاته و�دائع تناولت السُّ

 . صنعه تعالى
                                                           

 .  ١٩/٢٣٦ - ابن عاشور  - نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ ١/٢٣٦ -  یوطيُّ السُّ  - اإلتقان في علوم القرآن : انظر (١)

    . ١/٣٩ - یوطيُّ السُّ  –، اإلتقان في علوم القرآن ١٣/١٥٤ - القرطبيُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (٢)

ابونيُّ  -صفوة التَّفاسیر : انظر(٣)   .٢/٣٨٢ -الصَّ
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ورة �عض األهوال والمشاهد الرَّهی�ة، التي یرها ا )٥( لنَّاس یوم الحشر األكبر، حیث ساقت السُّ

 . �فزعون و�رهبون 

ورة النَّاس یوم الق�امة إلى قسمین )٦( مت السُّ عداء األبرار، واألشق�اء الَّذین �ُ : قسَّ بُّون على �َ السُّ

 . وجوههم في النَّار
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  لالمطلب األوَّ 

على المعنى  أثرها و��ان) ٢٦-١(مل من اآل�ة ر� في سورة النَّ تحلیل جملة الشَّ 

  التَّفسیر�ِّ 

  : أتيوهي �ما �، ائلمسخمس على مل هذه اآل�ات تتش

فـََلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َأْن بُوِرَك َمْن ِيف النَّاِر َوَمْن َحْوَهلَا ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى

  ]٨:ملالنَّ [﴾َوُسْبَحاَن ا�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا( :أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

ر� )٢( ر�، والفاعل ضمیر  )َجاَءَها( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

�ون في  )ها(، )(�عود على موسى ) هو(مستتر جوازًا تقدیره  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا ) جاءها(محّلِ نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّة 

 . )١(الظَّرف�َّة

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ ) نود�( )نُوِدَي َأْن بُوِرَك َمْن ِيف النَّاِر َوَمْن َحْوَهلَا( :جملة جواب الشَّ

�عود على موسى ) هو(للمجهول مبنيٌّ على الفتح، ونائب الفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

)( ،) ْفعل ماٍض مبنيٌّ للمجهول ) بورك(ال محلَّ لها من اإلعراب، ) َأ�ّ (تفسیر�َّة �معنى ) َأن

�ون في محّلِ رفع نائب فاعل، ) َمنْ (مبنيٌّ على الفتح،  اسم موصول �معنى الَّذ� مبنيٌّ على السُّ

حرف  الواو) وَمنْ (استقر، : تقدیره ،جار ومجرور متعل� �محذوف صلة الموصول) في النَّار(

اسم موصول �معنى الَّذ� مبنيٌّ على ) َمنْ (، من اإلعرابطف مبنيٌّ على الفتح ال محلَّ له للع

�ون في محّلِ رفع اسم معطوف،  ) ها(ظرف م�ان منصوب �الفتحة، وهو مضاف، ) حولها(السُّ

                                                           

    .٧/١٧٠ -رو�شین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)
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�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والظَّرف متعل� �محذوف صلة  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

جواب شرٍ� غیر جازٍم ) نود� َمنْ (استقر، والجملة الفعل�َّة من الفعل ونائ�ه : تقدیره ،الموصول

    .    )١(ال محلَّ لها من اإلعراب

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 فر��ٍ  ورة �الحدیث عن صفات المؤمنین والكافر�ن، وجزاء �لِّ بدأت آ�ات السُّ  �عد أنْ       

عندما سار �أهله من مدین إلى  )(ة موسى منهما، بدأت اآل�ات الكر�مة �الحدیث عن قصَّ 

ي رأیت نارًا، إنِّ : ر��، فقال ألهلهعن الطَّ  ، وقد ضلَّ �اردةٍ  مظلمةٍ  مصر، و�ان ذلك في لیلةٍ 

وا بها، ار �ي تستدفئمن النَّ  مقت�سةٍ  ر�� إذا وصلت إلیها، أو آت��م �شعلةٍ سآت��م بخبر عن الطَّ 

ار، �ان إلى م�ان النَّ  )(َلمَّا جاء ووصل موسى : فعلها ةٍ شرط�َّ  ُثمَّ تخبر اآل�ات بجملةٍ 

  . )٢(من حولك كَ ورِ ت �ا موسى و�ُ �ْ ورِ ور أن بُ من جانب الطُّ  �َ ودِ نُ أْن : ر�جواب الشَّ 

رَآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َوىلَّٰ ُمْدِبًرا َوَملْ فـََلمَّا  َوأَْلِق َعَصاكَ ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

  ]١٠:ملالنَّ [﴾يـَُعقِّْب َ� ُموَسٰى َال َختَْف ِإّينِ َال َخيَاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا( :ر�أداة الشَّ  )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 . هجوا�محّلِ نصٍب ب

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على ) رآها( )رَآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود على موسى ) هو(األلف؛ للتَّعذُّر، وهو فعل الشَّ

)( ،)ون في محّلِ نصب مفعول �ه،  )ها� فعل مضارع ) تهتزُّ (ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مَّة، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود على العصا، والجملة الفعل�َّة في ) هي(مرفوع �الضَّ

                                                           

ابن أبي العز  –، الفر�د في إعراب القرآن ٧/٣٣٨٨ -محمود �اقوت .د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  . ٣/٦٧٣ –الهمذانيٌّ 

ر الوجیز: انظر (٢)   .٤/٢٤٩ -ابن عط�َّة  -المحرَّ
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واسمها وخبرها في محّلِ نصب ) �أنَّ (، والجملة من )رآها: (محّلِ نصب حاٍل من الهاء في قوله

في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها ) رآها(، والجملة الفعل�َّة )رآها: (اٍل ثان�ة من الهاء في قولهح

�عد َلمَّا الظَّرف�َّة
)١(  . 

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على األلف؛ ) ولى( )َوىلَّٰ ُمْدِبًرا( :جملة جواب الشَّ

حال ) مدبراً (، )(�عود على موسى ) هو(ه للتَّعذُّر، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیر 

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من ) ولَّى مدبراً (منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة 

 .   )٢(اإلعراب

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ه هللا تعالى وجَّ  وتشیر إلى أنَّ  )(ة موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

العصا التي  ه أنا هللا العز�ز الح��م، �ا موسى أل�ِ �ا موسى إنَّ :  قائالً ) (خطا�ه إلى موسى 

فَلمَّا رأ� : فعلها ةٍ شرط�َّ  بجملةٍ  )(بیدك، وهنا تبدأ اآل�ات الكر�مة في وصف حال موسى 

ولَّى  أنْ : ر�الشَّ  �، وقع جوابها ثع�ان خفیف سر�ع الجرِّ العصا تتحرك �أنَّ  )(موسى 

  .  )٣(ا أصا�ه من الخوف والفزعمَ ، ولم یرجع لِ األد�ار هار�اً  )(موسى 

َوَأْدِخْل َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختُْرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء ِيف ﴿: قوله تعالى: المسـألة الثَّالثة

   ]١٢:ملالنَّ [﴾ ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنيَ  ٍت ِإَىلٰ ِفْرَعْوَن َوقـَْوِمهِ ِتْسِع آ�َ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

إْن، وهي حرف شر� جازم : تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ  :ر�أداة الشَّ  )١(

   .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

                                                           

 . ٨/٢٧١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  . ٢/٤٠١ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – الكر�م إعراب القرآن: انظر (٢)

 .٤/١٥٥ - الب�ضاو�ُّ  - أنوار التَّنز�ل وأسرار التَّأو�ل : انظر (٣)
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فعل ) تدخل(تدخل یدك، فالفعل  إنْ : قدیرتَّ وال ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

�ون  مجزوممضارع    .)١(المقدَّر ر�، وهو فعل الشَّ �السُّ

�ون؛ السُّ مجزوم �فعل مضارع ) تخرج( )َختُْرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوءٍ ( :جملة جواب الشر� )٣(

ر� المقدَّر،ه واقع في جواب ألنَّ  �عود على الید، ) هي(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  الشَّ

مجرور متعل� �محذوف جار و ) غیر من(، �الفتحةمنصوب ) تخرج(حال من فاعل ) ب�ضاء(

) سوء( واالسم المجرور مضاف، ب�ضاء �ائنًة من غیر،: تقدیره ،)تخرج(حاٍل ثان�ة من فاعل 

 . )٢(�الكسرةمضاف إل�ه مجرور 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ لتَّ األثر ا: ثان�اً 

وهي معجزة الید، فقد  )(موسى  ان�ة من معجزاتالمعجزة الثَّ تشیر اآل�ة الكر�مة إلى       

ن اآل�ة الكر�مة حال الید عندما أخرجها موسى یدخل یده في جی�ه، ُثمَّ تبیِّ  أمره هللا تعالى أنْ 

إْن تخرج یدك : قدیروالتَّ  ،محذوف أداتها وفعلها ةٍ شرط�َّ  من جی�ه، وذلك في س�اق جملةٍ ) ؛(

  .  )٣(تخرج ب�ضاء مضیئة دون مرٍض أو برصٍ : ر�من جی�ك، ��ن جواب الشَّ 

َذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ ﴿: قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة  ﴾فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم آَ�تـَُنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا هَٰ

  ]١٣:ملالنَّ [

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا( :ر�أداة الشَّ  )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

ر� )٢( ُهْم آَ�تـَُنا ُمْبِصَرةً ( :جملة فعل الشَّ مبنيٌّ على الفتح، وهو  فعل ماضٍ ) جاءتهم( )َجاَءتـْ

مِّ في  ر�، والتَّاء للتَّأنیث ال محلَّ لها من اإلعراب، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ فعل الشَّ

                                                           

  .١٩/١٤٤ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

أحمد  –، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ٧/٣٣٩١ - محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

 . ٣/٨٦٣ –الخرَّا� 

 . ٢/٣٨٥ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)
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مَّة) آیتنا(محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م للجمع،  الفاعلین ) نا(وهو مضاف،  ،فاعل مرفوع �الضَّ

�ون في محّلِ جرٍّ  حال منصوب �الفتحة، ) م�صرة(�اإلضافة،  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

 .)١(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة) جاءتهم آیتنا(والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( َذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ ( :جملة جواب الشَّ مِّ؛ التِّ  فعل) قالوا( )قَاُلوا هَٰ صاله ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف بواو الجماعة، وواو الجماعة  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

�ون في ) ذا(حرف للتَّنب�ه ال محلَّ له من اإلعراب، ) ها) (هذا(فارقة،  اسم إشارة مبنيٌّ على السُّ

مَّة، ) سحر(محّلِ رفع مبتدأ،  مَّة، والجملة ) سحرٌ (صفة لـ) مبین(خبر مرفوع �الضَّ مرفوعة �الضَّ

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها ) قالوا(محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة  اإلسم�َّة في

 . )٢(من اإلعراب

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ  :ثان�اً 

ة موسى  تمضي اآل�ات الكر�مة        )(، ف�عد أْن جاء موسى )(في الحدیث عن قصَّ

فرعون وقومه بتسِع آ�اٍت بیناٍت ومنها معجزتي العصا والید، بیَّنت اآل�ات الكر�مة موقف فرعون 

فَلمَّا جاءتهم آ�ات هللا تعالى : وقومه من هذه اآل�ات، وذلك في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة فعلها

ر� منهم هو قولهم    . )٣(هذا سحٌر مبینٌ : ومعجزاته ال�اهرة الواضحة، �ان جواب الشَّ

َحىتَّٰ ِإَذا أَتـَْوا َعَلٰى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َمنَْلٌة َ� أَيـَُّها ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة

  ]١٨:ملالنَّ [﴾النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال َحيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال َيْشُعُرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ لما �ستقبل من الزَّ  ظرف )ِإَذا( :أداة الشَّ

 .  بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة نصوبم

                                                           

 .٨/٢٧٦ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .٧/١٧٢ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - م و��انه إعراب القرآن الكر�: انظر (٢)

 .٢١٦-٨/٢١٥ - أبو ح�َّان  - ال�حر المح�� : انظر (٣)
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ر� )٢( مِّ المقدَّر على ) أتوا( )َأتـَْوا َعَلٰى َواِد النَّْملِ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

ر�، وواو األلف المحذوفة؛ للتَّعذُّر، وحذفت األلف؛ للتَّخلص من التقاء  اكنین، وهو فعل الشَّ السَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة،  جار ) على واد(الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مضاف إل�ه مجرور �الكسرة، ) النَّمل(، واالسم المجرور مضاف، )أتوا(ومجرور متعل� �الفعل 

 .)١(قوعها �عد إذا الظَّرف�َّةفي محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لو ) أتوا(والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ ) قالت( )قَاَلْت َمنَْلٌة َ� أَيـَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكمْ ( :جملة جواب الشَّ

مَّة، وجملة النِّ فا) نملة(على الفتح، والتَّاء للتَّأنیث ال محلَّ لها من اإلعراب،  داء عل مرفوع �الضَّ

جواب ) قالت نملة(في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة ) ادخلوا مساكن�م �ا أیُّها النَّمل(

 .      )٢(شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

وما أنعم هللا تعالى �ه عل�ه من  )(ة سل�مان تبدأ اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

من  شيءٍ  یر وأصوات جم�ع الحیوانات، وأعطاه من �لِّ علمه منط� الطَّ  هأنَّ : منها �ثیرةٍ  نعمٍ 

واإلنس  ُحِشَر له جم�ع ج�شه من طوائف الجنِّ  ُ�ْعَطاها الملوك والعظماء، وأنْ التي ن�ا خیرات الدُّ 

تخبر اآل�ات الكر�مة عن حال ج�ش سل�مان  ،ةٍ ط�َّ شر  یر �أتمرون �أمره، وفي س�اق جملةٍ والطَّ 

)( ر� وهو قول إحد� مل، وقع جواب الشَّ ام �ثیر النَّ َلمَّا جاء الج�ش إلى واٍد �الشَّ : فعلها

، وقد )٣(ال �شعرون ��م تكم ال ��سرنَّ�م سل�مان وجنوده وهمادخلوا بیو : مالت لرف�قاتهاالنَّ 

ر�  ر�  فعل فید تأكید وقوعالتي ت) إذا(استعمل أداة الشَّ وج�شه على ) (وهو قدوم سل�مان الشَّ

ل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه وهو تحذیر إحد� النَّمالت لرف�قاتها من أْن یتعرضوا ، وعواد النَّمل

  .   وجنده )(لألذ� من قبل سل�مان 

  

  

                                                           

  .٧/٣٣٩٦ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

عاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م: انظر (٢)   . ٢/٤٠٣ - أحمد الدَّ

  .١٨٣- ٦/١٨٢ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٣)
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  لثَّانيالمطلب ا

على المعنى  و��ان أثرها) ٥٥-٢٧(مل من اآل�ة ر� في سورة النَّ تحلیل جملة الشَّ 

  التَّفسیر�ِّ 

  : أتي، وهي �ما �ةٍ شرط�َّ  جملٍ  يثمان، تحتو� على ائلمس ست مل هذه اآل�ات علىتتش

قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى

ِلَك يـَْفَعُلونَ    ]٣٤:ملالنَّ [﴾َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة وََكذَٰ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: ر�أداة الشَّ  )١(

 .  بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة نصوبم

ر� )٢( مِّ؛ التِّ  فعل) دخلوا( )َدَخُلوا قـَْريَةً ( :جملة فعل الشَّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل  �ون في محّلِ رفع الجماعة، وهو فعل الشَّ مبنيٌّ  على السُّ

في محّلِ جرٍّ ) دخلوا(مفعول �ه منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة ) قر�ةً (فاعل، واأللف فارقة، 

 . )١(�اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر� )٣( مِّ؛ التِّ  فعل )َأْفَسُدوَها( :جملة جواب الشَّ وواو  صاله بواو الجماعة،ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على ال ضمیر متَّصل مبنيٌّ على  )ها(سُّ

�ون في محّلِ نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّة  جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ ) أفسدوها(السُّ

 . )٢( لها من اإلعراب

  

                                                           

 .٧/٢٠٧ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .١٠/١٦٤ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)



- ٩٩  - 
 

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

عندما أخبره الهدهد �ما رآه  )(ة سل�مان اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ تمضي       

 �لَّ  ْت یَ طِ عْ منهم تسمى بلق�س، وقد أُ  مرأةٍ إلاعة هم یدینون �الطَّ وأنَّ  فیها، اسفي س�أ من حال النَّ 

مس والقمر اس �عبدون الشَّ رر وال�اقوت، و�ان هؤالء النَّ �الدُّ  م�للٌ  عظ�مٌ  ، و�ان لها عرٌش شيءٍ 

ا فتحت یذهب ��تاٍب له فُیْلِق�ه إلیهم، فلمَّ  الهدهد أنْ  )(من دون هللا تعالى، فأمر سل�مان 

حمن الكتاب من سل�مان قد ابتدأ ف�ه �اسم هللا الرَّ  إنَّ : قالت ألشراف قومها ،بلق�س الكتاب

علیها أشراف  ألمر، فردَّ  تتكبروا عليَّ وأتوني طائعین، فطلبت إلیهم المشورة في اح�م، أالَّ الرَّ 

ا �ما شئت نمتثل أمرك، فقالت بلق�س �نَ رِ مُ في الحرب، واألمر إل�ك فَ  ةٍ حاب قوَّ نحن أصَّ : قومها

ر� وقهرًا، �ان جواب الشَّ  عنوةً  إذا دخلوا قر�ةً : ُتبیِّن عادة الملوك فعلها ةٍ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ 

، وقد )١(یدخلونها قهراً  بلدٍ  وهذه هي طر�قتهم في �لِّ  ،ةأفسدوها وجعلوا أشرافها أذلَّ : منهم

ر�  ر�  فعل التي تفید تأكید وقوع) إذا(استعملت  الملكة بلق�س أداة الشَّ الملوك �عض من الشَّ

  .   وهو اإلفساد فیها ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً وهو دخول القر� عنوةً 

ُ فـََلمَّا َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل َأمتُِدُّوَنِن مبَِ ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  اٍل َفَما آَ�ِينَ ا�َّ

ُتْم ِ�َِديَِّتُكْم تـَْفَرُحونَ  ٌر ِممَّا آَ�ُكْم َبْل أَنـْ     ]٣٦: ملالنَّ [﴾َخيـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

ر� )٢( ر�، ) جاء( )َجاَء ُسَلْيَمانَ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

، )(�عود على الرَّسول المرسل إلى سل�مان ) هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

رف للعجم�َّة؛ وألنَّ آخره ) سل�مان( مفعول �ه منصوب �الفتحة، ولم ینون؛ ألنَّه ممنوع من الصَّ

 .   )٢(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة) جاء(زائدتین، والجملة الفعل�َّة ألفًا ونونًا 

                                                           

و�انيُّ  -فتح القدیر : انظر (١)   .٤/١٥٨ -الشَّ

 .٧/٣٤١٠ -محمود �اقوت  .د -إعراب القرآن الكر�م : انظر(٢) 
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ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والفاعل ) قال( )قَاَل َأمتُِدُّوَنِن ِمبَالٍ ( :جملة جواب الشَّ

ونن(، )(ضمیر مستتر جوازًا تقدیره هو �عود على سل�مان  ستفهام ال محلَّ الهمزة لال) أتمدُّ

ونن(من اإلعراب،  اله فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو ) تمدُّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، والنُّون الثَّان�ة للوقا�ة، و�اء  الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

جار ومجرور متعل� �الفعل ) �مالٍ (المتكلِّم المحذوفة؛ للتَّخفیف في محّلِ نصب مفعول �ه، 

ونن(، والجملة الفعل�َّة )قال( جواب ) قال(في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة ) أتمدُّ

 .  )١(شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

و�لق�س ملكة س�أ التي طلبت  )(ة سل�مان تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

 ، فأرجعوا األمر إلیها، فقررت أنْ )( من أشراف قومها المشورة عندما وصلها �تاب سل�مان

ها؟، ُثمَّ تخبر اآل�ات في س�اق فتنظر هل �قبلها أم یردَّ  )(ة عظ�مة إلى سل�مان ت�عث بهد�َّ 

َلمَّا جاء رسول : فعلها ،ة بلق�سإل�ه هد�َّ ا وصلت لمَّ  )(عن حال سل�مان  ةٍ شرط�َّ  جملةٍ 

ألتر��م  ونن �مالٍ أتمدُّ : )(قال سل�مان  أنْ : ر��ان جواب الشَّ و ة، بلق�س إلى سل�مان �الهد�َّ 

تكم مما أعطاكم، بل أنتم بهدیَّ  ة والملك خیرٌ بوَّ على �فر�م، فما أعطاني هللا تعالى من النُّ 

  . )٢(تفرحون 

ْبَل َأْن ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّالثة قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَ� آتِيَك ِبِه قـَ

َذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لِ  يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ  ُلَوِين أََأْشُكُر َأْم فـََلمَّا رَآُه ُمْسَتِقر�ا ِعْنَدُه قَاَل هَٰ يَـبـْ

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرميٌ    ]٤٠:ملالنَّ [﴾َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ

   ر�الشَّ  ةتحلیل جمل: الً أوَّ 

  :  ثة جمٍل شرط�َّة، و��ان ذلك ف�ما �أتيهذه المسألة ثال تضمَّنت

                                                           

 .٨/٢٩٩ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ المفصَّ اإلعراب : انظر(١) 

  .٤٩٢- ٧/٤٩١ -القاسميُّ  - محاسن التَّأو�ل : انظر (٢)
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  رط�َّة َذا ِمْن َفْضِل فَـ ﴿ :قوله تعالى: األولىالجملة الشَّ َلمَّا رَآُه ُمْسَتِقر�ا ِعْنَدُه قَاَل هَٰ

  ﴾َريبِّ 

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

ر� )٢( فعل ماٍض مبنىٌّ على الفتح المقدَّر على األلف ) رآه( )رَآُه ُمْسَتِقر�ا ِعْنَدهُ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود على سل�مان ) هو(المحذوفة؛ للتَّعذُّر، وهو فعل الشَّ

)( ،مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه حال ) مستقراً (، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

منصوب �الفتحة، وهو مضاف، والظَّرف متعل�  ظرف م�ان) عنده(منصوب �الفتحة، 

�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والجملة الفعل�َّة )مستقراً (بـ ، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السَّ

 . )١(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة) رآه(

ر� )٣( َذا ِمْن َفْضِل َريبِّ ( :جملة جواب الشَّ فعل ماٍض مبني على الفتح، والفاعل ) قال( )قَاَل هَٰ

الهاء حرف للتَّنب�ه ال محل له ) هذا(، )(�عود على سل�مان ) هو(ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

�ون في محّلِ رفع مبتدأ، ) ذا(من اإلعراب،  جار ومجرور ) من فضل(اسم إشارة مبنيٌّ على السُّ

مضاف إل�ه مجرور �الكسرة، ) ر�ِّي(، ر�ِّي لهذا �ائٌن من فض: تقدیره ،متعل� �محذوف خبرٍ 

�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه،  وهو مضاف، وال�اء للمتكلِّم ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السٌّ

جواب ) قال(والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة 

 . )٢(شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ له من اإلعراب

 

  َّرط�َّة الث َا َيْشُكُر لِنَـْفِسهِ ﴿: قوله تعالى: ان�ةالجملة الشَّ   ﴾َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ

ر� )١(      .رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

                                                           

 .  ٧/٢١٤ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  -إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر(١)  

  .٢/٤٠٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)
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ر� )٢( ، في محّلِ جزمٍ  ر�وهو فعل الشَّ  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ  )َشَكرَ (: جملة فعل الشَّ

 .  )١()هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

ر� )٣( َا َيْشُكُر لِنَـْفِسهِ ( :جملة جواب الشَّ ر� ال محلَّ لها ) فإنَّما( )فَِإمنَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

) إنَّ (�افَّة لعمل ) ما(حرف نصب وتو�ید ال محلَّ له من اإلعراب، ) إنَّ () إنَّما(من اإلعراب، 

فعل مضارع مرفوع ) �ش�ر(ال محلَّ لها من اإلعراب، مهیئة لها أن تدخل على الجملة الفعل�َّة 

مَّة، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  ، والجملة الفعل�َّة في محّلِ رفع خبر مبتدأ )هو(�الضَّ

لمجرور ، واالسم ا)�ش�ر(جار ومجرور متعل� �الفعل ) لنفسه(فهو �ش�ر، : محذوف، والتَّقدیر

مضاف، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الكسر في محّلِ جرٍّ �اإلضافة، والجملة اإلسم�َّة 

ر� وجوا�ه في محّلِ رفع خبر  جواب شرٍ� جازٍم مقترٍن �الفاء في محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ

 .)٢()َمنْ (المبتدأ 

 

  َّفَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرميٌ ﴿َوَمْن َكَفَر  :قوله تعالى: الثةة الثَّ رط�َّ الجملة الش ﴾  

ر� )١(      .رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( ر� )َكَفرَ ( :جملة فعل الشَّ في محّلِ جزٍم،  فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

 . )٣()هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

ر� ال محلَّ لها ) فإنَّ ( )فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرميٌ ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( الفاء واقعة في جواب الشَّ

اسم إنَّ منصوب ) ير�ِّ (حرف نصب وتو�ید ال محلَّ له من اإلعراب، ) إنَّ (من اإلعراب، 

�الفتحة المقدَّرة على ما قبل ال�اء منع من ظهورها؛ اشتغال المحّلِ �حر�ة المناس�ة، وهو 

�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه،  ) غنيٌّ (مضاف، وال�اء للمتكلِّم ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مَّة،  مَّة،) �ر�مٌ (خبر إنَّ مرفوع �الضَّ والجملة من إنَّ واسمها وخبرها  خبر إنَّ ثاٍن مرفوع �الضَّ

                                                           

  .١٠/١٧١ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

ل لكتاب هللا المرتَّل : انظر (٢)   .٨/٣٠٦ - بهجت صالح –اإلعراب المفصَّ

   ٧/٣٤١٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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ر� وجوا�ه ف ي محّلِ رفع خبر جواب شرٍ� جازٍم مقترِن �الفاء في محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ

 .)١()َمنْ (المبتدأ 

   ر�األثر التَّفسیر�ُّ لجمل الشَّ : ثان�اً 

ذ� قال ألشراف من الَّ  )(ة سل�مان تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

من مردة  تصل إليَّ مع قومها مسلمین، فقال ماردٌ  �م �أتیني �عرشها قبل أنْ أ�ُّ : حضره من جنده

ي على حمله لقادر، أمین على ما ف�ه، جلسك، وٕانَّ مَّ  تقوم منْ  ُأحضره إل�ك قبل أنْ أنا : الجنِّ 

، ُثمَّ تخبر اآل�ات الكر�مة كَ فُ رْ إل�ك طَ  یرتدَّ  أنا آت�ك �ه قبل أنْ : ن الكتابمَّ  ذ� عنده علمٌ فقال الَّ 

العرش ورأ�  )(ا نظر سل�مان فلمَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ  )(عن حال سل�مان 

؛ لیختبرني أأش�ر أم فضل هللا تعالى عليَّ ذا من ه: قال ر� أنْ حاضرًا عنده، وقع جواب الشَّ 

هللا تعالى ومن ش�ر : )(ان�ة في اآل�ة ففعلها قول سل�مان ة الثَّ رط�َّ ، أمَّا الجملة الشَّ أكفر؟

ر� ة رط�َّ أمَّا الجملة الشَّ �ر تعود على نفسه، فمنفعة الشُّ : حتماً  على نعمه، س�قع له جواب الشَّ

له جواب ومن �فر وجحد نعم هللا تعالى، س�قع : )(الثة في اآل�ة ففعلها قول سل�مان الثَّ 

ر�   .     )٢(هللا مستغٍن عنه وعن ش�ره، �ر�م �اإلنعام على من �فر نعمته أنَّ : حتماً  الشَّ

َعْرَشَها نـَْنظُْر أَتـَْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن قَاَل َنكُِّروا َهلَا ﴿: قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة

  ]٤١:ملالنَّ [﴾الَِّذيَن َال يـَْهَتُدونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

� جازم إْن، وهي حرف شر : تقدیرها ،محذوفةر� في اآل�ة الكر�مة أداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

                                                           

  . ٣٨٨ص – محمَّد �ارتجي – ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن: انظر (١)

عد�ُّ  - سیر الكر�م الرَّحمن ت�: انظر (٢)   .٦٠٥ص - السَّ
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هو فعل ) رواتن�ِّ (ا، فالفعل رو إْن تن�ِّ : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�الشَّ جملة فعل  )٢(

ر� المقدَّر  . )١(الشَّ

�ون فعل مضارع مجزوم ) ننظر( )نـَْنُظْر أَتـَْهَتِدي( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( ه واقع في ، ألنَّ �السُّ

ر� المقدَّر،جواب  ال الهمزة لالستفهام ) أتهتد�(، )نحن(والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره  الشَّ

قل، والفاعل رة على ال�اء؛ للثِّ ة المقدَّ مَّ الضَّ �فعل مضارع مرفوع ) تهتد�(، محلَّ لها من اإلعراب

نصب  في محلِّ ) تهتد�(ة �عود على بلق�س، والجملة الفعل�َّ ) هي(ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

 .     )٢()ننظر(مفعول �ه للفعل 

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

الذ� قال لمن حوله من  )(ة سل�مان تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ        

في س�اق جملٍة  )(وتستكمل اآل�ة قول سل�مان غیِّروا لها �عض أوصاف عرشها، : قومه

ر: قدیروالتَّ  ،شرط�ٍَّة محذوف أداتها وفعلها ر� المقدَّ ننظر : إْن تن�ِّروا لها عرشها، �ان جواب الشَّ

 . )٣(أتهتد� إل�ه أم ال؟

َكَذا َعْرُشِك قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو ﴿ :قوله تعالى: المسألة الخامسة فـََلمَّا َجاَءْت ِقيَل َأهَٰ

ْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمنيَ وَ     ]٤٢:ملالنَّ [﴾ُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قـَ

ر� : أوَّال   تحلیل جملة الشَّ

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

                                                           

 . ١٩/١٧٣ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

أحمد  –، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ٧/٣٤١٦ - محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  . ٣/٨٧١ –الخرَّا� 

  . ٢/٣٩١ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)
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ر� )٢( ر�، والفاعل ضمیر فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح،  )َجاَءتْ ( :جملة فعل الشَّ وهو فعل الشَّ

�عود على بلق�س، والتَّاء للتَّأنیث ال محلَّ لها من اإلعراب، والجملة ) هي(مستتر جوازًا تقدیره 

 . )١(الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة

ر� )٣( َكَذا َعْرُشكِ ( :جملة جواب الشَّ مبنيٌّ للمجهول مبنيٌّ على فعل ماٍض ) قیل( )ِقيَل َأهَٰ

الهمزة لالستفهام ال محلَّ لها من اإلعراب، والهاء حرف للتَّنب�ه ال محلَّ له من ) أه�ذا(الفتح، 

�ون ) ذا(ال محلَّ له من اإلعراب،  وجرٍ  اإلعراب، والكاف حرف تشب�هٍ  اسم إشارة مبنيٌّ على السُّ

مٍ  في محّلِ جرِّ اسم مجرور، والجار والمجرور متعل� أه�ذا �ائٌن، : تقدیره ،�محذوف خبٍر مقدَّ

مَّة، وهو مضاف، والكاف ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الكسر ) عرشك( مبتدأ مؤخر مرفوع �الضَّ

في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر في محّلِ رفع نائب فاعل للفعل 

 . )٢(غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعرابجواب شرٍ� ) قیل(، والجملة الفعل�َّة )قیل(

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

حال بلق�س عندما جاءت وقومها إلى  ةٍ شرط�َّ  تذ�ر اآل�ات الكر�مة في س�اق جملةٍ         

ر�ر�، وقع سل�مان وهو فعل الشَّ  ه أنَّ : أه�ذا عرشك؟، فأجابت: وهو القول لها جواب الشَّ

لقد أوتینا العلم �ا� تعالى : متحدثًا عن نعم هللا تعالى عل�ه )(�شابهه، فقال عندها سل�مان 

  .    )٣(ا له مسلمینوقدرته من قبلها، و�نَّ 

ادسة ِقيَل َهلَا اْدُخِلي الصَّْرَح فـََلمَّا رَأَْتُه َحِسبَـْتُه جلًَُّة ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ

َها قَاَل ِإنَُّه َصْرٌح ُممَرٌَّد ِمْن قـََوارِيَر قَاَلْت َربِّ ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي  يـْ وََكَشَفْت َعْن َساقـَ

  ]٤٤:ملالنَّ [﴾ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَمانَ 

    ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

                                                           

  . ٧/٢١٥ –رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  –إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ٢/٤٠٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – الكر�م إعراب القرآن: انظر (٢)

 . ٥٤٥٧- ١٠/٥٤٥٦ -محمَّد أبو زهرة  - زهرة التَّفاسیر  (٣)
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�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

المحذوفة؛ على األلف ر على الفتح المقدَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ  )رَأَْتهُ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

، ال محلَّ لها من اإلعرابأنیث تَّ للاء ر�، والتَّ هو فعل الشَّ و  ،اكنةأنیث السَّ التَّ  اءالتِّصاله بت

على  صل مبنيٌّ �عود على بلق�س، والهاء ضمیر متَّ ) هي(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

�اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا  جرٍّ  ة في محلِّ نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّ  في محلِّ  مِّ الضَّ 

 . )١(ظَّرف�َّةال

فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والتَّاء للتَّأنیث ال ) حسبته( )َحِسبَـْتُه جلَُّةً ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

�عود على بلق�س، والهاء ) هي(محلَّ لها من اإلعراب، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه أول، ضمیر متَّصل مبنيٌّ على  مفعول �ه ثاٍن منصوب ) ةً لجَّ (الضَّ

  . )٢(�الفتحة، والجملة الفعل�َّة جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

   ر�فسیر�ُّ لجملة الشَّ األثر التَّ : ثان�اً 

مع بلق�س ملكة س�أ التي  )(ة سل�مان تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

تبیِّن اآل�ات الكر�مة حال بلق�س  ةٍ شرط�َّ  ادخلوا القصر العظ�م الفخم، وفي س�اق جملةٍ : قیل لها

ر� حسبته  أنْ : ر�امخ، �ان جواب الشَّ فَلمَّا رأت القصر الشَّ : عند دخولها القصر، وفعل الشَّ

ه قصر من إنَّ : )(ها سل�مان ، ف�شفت عن ساقیها لتخوض ف�ه، فقال لة ماءٍ جَّ وظنته لُ 

مس، فقد أسلمت مع سل�مان وع�ادة الشَّ  ركي ظلمت نفسي �الشِّ رّبِ إنَّ : افي، فقالتجاج الصَّ الزُّ 

  . )٣(العالمین � ربِّ 

  

  

                                                           

 .٧/٣٤١٨ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 .٨/٣١١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (٣)   .٢/٣٩١ - الصَّ
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  لثَّالثالمطلب ا

على المعنى  و��ان أثرها) ٨١-٥٦(مل من اآل�ة ر� في سورة النَّ تحلیل جملة الشَّ 

  التَّفسیر�ِّ 

  : �أتيوهي �ما ، خمس مسائل هذه اآل�ات علىمل تتش

َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَجيَْعُلُكْم ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى

  ]٦٢:ملالنَّ [﴾ُخَلَفاَء اْألَْرِض أَِإلٌَٰه َمَع ا�َِّ َقِليًال َما َتذَكَُّرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( ، خافض لشرطه �ون على السُّ  مان مبنيٌّ الزَّ ظرف لما �ستقبل من  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة منصوب

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على األلف؛ للتَّعذُّر، وهو  )َدَعاهُ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  مِّ ، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ )هو(فعل الشَّ

 .)١(في محّلِ نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب ر� محذوفجواب الشَّ : جملة جواب الشَّ م في الّسِ ؛ ألنَّه قد تقدَّ

 . )٢(إذا دعاه فیجی�ه: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ  :ثان�اً 

ِ وجِّ یُ       
ّ
والى �ّلِ م�لٍف �صلح له ) ملسو هيلع هللا ىلص(ه هللا تعالى في هذه اآل�ات الكر�مة الخطاب إلى النَّبي

الحمد � على نعمه وسالم على من اصطفى من ع�اده، فهل الخال� المبدع : الخطاب أْن قل

ِ خیر أم األصنام التي �عبدونها؟، ُثمَّ تبدأ اآل
ّ
) ملسو هيلع هللا ىلص(�ات الكر�مة  في س�اق الخطاب إلى النَّبي

                                                           

 .٨/٣٢٨ –بهجت صالح  –ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .فحةالصَّ و  اب� بنفس الجزءالمرجع السَّ  :انظر (٢)
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موات أمْن خل� السَّ : ة هللا تعالى، وأول هذه األدلَّةالَّة على وحدان�َّ بذ�ر األدلَّة والبراهین الدَّ 

ماء �قدرته، فأخرج  �ه الحدائ� ذات المنظر الحسن البهیج،  واألرض، وأنزل إل��م المطر من السَّ

من جعل األرض مستقرًا لإلنسان : تنبتوا شجارها فضًال عن ثمارها، وثانیهاالتي ما �ان لكم أْن 

�ة، وجعل فیها ج�اًال ُتْرسى األرض وتثبتها ، وجعل في أودیتها األنهار العذوسائر المخلوقات

�ة والمالحة فاصًال �منعها من االختال�، ثم تذ�ر اآل�ات ال تضطرب، وجعل بین الم�اه العذلئ

ب أمْن یجیب المضطرَّ إذا دعاه، وجوا: ألدلَّة في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة مفادهاالكر�مة ثالث ا

ر� محذوف لداللة السِّ  إذا دعاه فیجی�ه، والجواب ال أحد یجیب : �اق القرآني عل�ه، والتَّقدیرالشَّ

، لذا َیجُب أْن ینفرد �التَّوحید  المضطر إذا دعاه إال هللا تعالى، فهو المنفرد بهذا الح�ِّ

ر� )١(األلوه�َّةو  ر�  فعلالتي تفید تأكید وقوع ) إذا(، وقد استعمل أداة الشَّ وهو  من المضطرِّ الشَّ

عاء إلى هللا تعالىالتَّوجُّ  وهو إجا�ة هللا تعالى لدعاء  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً ه �الدُّ

  . هذا المضطرِّ 

مثَُّ يُِعيُدُه َوَمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء  َأمَّْن يـَْبَدُأ اْخلَْلقَ ﴿ :قوله تعالى: ةان�المسألة الثَّ 

ُتْم َصاِدِقنيَ  َواْألَْرضِ         ]٦٤:ملالنَّ [﴾أَِإلٌَٰه َمَع ا�َِّ ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( ُتْم َصاِدِقنيَ (: جملة فعل الشَّ �ون؛ على السُّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) �نتم( )ُكنـْ

 صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ في محّلِ جزمٍ  ر�وهو فعل الشَّ ك، فع المتحرِّ صاله �ضمیر الرَّ التِّ 

خبر �ان منصوب �ال�اء؛ ألنَّه ) ادقینص(، ي محّلِ رفع اسم �ان، والم�م للجمعف مِّ على الضَّ 

 .)٢(ر سالم�َّ جمع مذ

                                                           

  .٢٢٣-١٣/٢٢٠ -القرطبيُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (١)

  .٧/٢٤٠ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)
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ر� )٣( ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ   :جملة جواب الشَّ �اق ما یدلُّ على الجواب م في السِّ جواب الشَّ

 . )١(إن �نتم صادقین فهاتوا برهان�م: المحذوف، والتَّقدیر

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

: ة هللا تعالى، فتذ�ر را�عهاة والبراهین على وحدان�َّ الكر�مة في ب�ان األدلَّ تمضي اآل�ات       

أو ال�حر، ومن یرسل  امس سواء في البرِّ الم الدَّ من یرشد�م إلى مقاصد�م في أسفار�م في الظَّ 

من : ةتذ�ر اآل�ات خامس هذه األدلَّ  مَّ حمة للمخلوقات، ثُ ذ� ف�ه الرَّ بنزول المطر الَّ  �اح م�شرةً الرِّ 

ه الخطاب إلى وجِّ ماء واألرض، ثم یُ بدُأ خل� اإلنسان ثم �عیده �عد موته، ومن یرزقكم من السَّ ی

ِ النَّ 
ّ
 إنْ : ر� قولههاتوا برهان�م، وفعل الشَّ : �قول للمشر�ین �أنْ  ةٍ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ر� إن �نتم صادقین : قدیر�اق القرآني، والتَّ محذوف قد دلَّ عل�ه السِّ  �نتم صادقین، وجواب الشَّ

ر� )٢(فهاتوا برهان�م ر� غال�ًا؛ ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

أنَّ مع هللا : قالوه لإلشعار �التَّش��ك �قدرة المشر�ین على اإلت�ان بدلیٍل أو برهاٍن على صدق ما

  .   ى آلهة أخر� تعال

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا أَِإَذا ُكنَّا تـَُراً� َوآَ�ُؤَ� أَئِنَّا ﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ 

  ]٦٧:ملالنَّ [﴾َلُمْخَرُجونَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ستقبل من ظرف لما ) إذا(، ال محلَّ لها من اإلعرابالهمزة لالستفهام  )َأِإَذا( :ر�أداة الشَّ  )١(

 . �ون، خافض لشرطه منصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةعلى السُّ  مان مبنيٌّ الزَّ 

ون �ون على النُّ على السُّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) ا�نَّ ( )ُكنَّا تـَُرا�ً (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

ر� ،میرالمدغمة في نون الضَّ  �ون على السُّ  مبنيٌّ صل ضمیر متَّ  الفاعلین )نا(، وهو فعل الشَّ

                                                           

 .١٠/١٩٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

 .٢٠٦- ٦/٢٠٥ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٢)
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، والجملة من �ان واسمها وخبرها في �الفتحةخبر �ان منصوب ) ترا�اً (رفع اسم �ان،  في محلِّ 

 .   )١(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عدا إذا الظَّ  جرٍّ  محلِّ 

ذ� �عقب ه �علم من أصل الكالم الَّ ؛ ألنَّ جوازاً  ر� محذوفوجواب الشَّ : ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

رط�َّة في محل نصب مقول القولجُ رَ خْ نُ �نَّا ترا�ًا أَ إذا : قدیرر�، والتَّ جملة الشَّ   . )٢(، والجملة الشَّ

ر�  : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

من جملة ما شور، فة ال�عث والنُّ تبدأ اآل�ات الكر�مة في ب�ان شبهات المشر�ین حول قض�َّ       

أئذا : في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة مفادها نالشبهات قول هؤالء المشر�یذ�رته اآل�ة الكر�مة من تلك 

ر� المحذوف قولهممتنا وأص�حنا ُرَفاتًا وعظاماً  من قبورنا فنح�ا  جُ رَ خْ نُ أَ : ، �ان منهم جواب الشَّ

ر� ، )٣(ة ثان�ة؟مرَّ  بین لل�عث التي تفید تأكید وقوع ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ ر� للم�ذِّ فعل الشَّ

  . وهو الخروج من قبورهم لل�عث والحساب جوا�ه المرت�� �ه قطعاً  وعل�ه یتحق� ،هو الموتو 

ُتْم َصاِدِقنيَ َويـَُقوُلوَن ﴿ :قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنـْ   ]٧١:ملالنَّ [﴾َمَىتٰ هَٰ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

 .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ ( :ر�أداة الشَّ  )١(

ُتْم َصاِدِقنيَ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢( �ون؛ على السُّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) �نتم( )ُكنـْ

 صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ في محّلِ جزمٍ  ر�وهو فعل الشَّ  ،كفع المتحرِّ صاله �ضمیر الرَّ التِّ 

ه ال�اء؛ ألنَّ �خبر �ان منصوب ) صادقین( ،جمعي محّلِ رفع اسم �ان، والم�م للف مِّ على الضَّ 

 .)٤(ر سالمجمع مذ�َّ 

                                                           

  . ٢/٤١٤ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  . ٢٠/٢٠٢ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  . ٢/٣٩٩ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)

  .٨/٣٣٥ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر(٤) 
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ر� )٣( ر� محذوف؛ ألنَّه قد   :جملة جواب الشَّ �اق ما یدلُّ على الجواب جواب الشَّ م في الّسِ تقدَّ

 . )١(إن �نتم صادقین فمتى هذا الوعد؟: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

تمضي اآل�ات الكر�مة في ذ�ر شبهات المشر�ین حول ال�عث والنُّشور، ومن جملة ما       

نا �ال�عث �ما ُوعد أ�ائنا من قبلنا، فما هذا إال خرافات دقد ُوعْ : ذ�رته من تلك الشبهات قولهم

ِ هللا تعالى الخطاب إلى النَّ ه وجِّ یُ ا�قین، ُثمَّ وأ�اطیل السَّ 
ّ
سیروا  أنْ : �أن �قول للمشر�ین) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

) ملسو هيلع هللا ىلص( بيَّ بین المجرمین، ُثمَّ تخاطب اآل�ات النَّ في أرجاء األرض فانظروا �یف �ان عاق�ة الم�ذِّ 

ِ ال تحزن وال �ضی� صدرك من م�رهم، ُثمَّ �قول المشر�ون للنَّ : مسل�ةً 
ّ
ومن معه من ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ر� �نتم صادقین، وجواب الشَّ  متى هذا الوعد إنْ : مفادها ةٍ شرط�َّ  المسلمین في س�اق جملةٍ 

، وقد جيء �أداة )٢(تى هذا الوعد؟صادقین فمإن �نتم : �اق الكر�م، والتَّقدیرعل�ه السِّ  محذوف دلَّ 

ر�  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ المشر�ین �ش��ون �صدق ) إنْ (الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

 ِ
ّ
  .  �ال�عث یوم الق�امة )ملسو هيلع هللا ىلص(وعد النَّبي

ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتٰى َوَال ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة

  ]٨٠:ملالنَّ [﴾َولَّْوا ُمْدِبرِينَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

في محّلِ نصٍب، خافض  �ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا( :ر�أداة الشَّ  )١(

 .بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة لشرطه منصوب

ر� )٢( مِّ على األلف المحذوفة؛ ) ولَّوا( )َولَّْوا ُمْدِبرِينَ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع  ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ للتَّخفیف، وهو فعل الشَّ

                                                           

 . ٧/٣٤٣٩ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر(١) 

  .٦١٩-٢/٦١٨ - النَّسفيُّ  - مدارك التَّنز�ل وحقائ� التَّأو�ل : انظر (٢)
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ي حال منصوب �ال�اء؛ ألنَّه جمع مذ�َّر سالم، والجملة الفعل�َّة ف) مدبر�ن(فاعل، واأللف فارقة، 

 . )١(محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عدا إذا الظَّرف�َّة

�اق ما یدلُّ على الجواب  :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

مَّ الدُّعاءإذا ولَّوا مدبر�ن ال تُ : المحذوف، والتَّقدیر  .)٢(سمع الصُّ

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

یب المشر�ین �عد تكذِّ  المبین، خاصةً  ل عل�ه فهو الح�ُّ و�ُّ �التَّ ) ملسو هيلع هللا ىلص(ه �أمر هللا تعالى نب�َّ       

، ُثمَّ یوجه هللا تعالى الخطاب مختلفةً  ًا �ثیرةً قهم فرقله، واختالف أهل الكتاب في أمور دینهم وتفرُّ 

ِ إلى النَّ 
ّ
ذین هم في الحق�قة �األموات؛ ك ال تسمع الكفار الَّ إنَّ : ةٍ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

مِّ �اإل�مان؛ ألنَّ  مهم دعوتك لهعر واالعت�ار، وال تسمدبُّ هم قد تر�وا التَّ ألنَّ  ذین في آذانهم الَّ  هم �الصُّ

ر� جواب ر�، أمَّا وا عنك مدبر�ن فهذا فعل الشَّ ما إذا تولَّ وقر، الس�َّ  �اق محذوف دلَّ عل�ه السِّ الشَّ

ر� )٣(عاءالدُّ  مَّ وا مدبر�ن فال تسمع الصُّ إذا تولَّ : قدیرالكر�م، والتَّ  التي ) إذا(، وقد استعمل أداة الشَّ

ر�  فعلتفید تأكید وقوع  ِ الشَّ
ّ
، عند سماع الح�ِّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(من المشر�ین وهو تولیهم مدبر�ن عن النَّبي

، فال تذهب نفسك  وتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً  وهو فإنَّك لن تستط�ع أْن تسمعهم دعوة الح�ِّ

   . علیهم حسراتٍ 

  

  

     

  

  

                                                           

  . ٧/٢٥٥ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .١٠/٢٠٩ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

   .٤/١٦٧ – ضاو�ُّ الب�َّ  –أو�ل نز�ل وأسرار التَّ التَّ  أنوار: انظر (٣)
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  لرَّا�عالمطلب ا

على المعنى  و��ان أثرها) ٩٣-٨٢(مل من اآل�ة ر� في سورة النَّ تحلیل جملة الشَّ 

  التَّفسیر�ِّ 

  : أتي، وهي �ما �ةٍ شرط�َّ  جملٍ ست ، تحتو� على ائلمس خمس مل هذه اآل�ات علىتتش

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابًَّة ِمَن اْألَْرِض ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى

  ]٨٢:ملالنَّ [﴾ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِ�َ�تَِنا َال يُوِقُنونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( ، خافض لشرطه �ون على السُّ  مان مبنيٌّ من الزَّ ظرف لما �ستقبل  )ِإَذا( :أداة الشَّ

 .  بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةمنصوب 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل ) وقع( )َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ ( :جملة فعل الشَّ

ر�،  مَّة، ) القول(الشَّ محذوف ، أو �)وقع(جار ومجرور متعل� �الفعل ) علیهم(فاعل مرفوع �الضَّ

في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا ) وقع(�ائنًا علیهم، والجملة الفعل�َّة : تقدیره ،حالٍ 

 . )١(الظَّرف�َّة

ر� )٣( �ون؛  فعل) أخرجنا( )َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابًَّة ِمَن اْألَْرضِ ( :جملة جواب الشَّ ماٍض مبنيٌّ على السُّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، الفاعلین ) نا(صاله بنا الفاعلین، التِّ  ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

) من األرض(مفعول �ه منصوب �الفتحة، ) دا�َّةً (، )أخرجنا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) لهم(

دا�ًَّة �ائنًة من األرض، والجملة الفعل�َّة : ، والتَّقدیر)دا�َّة(جار ومجرور متعل� �محذوف صفٍة لـ

 . )٢(ازٍم ال محلَّ لها من اإلعرابجواب شرٍ� غیر ج) أخرجنا(

  

                                                           

 . ٧/٢٥٦ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ٧/٣٤٤٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)
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ر� :ثان�اً     األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

اعة من         تشیر اآل�ات الكر�مة في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة إلى ما ��ون بین ید�ِّ السَّ

اعة، �ان  رط�َّة هو إذا اقترب وقوع العذاب �الكافر�ن عند وقوع السَّ عالماٍت، وفعل الجملة الشَّ

ر  أال : ا تقولهللا تعالى یخرج للنَّاس دا�َّة تكلمهم وتناظرهم، فمْن جملة م � وهو أنَّ جواب الشَّ

قون وال یؤمنون �آ�ات هللا تعالى ، وقد استعمل أداة )١(لعنة هللا تعالى على الظَّالمین الَّذین ال �صّدِ

ر�  ر� فعلالتي تفید تأكید وقوع ) إذا(الشَّ وهو اقتراب وقوع العذاب �الكافر�ن عند وقوع  الشَّ

اعة   .   خرج له دا�َّة تكلمهم وتناظرهم تعالى یُ وهو أنَّ هللا ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً السَّ

ُتْم ِ�َ�ِيت َوملَْ حتُِيطُوا ِ�َا ِعْلًما ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  بـْ َحىتَّٰ ِإَذا َجاُءوا قَاَل َأَكذَّ

ُتْم تـَْعَمُلونَ    ]٨٤:ملالنَّ [﴾َأمَّاَذا ُكنـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

، خافض لشرطه �ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا( :ر�أداة الشَّ  )١(

 .  بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة منصوب

ر� )٢( مِّ؛ التِّ  فعل )َجاُءوا( :جملة فعل الشَّ صاله بواو الجماعة، وهو فعل ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محل رفع  ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ فاعل، واأللف فارقة، الشَّ

 . )٢(والجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر� )٣( بـُْتْم ِ�َ�ِيت ( :جملة جواب الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والفاعل ) قال( )قَاَل َأَكذَّ

) �ذَّبتم(ها من اإلعراب، الهمزة لالستفهام ال محلَّ ل) أكذَّبتم(، )هو(ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

�ون؛ التِّ  فعل صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، والتَّاء ضمیر متَّصل مبني ماٍض مبنيٌّ على السُّ

مِّ في محِل رفع فاعل، والم�م للجمع،  ، )�ذَّبتم(جار ومجرور متعل� �الفعل ) �آ�اتي(على الضَّ

�ون في محّلِ جرِّ مضاف واالسم المجرور مضاف، وال�اء للمتكلِّم ضمیر متَّصل م بنيٌّ على السُّ

                                                           

 . ٢/٦٢١ - النَّسفيُّ  - مدارك التَّنز�ل وحقائ� التَّأو�ل : انظر (١)

 . ٢/٤١٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)
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جواب شرٍ� ) قال(في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة ) �ذَّبتم(إل�ه، والجملة الفعل�ة 

 )١(غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

لحساب والعقاب من النَّاس ل عُ مَ بین یوم ُیجْ تخبر اآل�ات الكر�مة عن حال المن�ر�ن الم�ذِّ       

ون اقُ سَ ون ُثمَّ �ُ عُ مَ جْ فهم یُ  ،بین �آ�ات هللا تعالى ورسلهمن األمم جماعة وزمرة من الم�ذِّ  ةٍ أمَّ  �لِّ 

بون للحساب إذا جاء المعاندون الم�ذِّ : مفادها ةٍ شرط�َّ  ، فتخبر اآل�ات في س�اق جملةٍ �عنفٍ 

 لة على ُرُسِلي من غیر نظٍر أو بتم �آ�اتي المنزَّ أكذَّ : همقال لهم ر�ُّ  ر� أنْ والسؤال، �ان جواب الشَّ 

 أ�ُّ : قر�ع لهمو�یخ والتَّ ه هللا تعالى إلیهم سؤاًال غرضه التَّ إحاطة العلم �حق�قتها وصدقها؟، ُثمَّ یوجِّ 

ر� )٢(ن�ا؟�نتم تعملون في الدُّ  شيءٍ  ر� فعل التي تفید تأكید وقوع ) إذا(، وقد استعمل أداة الشَّ الشَّ

بین وهو مج وهو  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً ةیئهم للحساب والسؤال یوم الق�امللم�ذِّ

  .  لة على ُرُسِلي؟بتم �آ�اتي المنزَّ أكذَّ : قول هللا تعالى لهم

َها َوُهْم ِمْن فـَزٍَع يـَْوَمِئٍذ َمْن ﴿ :قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ  ٌر ِمنـْ َلُه َخيـْ َجاَء ِ�ْحلََسَنِة فـَ

  ]٨٩:ملالنَّ [﴾آِمُنونَ 

ر� : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

ر� )١(   .رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( ر� ،على الفتح مبنيٌّ فعل ماٍض ) جاء( )َجاَء ِ�حلََْسَنةِ (: جملة فعل الشَّ في  وهو فعل الشَّ

مجرور متعل� �الفعل جار و ) �الحسنة( ،)هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  محّلِ جزٍم،

 .    )٣()جاء(

                                                           

  .٨/٣٤٤ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

ور : انظر (٢)  .١٤/٢١٩ -ال�قاعيُّ  -نظم الدُّرر في تناسب اآل�ات والسُّ

  .٧/٣٤٥١ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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ر� )٣( َها( جملة فعل الشَّ ٌر ِمنـْ ر� ال محلَّ لها من ) فله( )فـََلُه َخيـْ الفاء واقعة في جواب الشَّ

مٍ جار ومجرور ) له(اإلعراب،  مبتدأ مؤخر ) خیر(�ائٌن له، : تقدیره ،متعل� �محذوف خبٍر مقدَّ

مَّة،  ، والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر جواب )خیر(جار ومجرور متعل� بـ) منها(مرفوع �الضَّ

ر� وجوا�ه في محل رفع خبر المبتدأ  ر�  في محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ  . )١()َمنْ (الشَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ  :ثان�اً 

عداء من النَّاس في ذلك الیوم الرَّهیب، وذلك في س�اق جملٍة        تبیِّن اآل�ات الكر�مة حال السُّ

ر�: شرط�ٍَّة مفادها فله خیٌر منها : من جاء یوم الق�امة �حسنٍة من الحسنات، س��ون جواب الشَّ

وق ذلك آمنون من خوف وفزع ذلك الیوم حیث �ضاعفها هللا تعالى له أضعافًا مضاعفة، وهم ف

  . )٢(العصیب

َوَمْن َجاَء ِ�لسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر َهْل ُجتَْزْوَن ﴿: قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ 

ُتْم تـَْعَمُلونَ     ]٩٠:ملالنَّ [﴾ِإالَّ َما ُكنـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(   .�ون في محل رفع مبتدأعلى السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( في  ر�وهو فعل الشَّ  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ ) جاء( )َجاَء ِ�لسَّيَِّئةِ (: جملة فعل الشَّ

مجرور متعل� �الفعل جار و ) ئةیِّ �السَّ (، )هو(ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  ، والفاعلمحّلِ جزمٍ 

 . )٣()جاء(

ر�جملة جواب  )٣( ر� ال ) ف�بَّت( )َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِيف النَّارِ ( :الشَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

فعل ماٍض مبنيٌّ للمجهول مبنيٌّ على الفتح، والتَّاء للتَّأنیث ال ) ت�بَّ (محلَّ لها من اإلعراب، 

مَّة، وهو مضاف، والهاء ) وجوههم(محلَّ لها من اإلعراب،  ضمیر نائب فاعل مرفوع �الضَّ

مِّ في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والم�م للجمع،  جار ومجرور ) في النَّار(متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

                                                           

 . ١٠/٢١٥ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

 . ٢٠/٥٢ -ابن عاشور  -التَّحر�ر والتَّنو�ر : انظر (٢)

 .٧/٢٦٦ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)
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ونائب الفاعل في محّلِ رفع خبر لمبتدأ ) �بَّت(، والجملة الفعل�َّة من الفعل )�بَّت(متعل� �الفعل 

ر� في محّلِ جزٍم، وجملة َفُهْم �بَّت وجوههم، والجملة اإلسم�َّة جواب الشَّ : محذوف، والتَّقدیر

ر� وجوا�ه في محل رفع خبر المبتدأ   .   )١()َمنْ (الشَّ

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

من : مفادها ةِ شرط�َّ  تبیِّن اآل�ات الكر�مة حال األشق�اء یوم الق�امة، وذلك في س�اق جملةٍ       

ر�مة، س��ون جواب ئة یوم الق�ایِّ جاء �السَّ  م، ُثمَّ سًا في نار جهنَّ على وجهه ُمَن�َّ  �أْن ُ�َ�بَّ : الشَّ

ِ هل تجزون إال جزاء ما �نتم تعملون في الدُّ : م�قال له
ّ
      .)٢(ء األعمال؟ن�ا من سي

َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه  َوَأْن أَتْـُلَو اْلُقْرآنَ ﴿ :قوله تعالى: المسألة الخامسة َفَمِن اْهَتَدٰى فَِإمنَّ

َا َأَ� ِمَن اْلُمْنِذرِينَ  َوَمنْ     ]٩٢:ملالنَّ [ ﴾َضلَّ فـَُقْل ِإمنَّ

  ر�الشَّ  تحلیل جملة: أوَّالً 

  : تین، و��ان ذلك ف�ما �أتيهذه المسألة جملتین شرطیَّ  تتضمَّن

 رط�َّة األولى َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسهِ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ   ﴾َفَمِن اْهَتَدٰى فَِإمنَّ

ر� )١(    .رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ ) َمنِ ( :أداة الشَّ

ر� )٢( وهو  ،رعذُّ در على األلف؛ للتَّ على الفتح المقَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ  )اْهَتَدىٰ (: جملة فعل الشَّ

 . )٣()هو(، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره في محّلِ جزمٍ  ر�فعل الشَّ 

ر� )٣( َا (: جملة جواب الشَّ ال ر� حرف الفاء واقعة في جواب الشَّ ) مافإنَّ ( )يـَْهَتِدي لِنَـْفِسهِ فَِإمنَّ

ة �افَّ ) ما(، ال محلَّ له من اإلعرابحرف نصب وتو�ید ) إنَّ () ماإنَّ (، محلَّ له من اإلعراب

فعل ) یهتد�(، ال محلَّ له من اإلعراب تدخل على الجملة الفعل�َّة مهیئة لها أنْ  )إنَّ (لعمل 

، )هو(ر، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره عذُّ رة على األلف؛ للتَّ ة المقدَّ مَّ الضَّ �مضارع مرفوع 

                                                           

  . ٨/٣٥١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ إلعراب المفصَّ ا: انظر (١)

  .٢٠/٥٣ -ابن عاشور  -التَّحر�ر والتَّنو�ر : انظر (٢)

 .٨/٣٤٥٣ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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وجار ) سهلنف(فهو یهتد�، : والجملة الفعل�ة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتَّقدیر

واالسم المجرور مضاف، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على ، )یهتد�(مجرور متعل� �الفعل و 

ر� شَّ الجواب  اإلسم�َّةوالجملة جرٍّ �اإلضافة،  الكسر في محلِّ  ر� في محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ

 .   )١()َمنْ (وجوا�ه في محّلِ رفع خبر المبتدأ 

 رط�َّة الثَّان�ة َا َأَ� ِمَن اْلُمْنِذرِينَ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ   ﴾َوَمْن َضلَّ فـَُقْل ِإمنَّ

ر� )١(    .رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  ذ� مبنيٌّ جازم �معنى الَّ اسم شر�  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( ، في محّلِ جزمٍ  ر�وهو فعل الشَّ  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ  )َضلَّ (: جملة فعل الشَّ

 .  )٢()هو(الفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

َا َأَ� ِمَن اْلُمْنِذرِينَ ( :جملة جواب الشر� )٣(  ر� ال محلَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ ) فقل( )فـَُقْل ِإمنَّ

�ون، والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره على السُّ  فعل أمر مبنيٌّ ) قل(، من اإلعراب لها

ة لعمل إنَّ حرف ال �افَّ ) ما(، من اإلعراب له حرف نصب وتو�ید ال محلَّ ) إنَّ () ماإنَّ (، )أنت(

من (رفع مبتدأ،  �ون في محلِّ على السُّ  ضمیر منفصل مبنيٌّ ) أنا(، من اإلعراب له محلَّ 

�ائٌن من المنذر�ن، والجملة : قدیروالتَّ  ،جار ومجرور متعل� �محذوف خبر المبتدأ) المنذر�ن

ر� في ) قل(، والجملة الفعل�َّة نصب مقول القول ة من المبتدأ والخبر في محلِّ سم�َّ اإل جواب الشَّ

ر� وجوا�ه في   . )٣()َمنْ (محّلِ رفع خبر المبتدأ محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ

ِ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 
ّ
  ر�الشَّ  لجملتي

ِ وجِّ تُ      
ّ
لقد ُأمرت أْن أخص هللا : �أْن �قول للمشر�ین) ملسو هيلع هللا ىلص(ه اآل�ات الكر�مة الخطاب إلى النَّبي

ة الم�رَّمة حرمًا آمنًا وهو ربُّ �ّلِ شيٍء  تعالى وحده �الع�ادة فهو ربُّ البلد األمین الَّذ� جعل م�َّ

نقادین ألمره، وُأمرت أ�ضًا بتالوة القرآن ومل��ه، وُأمرت أْن أكون من المخلصین له �التَّوحید والم

ُر اآل�ات الكر�مة حق�قة في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة من وقع منه فعل  وقراءته على النَّاس، ُثمَّ ُتقرِّ

ر� ر� وهو االهتداء �القرآن واستنارة قل�ه �اإل�مان، وقع له جواب الشَّ أنَّ ثمرة هذه الهدا�ة : الشَّ

                                                           

 .٨/٣٥٣ - بهجت صالح  - ل ل لكتاب هللا المرتَّ انظر اإلعراب المفصَّ  (١)

 .١٠/٢١٩ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  . ٧/٢٦٧ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)
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الل عن راجعة إل�ه، وأمَّا الجم ر� وهو الضَّ رط�َّة الثَّان�ة فتخبر أنَّ َمْن وقع منه فعل الشَّ لة الشَّ

ر� وهو قولك   .    )١(إنَّما أنا من المنذر�ن؛ ِألَُبلَِّغُ�ْم رسالة ر�ِّي: طر�� الهد�، فل��ن منك جواب الشَّ

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (١)   . ٢/٤٠٢ - الصَّ



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ثَّانيالمبحث ال

  وبیان أثرھا على المعنى التفسیرّيِ  القصصرط في سورة تحلیل جملة الشَّ 

  :مطالب خمسة، والمبحث بین یدّيِ وفیھ 

  عریف بسورة القصصالتَّ : بین یدّيِ المبحث

  رھاـأث انـوبی) ١١-١(ة ـرط من اآلییل جملة الشَّ ـتحل: لب األوَّ ـمطلـال

  أثرھا وبیان) ٢٨-١٢(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : يـانثَّ ـمطلب الـال

  وبیان أثرھا) ٥٠-٢٩(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : ثـالـثَّ طلب الـالم

  وبیان أثرھا) ٧٥-٥١(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : عـابرَّ ـطلب الـالم

  وبیان أثرھا) ٨٨-٧٦(من اآلیة رط تحلیل جملة الشَّ : المطلب الخامس
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  الم�حث بین ید�ِّ 

  القصصعر�ف �سورة التَّ 

  ورةتسم�ة السُّ : أوالً 

الح �سورة القصص، و�ذلك جاء تسمیتها في �تب  ورةاشتهرت هذه السُّ        لف الصَّ عند السَّ

قوله  فيفیها لوقوع لف� القصص  فذلك نَّة المطهرة، أمَّا عن سبب تسمیتها بهذا االسم؛السُّ 

 ،]٢٥:القصص[﴾َجنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  اْلَقَصَص قَاَل َال َختَفْ  فـََلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيهِ ﴿: تعالى

  . )١(یر هذا االسمغورة وال �عرف لهذه السُّ 

   ترتیبها وعدد آ�اتها: ثان�اً 

ِ �والعشر  ثَّامنةالورة السُّ  قصصسورة ال دُّ عَ تُ       
ّ
 دُّ عَ ، �ما تُ ن في ترتیب سور المصحف العثماني

 اإلسراء،ل سورة بوق النَّمل زلت �عد سورةور، فقد نالسُّ  نزول في ترتیب نواألر�عی تَّاسعةورة الالسُّ 

  .)٢(آ�ةً  ثمانون و  ثمانٍ  قصصسورة ال آ�ات أنَّ  دِّ ون وأهل العَ ر المفس تف�اا عن عدد آ�اتها فقد أمَّ 

  زمان نزولها: ثالثاً 

ور ال قصصالسورة  عدُّ تُ        ورو� عن ابن ع�اس  ،في قول جمهور التَّا�عینة �َّ م�ِّ من السُّ

ِ ) (وقتادة 
ّ
ة الم�رَّمة إلى المدینة ) ملسو هيلع هللا ىلص(أنَّ فیها آ�ة نزلت على النَّبي في طر�� الهجرة من م�َّ

الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَىلٰ ِإنَّ ﴿ :، وهي قوله تعالىةفَ حْ منطقة تسمى الجُ  فيالمنورة 

ورة م�ِّ  وهذا ال یتعارض مع ،]٨٥:القصص[﴾َمَعادٍ  ِ ما نزل قبل �ون السُّ
ّ
�َّة؛ ألنَّ المراد �الم�ي

 ِ
ّ
ِ ما نزل �عد ذلك ولو �ان �م�َّة) ملسو هيلع هللا ىلص(حلول النَّبي

ّ
 �المدینة المنورة، �ما أنَّ المراد �المدني

ْبِلِه ُهْم ِبِه ﴿: الم�رَّمة، وعن مقاتل أنَّ اآل�ات من قوله تعالى َناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن قـَ الَِّذيَن آتـَيـْ

                                                           

  . ٢٠/٦١ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)

 . ٢٠/٦١ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ ١/٤٣،٢٣٤ -  السیوطيُّ  - اإلتقان في علوم القرآن : انظر (٢)
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َتِغي ﴿ :قوله تعالى إلى ﴾يـُْؤِمُنونَ  نزلت في  ]٥٢،٥٥:القصص[﴾اْجلَاِهِلنيَ َسَالٌم َعَلْيُكْم َال نـَبـْ

ورة)١(المدینة المنورة ح ال�احث ما ذهب إل�ه جمهور المفسر�ن من م�ِّ�َّة آ�ات السُّ   . ، وُ�رّجِ

ئ�سة : را�عاً  ورة ومقاصدها الرَّ   محور السُّ

التي تعنى �شئون العقیدة، ومعالجة  ة األخر� �َّ ور الم�ِّ شأنها شأن السُّ  سورة القصص عدُّ تُ       

ین من التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث، ِ  أصول الّدِ
ّ
عراءال( فهي تتف� في منهجها وهدفها مع سورتي ، شُّ

ل ما أُ النزول، فهي تُ  �ما اتفقت في جوِّ ) نَّملوال ، أمَّا عن محور ورتین قبلهافي السُّ  لَ مِ جْ فّصِ

ورة فإنَّه یدور حول  راع بین الح�ِّ وال�اطلفكرة االسُّ ، حیث یتصدَّر معس�ر الح�ِّ جند لصَّ

�طان، وقد ساقت في سبیل ة : أوالهما: ذلك قصتین الرَّحمن، ومعس�ر ال�اطل جند الشَّ قصَّ

ة فرعون الطَّاغ�ة المتجبر الَّذ� أذاق بني إسرائیل سوء الطُّ  لطان ممثلة في قصَّ غ�ان �الح�م والسُّ

ة قارون مع قومه، و�ال قصَّ : العذاب، والثَّان�ة ة االستعالء والطُّغ�ان �الثَّروة والمال ممثلة في قصَّ

لطان تین رمٌز إلى طغ�ان اإلنسان في هذه الح�اة، سواًء �المال، أو الجاه، أو السُّ   . )٢(القصَّ

ئ�سة ف�م�ن إجمالها ف�ما �أتي       ورة الرَّ أمَّا عن مقاصد السُّ
)٣( :  

ة موسى  )١( مع فرعون وقومه، فابتدأت �الحدیث عن طغ�ان فرعون  )(الحدیث عن قصَّ

، ُثمَّ تحدثت عن )(وعلوه وفساده في األرض، ُثمَّ انتقلت إلى الحدیث عن طفولة موسى 

، وهجرته إلى مدین، وتزوجه �ابنة  ِ
ّ
بلوغه سنَّ الرُّشد، وما دار معه من أحداٍث �قتل الق�طي

إلى مصر لدعوة فرعون وقومه إلى ع�ادة هللا تعالى، وما �ان من أمر  ، وعودته)(شعیب 

 . مع فرعون �التَّفصیل إلى أْن أغرقه هللا تعالى )(موسى 

)٢(  ِ
ّ
ر�فة، وتكذیبهم برسالة النَّبي ة الم�رَّمة ووقوفهم في وجه الرِّسالة الشَّ الحدیث عن �فار م�َّ

 . وعنادهم ) ملسو هيلع هللا ىلص(

                                                           

   . ٢٠/٦١ - ابن عاشور  - ، التَّحر�ر والتَّنو�ر ١٣/٢٤٧ - القرطبيُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (١)

 . ٢/٤٠٤ -  ابونيُّ الصَّ  - صفوة التفاسیر : انظر (٢)

اب� بنفس الجزءالمر  انظر (٣)   .فحةالصَّ و  جع السَّ

http://quran.v22v.net/tafseer-3277-28.html
http://quran.v22v.net/tafseer-3337-28.html
http://quran.v22v.net/tafseer-3337-28.html
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ة قارون مع قومه وما حلَّ �ه �سبب طغ�انه وتكبره، و�یَّنت الفارق العظ�م الحدیث عن ق )٣( صَّ

 .  بین منط� اإل�مان، ومنط� الطُّغ�ان

عادة وهو طر�� اإل�مان )٤(  .الَّذ� دعا إل�ه الرُّسل الكرام اإلرشاد إلى طر�� السَّ

)٥(  ِ
ّ
الِّین) ملسو هيلع هللا ىلص(تسل�ة النَّبي   . وتثبیته، ووعده �أْن یجعل بلده في ق�ضته، و�م�نه من نواصي الضَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://quran.v22v.net/tafseer-3304-28.html
http://quran.v22v.net/tafseer-3304-28.html
http://quran.v22v.net/tafseer-3307-28.html
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لالمطلب ا   ألوَّ

و��ان أثرها على  )١١-١(من اآل�ة قصص ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : �أتي�ما وهما ، مسألتین علىمل هذه اآل�ات تتش

َنا ِإَىلٰ ُأمِّ ُموَسٰى َأْن َأْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه : قوله تعالى: المسألة األولى ﴿َوَأْوَحيـْ

  ]٧:القصص[﴾فَأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ َوَال َختَاِيف َوَال َحتَْزِين ِإ�َّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( ، خافض لشرطه �ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة منصوب

ر� )٢( �ون؛ التَّصاله �ضمیر ) خفت( )ِخْفِت َعَلْيهِ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على السُّ

ر�، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الكسر في محّلِ رفع فاعل، الرَّفع المتحرِّك،  وهو فعل الشَّ

في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ ) خفت(، والجملة الفعل�َّة )خفت(جار ومجرور متعل� �الفعل ) عل�ه(

 .  )١(لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر� )٣( ر� ال محلَّ لها من الفاء ) فألق�ه( )فَأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ ( :جملة جواب الشَّ واقعة في جواب الشَّ

فعل أمر مبنيٌّ على حذف النُّون؛ ألنَّ مضارعه من األفعال الخمسة، وال�اء ) ألق�ه(اإلعراب، 

�ون في محّلِ رفع فاعل، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ  للمخاط�ة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

، والجملة )ألق�ه(جار ومجرور متعل� �الفعل  )في ال�مِّ (على الكسر في محّلِ نصب مفعول �ه، 

 . )٢(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محل لها من اإلعراب) ألق�ه(الفعل�َّة 

  

                                                           

  . ٧/٣٤٦٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  . ٨/٣٦١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)



- ١٢٥ - 
 

ر�  : ن�اً ثا   األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

اغ�ة مع ذلك الطَّ  )(ة موسى ورة الكر�مة في مطلعها �الحدیث عن قصَّ بدأت آ�ات السُّ       

ف�ستضعف فر�قًا  ،ش�عًا في خدمته افجعل أهله ،ر في أرض مصراستكبر وتجبَّ ذ� فرعون، الَّ 

د الح�اة؛ یعلى ق ، ف�قتل أبناءهم، و�ترك اإلناثمنهم وهم بنو إسرائیل، و�سومهم سوء العذاب

 بني في أنَّ مولودًا ُیوَلدً : مون جِّ نَ ها له الكهنة والمُ رَ فسَّ في منامه،  رآها لخدمته، وذلك نتیجة رؤ�ةٍ 

إالَّ أنَّ هللا تعالى أراد أْن َ�ُمَن على  و��ون هالكه �سب�ه، ،یدهإسرائیل، یذهب ملك فرعون على 

یهم من �أس فرعون و�طشه، و�جعل  الَّذین استضعفوا من أهل مصر وهم بنو إسرائیل، فینّجِ

منهم أئمًة وقادًة في الح�ِّ والخیر، ُثمَّ تذ�ر اآل�ات الكر�مة في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة أنَّ هللا تعالى 

ر� وهو إذا خفت بواسطة  )(أوحى إلى ُأمِّ موسى  اإللهام أْن ترضعه، فإذا �ان فعل الشَّ

، ُثمَّ یخبرها هللا تعالى �عدم الخوف عل�ه عل�ه، فل��ن جوا�ه أْن تلق�ه في ال�حر بداخل صندوقٍ 

ه علیها، و�جعله من المرسلین ، وقد )١(من الهالك، أو الحزن على فراقه؛ ألنَّ هللا تعالى سیردُّ

ر�  ر�  فعلالتي تفید تأكید وقوع ) اإذ(استعمل أداة الشَّ وهو الخوف  )(من ُأمِّ موسى الشَّ

وهو أْن تلق�ه في ال�حر بداخل  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً عل�ه من فرعون وجنوده

      .       صندوقٍ 

لَتـُْبِدي ِبِه َلْوَال ِإْن َكاَدْت  َوَأْصَبَح فـَُؤاُد ُأمِّ ُموَسٰى فَارًِغا﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

ْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ    ]١٠:القصص[﴾َأْن رََبْطَنا َعَلٰى قـَ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( اإلعراب، وهو  له من �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلْوَال ( :أداة الشَّ

 . حرف امتناٍع لوجودٍ 

ر�  )٢( ال محلَّ له من حرف مصدر� ونصب ) نأ( )َأْن رََبْطَنا َعَلٰى قـَْلِبَها(: جملة فعل الشَّ

 ْن،الفاعلین في محّلِ نصٍب �أ صاله بنا�ون؛ التَّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) ر�طنا(، اإلعراب

                                                           

  .٥٢٢-٣/٥٢١ -ال�غو�ُّ  -معالم التَّنز�ل في تفسیر القرآن : انظر (١)



- ١٢٦ - 
 

رفع فاعل، وأن وما  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ضمیر متَّ  الفاعلین )نا(ر�، وهو فعل الشَّ 

جار  )قلبها على(، موجودٌ : تقدیره ،ره محذوف وجو�اً رفع مبتدأ خب أو�ل مصدر في محلِّ �عدها بت

على  صل مبنيٌّ ضمیر متَّ  )ها(، واالسم المجرور مضاف، )ر�طنا(ومجرور متعل� �الفعل 

 . )١(مضاف إل�ه جرِّ  �ون في محلِّ السُّ 

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

 . )٢(لوال أْن ر�طنا على قلبها ألبدت �ه: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ه في ال�حر مُّ ذ� ألقته أُ الَّ ) (ة موسىتمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

ندوق إلى قصر فرعون، داخل صندوق؛ لخوفها عل�ه من �طش فرعون وجنده، ووصل هذا الصُّ 

، ُثمَّ ُتبیِّن اآل�ات الكر�مة حال رِ بْ  �قتله؛ لعلها تتخذه ولدًا فینفعهم عند الكِ وطلبت منه زوجته أالَّ 

مره، تكشف أ ف�ادت أنْ  )( من ذ�ر موسى �ح قلبها خال�ًا إالَّ صالتي أ )(ُأمِّ موسى 

تها، هللا تعالى قد ر�� على قلبها وثبَّ  أنَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  فتخبر اآل�ات الكر�مة في س�اق جملةٍ 

ر�طنا  لوال أنْ : قدیروالتَّ  ،ر� المحذوف؛ لداللة ما قبله عل�هجواب جملة الشَّ منها حتى ال �قع 

ر� )٣(على قلبها ألبدت �ه قد امتنع : حرف امتناٍع لوجوٍد، أ�) َلْوَالْ (، وقد َذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ

ر� وهو الر�� على قلب ُأمِّ موسى  ر� وهو اإلبداء �ه؛ وذلك لوجود فعل الشَّ   .  )(جواب الشَّ

  

  

  

  

                                                           

 .  ٧/٢٨٣ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ١٠/٢٢٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

اف عن حقائ� التَّأو�ل : انظر (٣)   .٣٩٥-٣/٣٩٤ - الزَّمخشر�ُّ  -الكشَّ



- ١٢٧ - 
 

  لثَّانيالمطلب ا

و��ان أثرها على  )٢٨- ١٢(من اآل�ة قصص ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : �أتي، وهي �ما �َّةٍ شرط عشر جملٍ  ، تحتو� علىتسع مسائل على مل هذه اآل�اتتتش

ِلَك ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى َناُه ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَٰ ُه َواْستَـَوٰى آتـَيـْ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

  ]١٤:القصص[﴾َجنِْزي اْلُمْحِسِننيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( ر�، ) بلغ( )بـََلَغ َأُشدَّهُ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيُّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

ه(، )(�عود على موسى ) هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  مفعول �ه منصوب ) أشدَّ

مِّ في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه،  �الفتحة، وهو مضاف، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

ضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�ِّةفي محّلِ جرٍّ �اإل) بلغ(والجملة الفعل�َّة 
)١( . 

ر� )٣( َناُه ُحْكًما َوِعْلًما( :جملة جواب الشَّ �ون؛ التِّ  فعل) أتیناه( )آتـَيـْ صاله ماٍض مبنيٌّ على السُّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، والهاء ضمیر ) نا(بنا الفاعلین،  الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه أول، متَّصل مبنيٌّ على  مفعول �ه ثاٍن منصوب ) ح�ماً (الضَّ

اسم معطوف منصوب ) علماً (الواو للعطف ال محلَّ لها من اإلعراب، ) وعلماً (�الفتحة، 

 . )٢(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب) أتیناه(�الفتحة، والجملة الفعل�َّة 

  

                                                           

  . ٧/٢٩٠ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .٨/٣٦٩ -بهجت صالح  -ل ل في إعراب �تاب هللا المرتَّ المفصَّ : انظر (٢)



- ١٢٨ - 
 

    ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ه هللا تعالى إلى أُ الَّ  )(ة موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ        ه مِّ ذ� َردَّ

وال تحزن على فراقه، وتعلم صدق وعد هللا تعالى  ،عینها بلقائه تحق�قًا لساب� وعده لها، �ي تقرَّ 

 )(فرعون، ُثمَّ تنتقل اآل�ات الكر�مة للحدیث عن موسى عل�ه  وحفظه من شرِّ  ،ه علیهابردِّ 

�مال  )(وَلمَّا بلغ موسى : فعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،فولةفي مرحلة ما �عد الطُّ 

ة، و�ان ذلك هو بوَّ أتاه هللا تعالى الفهم والعلم مع النَّ  ر� أنْ ة، �ان جواب الشَّ شد ونها�ة القوَّ الرُّ 

  . )١(حسنین على إحسانهمجزاء الم

َعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  قَاَل َربِّ ِمبَا أَنـْ

  ]١٧:القصص[﴾لِْلُمْجرِِمنيَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

 شر� جازم إْن، وهي حرف: تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

في  )تعصمني(إْن تعصمني، فالفعل : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

ر ر�جزم فعل الشَّ  محلِّ   .  )٢(المقدَّ

جواب الفاء الفص�حة واقعة في ) فلن( )فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِْلُمْجرِِمنيَ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ال محلَّ له من حرف نفي ونصب واستق�ال ) لن(، ال محل لها من اإلعرابر شر� مقدَّ 

، واسمه ضمیر مستتر وجو�ًا �الفتحةفعل مضارع ناقص ناسخ منصوب ) أكون (، اإلعراب

جار ) للمجرمین(، �الفتحةخبر أكون منصوب ) ظهیراً (، )(�عود على موسى ) أنا(تقدیره 

 . )٣(جزمٍ  ر� في محلِّ شَّ الأكون واسمها وخبرها جواب  ، والجملة من)ظهیراً (بـومجرور متعل� 

  

                                                           

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�ز : انظر (١)  .٢٨٠- ٤/٢٧٩ -ابن عط�َّة األندلسيُّ  -المحرَّ

  . ٧/٣٤٧٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  . ٢٠/٢٣٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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  ر�لجملة الشَّ  األثر التفسیر�ُّ : ثان�اً 

ة موسى        الَّذ� قتل رجًال ق�ط�ًَّا �عد أْن  )(تستمر اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ

وهم بنو إسرائیل، فلمَّا علم أنَّ  )(استغاث واستنجد �ه رجٌل من الجماعة التي منها موسى 

و المبین، استغفر ر�َّه تعالى فغفر له ما �ان منه �طان العدُّ ه ، ُثمَّ توجَّ ما فعله من عمل الشَّ

في ذلك و  ، ��ون سندًا للمجرمینالَّ  �أنْ  متعهداً  نعمه عل�هله تعالى ش�رًا إلى ر�ِّ  )(موسى 

ر� ، �ان جواب الشَّ إْن تعصمني �ا ربُّ : قدیروالتَّ  ،محذوف أداتها وفعلها ةٍ شرط�َّ  س�اق جملةٍ 

  .  )١(فلن أكون ظهیرًا للمجرمین: يمنِّ 

فـََلمَّا َأْن َأرَاَد َأْن يـَْبِطَش ِ�لَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َهلَُما قَاَل َ� ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّالثة

تَـْلَت نـَْفًسا �ِ  ْألَْمِس ِإْن تُرِيُد ِإالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّارًا ِيف اْألَْرِض ُموَسٰى أَُترِيُد َأْن تـَْقتـَُلِين َكَما قـَ

  ]١٩:القصص[﴾َوَما ُترِيُد َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحنيَ 

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا( :أداة الشر� )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( ) أراد(ال محلَّ له من اإلعراب، للتَّأكید حرف ) أن( )َأْن َأرَاَد َأْن يـَْبِطشَ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود ) هو(فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

فعل ) ی�طش(حرف مصدر� ونصب ال محلَّ له من اإلعراب، ) أن(، )(على موسى 

، )(�عود على موسى ) هو(رع منصوب �الفتحة، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره مضا

في ) أراد(، والجملة الفعل�َّة )أراد(وأْن والفعل في تأو�ل مصدر في محّلِ نصب مفعول �ه للفعل 

 . )٢(محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة

                                                           

  .٢/٤٠٨ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (١)

 .٢/٤٢٤ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – الكر�م إعراب القرآن: انظر (٢)



- ١٣٠ - 
 

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) قال( )ُموَسٰى َأتُرِيُد َأْن تـَْقتُـَلِين قَاَل َ� ( :جملة جواب الشَّ

، وجملة النِّ ) هو(تقدیره والفعل ضمیر مستتر جوازًا  ِ
ّ
�ا موسى أتر�د أْن (داء �عود على الق�طي

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها ) قال(في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة ) تقتلني

 . )١(رابمن اإلع

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ة موسى        ف�عد ما �ان منه من قتل  )(تستمر اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ

ِ أص�ح موسى 
ّ
خائفًا على نفسه في المدینة التي قتل فیها ذلك الق�طي، یتوقع  )(الق�طي

�األمس من  )(صه موسى الم�روه في أ�ِّ وقت، و�ینما هو �ذلك فإذا اإلسرائیليُّ الَّذ� خلَّ 

وه، وفي س�اق جملٍة شرط�ٍَّة،  ِ �قاتل ق�ط�ًَّا آخر، فأخذ �ص�ح �ه مستغیثًا لینصره من عدُّ
ّ
الق�طي

أْن ی�طش  )(فَلمَّا أْن أراد موسى : فعلها )(ر�مة عمَّا �ان من موسى تخبر اآل�ات الك

ر� أْن قال له الق�طيُّ  ، �ان جواب الشَّ ِ
ّ
ٌو له ولإلسرائیلي ِ الَّذ� هو عدُّ

ّ
�ا موسى، أتر�د : �الق�طي

قتلي �ما قتلت غیر� �األمس؟، ما تر�د إالَّ أْن تكون من المفسدین الج�َّار�ن في األرض، وما 

  .  )٢(ر�د أْن تكون من الَّذین �صلحونهات

َوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعٰى قَاَل َ� ُموَسٰى ِإنَّ ﴿: قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ 

  ]٢٠:القصص[﴾اْلَمَألَ �َْمتَُِروَن ِبَك لِيَـْقتـُُلوَك فَاْخُرْج ِإّينِ َلَك ِمَن النَّاِصِحنيَ 

  ر�جملة الشَّ تحلیل : الً أوَّ 

حرف شر� جازم  إْن، وهو: تقدیرها ،الكر�مة محذوفة ر� في اآل�ةأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

  .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

                                                           

 .٧/٣٤٧٢ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .١٧٤-٤/١٧٣ - ضاو�ُّ الب� - التَّأو�ل نز�ل وأسرار أنوار التَّ : انظر (٢)
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فعل  )أردت(المة، فالفعل إْن أردت السَّ : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

 .  )١(المقدَّر ر�جزم فعل الشَّ  ماٍض في محلِّ 

ر� )٣( ر� ال محلَّ لها من ) فَاْخُرجْ (: جملة جواب الشَّ الفاء الفص�حة واقعة في جواب الشَّ

�ون، والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقد�ه ) اخرج(اإلعراب،  �عود ) أنت(فعل أمر مبنيٌّ على السُّ

ر� في محّلِ جزمٍ ) اخرج(، والجملة الفعل�َّة )(على موسى   . )٢(جواب الشَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

تخبر اآل�ات الكر�مة أنَّ رجًال مؤمنًا من آل فرعون ��تم  )(�عد ما �ان من موسى       

إنَّ أشراف فرعون ووجوه دولته یتشاورون : مسرعًا في مش�ه فقال له )(إ�مانه جاء موسى 

 ،وتستكمل اآل�ات قوله في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة محذوف أداتها وفعلها في أمرك �قصد قتلك،

ر�: قدیروالتَّ  المة، فل��ن منك جواب الشَّ یدر�وك، فأنا لك من  قبل أنْ  فاخرجْ  :إْن أردت السَّ

  . )٣(اصحینالنَّ 

َريبِّ َأْن يـَْهِدَيِين َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسٰى ﴿ :قوله تعالى: المسألة الخامسة

  ]٢٢:القصص[﴾َسَواَء السَِّبيلِ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( ه( )تـََوجََّه تِْلَقاَء َمْدَينَ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل ) توجَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  ظرف م�ان ) تلقاء(، )(�عود على موسى ) هو(الشَّ

ه(منصوب �الفتحة، وهو مضاف، والظَّرف متعل� �الفعل  مضاف إل�ه مجرور ) مدین(، )توجَّ

                                                           

  . ٢٠/٢٤٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

 .٧/٣٤٧٤ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .٢/٤١١ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)
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رف؛ ألنَّها اسم مد في محّلِ جرٍّ ) هتوجَّ (ینة، والجملة الفعل�َّة �الفتحة؛ ألنَّه ممنوع من الصَّ

 . )١(�اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على ) قال( )قَاَل َعَسٰى َريبِّ َأْن يـَْهِدَيِين َسَواَء السَِّبيلِ ( :جملة جواب الشَّ

، والجملة من عسى )(�عود على موسى ) هو(الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال ) قال(واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة 

 . )٢(محلَّ لها من اإلعراب

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ة موسى        یدر�ه  خرج من مصر خائفًا یترقب أنْ الَّذ�  )(تستكمل اآل�ات الكر�مة قصَّ

المین رّبِ خلصني من الظَّ : قائالً  عاءه �الدُّ ر�ِّ  إلي )(موسى  جنود فرعون ف�أخذوه، فالتجأ

�ما تخبر  )(إلى مدینة مدین بلدة شعیب  )(ه موسى واحفظني من شرورهم، ُثمَّ توجَّ 

 أنْ ر� َلمَّا قصد بوجهه ناح�ة مدین، �ان جواب الشَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  اآل�ات بذلك في س�اق جملةٍ 

  .         )٣(بیلیرشدني إلى سواء السَّ  ي أنْ عسى ر�ِّ : قال

ادسة َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن ﴿: قوله تعالى: المسألة السَّ

 َنْسِقي َحىتَّٰ ُيْصِدَر الّرَِعاءُ َوَوَجَد ِمْن ُدوِ�ُِم اْمَرأَتـَْنيِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا َال 

  ]٢٣:القصص[﴾َوأَبُوَ� َشْيٌخ َكِبريٌ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

                                                           

  . ٧/٣٠١ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 .٨/٣٨٠ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 . ٢/٦٣٥ - النَّسفيُّ  - مدارك التَّنز�ل وحقائ� التَّأو�ل : انظر (٣)
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ر� )٢( ر�، ) ورد( )َوَرَد َماَء َمْدَينَ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

مفعول �ه منصوب ) ماء(، )(�عود على موسى ) هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

رف؛ ألنَّها اسم ) مدین(�الفتحة، وهو مضاف،  مضاف إل�ه مجرور �الفتحة؛ ألنَّه ممنوع من الصَّ

 . )١(جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّةفي محّلِ ) ورد(مدینة، والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) وجد( )َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ِمَن النَّاسِ ( :جملة جواب الشَّ

جار ومجرور متعل� ) عل�ه(، )(�عود على موسى ) هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

جار ومجرور متعل� �محذوف ) من النَّاس(منصوب �الفتحة، مفعول �ه ) ُأمَّة(، )وجد(�الفعل 

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ ) وجد(�ائنًة من النَّاس، والجملة الفعل�َّة : قدیر، والتَّ )أمة(صفة لـ

 . )٢(لها من اإلعراب

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،)(ة موسى تستكمل اآل�ات الكر�مة الحدیث عن قصَّ       

: ر�عاة أنعامهم وأغنامهم، �ان جواب الشَّ ذ� �سقي منه الرُّ البئر الَّ  )(َلمَّا ورد موسى : فعلها

 اس �سقون أغنامهم، �ما وجد من دون هذا الجمع امرأتین تكفَّانِ �ث�فًا من النَّ  وجد عل�ه جمعاً  أنْ 

ا إنَّ : ما شأن�ما تمنعان الغنم عن الماء؟، فقالتا له: )(وسى هما عن الماء، فقال لهما ممغن

ال نر�د و  ،طاقة لنا �مزاحمة األقو�اء عاة مع أغنامهم عن الماء، إذ الینصرف الرُّ  ال نسقي حتى

، فما �سقي الغنم بنفسه؛ لضعفه ن ال �ستط�ع أنْ في السِّ  �بیرٌ  جال، وأبونا شیخٌ مخالطة الرِّ 

  .  )٣(رورةللضَّ  أخرجنا للعمل إالَّ 

  

  

                                                           

 .١٠/٢٤٢ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

 .٧/٣٠٢ -رو�ش الدَّ ین محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

ل�م : انظر (٣) عود  -إرشاد العقل السَّ  . ٧/٨ - أبو السُّ
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ا�عة َفَجاَءْتُه ِإْحَداُمهَا َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأِيب ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ

فـََلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل َال َختَْف َجنَْوَت  َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا

  ]٢٥:القصص[﴾الظَّاِلِمنيَ  ِمَن اْلَقْومِ 

    ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( ر�، والفاعل ضمیر وهو فعل الشَّ  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ  )َجاَءهُ (: جملة فعل الشَّ

مِّ في  ،)(�عود على موسى ) هو(مستتر جوازًا تقدیره  والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

 . )١(محّلِ نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والفاعل ضمیر ) قال( )قَاَل َال َختَفْ ( :جملة جواب الشَّ

في محّلِ نصب ) ال تخْف (، والجملة الفعل�َّة )(�عود على شعیٍب ) هو(مستتر جوازًا تقدیره 

 . )٢(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب) قال(مقول القول، والجملة الفعل�َّة 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

لِّ م لإلالغن )(َلمَّا سقى موسى        رّبِ �ما : ، فقالمرأتین تنحى جان�ًا، فجلس في الظِّ

نك، و�ینما هو �ذلك جاءته إحد� إلى فضلك وٕاحسا ي محتاجٌ  أنَّ إالَّ  من خیرٍ  أنزلت عليَّ 

ستجاب إنَّ أبي �طل�ك لیجز�ك أجر سقایتك لغنمنا، فا: ، فقالتوخجلٍ  مرأتین تمشي �ح�اءٍ إلا

فَلمَّا جاء : فعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،لطلبها �ما تشیر إلى ذلك اآل�ات )(موسى 

ر� وأخبره ما �ان من أمره وسبب هرو�ه من مصر، �ان جواب الشَّ  )(شعی�ًا  )(موسى 

  .    )٣(المین، فقد نجوت من القوم الظَّ ال تخْف : )(قال له شعیب  أنْ 

                                                           

 . ٢/٤٢٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – الكر�م إعراب القرآن: انظر (١)

 .٧/٣٤٧٩ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

و�انيُّ  -فتح القدیر : انظر (٣)   .٤/١٩٤ - الشُّ
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نَـَيتَّ َهاتـَْنيِ َعَلٰى َأْن ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّامنة قَاَل ِإّينِ ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـْ

َ�ُْجَرِين َمثَاِينَ ِحَجٍج فَِإْن َأْمتَْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِين ِإْن 

ُ ِمَن الصَّاِحلِنيَ    ]٢٧:القصص[﴾َشاَء ا�َّ

  ر�الشَّ  تحلیل جملة: أوَّالً 

  :  أتيف�ما ���ان ذلك ، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى   ﴾فَِإْن َأْمتَْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدكَ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ

ر� )١(   .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( �ون؛ التِّ  فعل )أتمت( )َأْمتَْمَت َعْشًرا(: جملة فعل الشَّ صاله �ضمیر ماٍض مبنيٌّ على السُّ

ر� في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الفتح في محّلِ  الرَّفع المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

تكون ظرف زماٍن منصوب �الفتحة،  مفعول �ه منصوب �الفتحة، و�جوز أنْ ) عشراً (رفع فاعل، 

 . )١()أتمت(والظَّرف متعل� �الفعل 

ر� )٣( ر� الفاء واقعة ف )فمن( )َفِمْن ِعْنِدكَ (: جملة جواب الشَّ ا من له ال محلَّ ي جواب الشَّ

فالتَّماُم : جار ومجرور متعل� �محذوف خبٍر لمبتدأ محذوف، والتَّقدیر )عندك من( ،اإلعراب

مضاف، والكاف ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الفتح في محّلِ  واالسم المجرور�ائٌن من عندك، 

ر� في محّلِ جزمٍ   .)٢(جرِّ مضاف إل�ه، ، والجملة اإلسم�َّة جواب الشَّ

 

 رط�َّة الثَّان�ة ُ ِمَن الصَّاِحلِنيَ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ   ﴾ِإْن َشاَء ا�َّ

 . من اإلعراب له �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ ( :ر�أداة الشَّ  )١(

                                                           

  . ٨/٣٨٨ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 . ٧/٣٠٧ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)
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ر� )٢( وهو فعل  ،على الفتح ماٍض مبنيٌّ  فعل) شاء( )َشاَء ا�َُّ ِمَن الصَّاحلِِنيَ ( :جملة فعل الشَّ

مَّة، ) هللا( ،جزمٍ  ر� في محلِّ الشَّ  الحین(لف� الجاللة فاعل مرفوع �الضَّ جار ومجرور ) من الصَّ

 . )١()تجد(متعل� �الفعل 

ر�جملة  )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب   :جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

الحین: المحذوف، والتَّقدیر  . )٢(إْن شاء هللا ستجْدني من الصَّ

ِ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 
ّ
   ر�الشَّ  لجملتي

: ألبیها )(قالت إحد� بنات شعیب ، )(دار بین موسى وشعیب الَّذ� �عد الحدیث       

�ًا أمینًا، فقال شعیب أفضل من تستأجر من �ان قوِّ  �ا أبتي أستأجره لرعي أغنامنا وسقایتها، فإنَّ 

)( : َّترعى  تكون أجیرًا لي ثماني سنواتٍ  بنتيَّ هاتین �شر� أنْ اأزوجك إحد�  ي أر�د أنْ إن

ة أتممت المدَّ  إنْ : فعلها ةٍ شرط�َّ  خالل جملةٍ في حدیثه من  )(فیها الغنم، ُثمَّ �مضي شعیب 

عل�ك  أش�َّ  اإلتمام تفضل منك، فأنا ال أر�د أنْ  فإنَّ : ر� قولهعشر سنوات، �ان جواب الشَّ 

شاء هللا تعالى، س��ون جوابها  إنْ : أخر� فعلها ةٍ شرط�َّ  �اشترا� العشر، ُثمَّ �قول في س�اق جملةٍ 

ر� )٣(الحینفستجدني من الصَّ : المحذوف التي ُتْشِعر �عدم الجزم ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� غال�ًا وذلك في �ال الجملتین؛ ففي الجملة  رط�َّة بوقوع الشَّ �احتمال ) إنْ (األولى تشعر الشَّ

ر� من موسى  ة عشر سنوات )(وقوع فعل الشَّ أمَّا الجملة ، أو عدم وقوعه وهو إتمام المدَّ

رط�َّة الثَّان�ة فا قتران الوعد �مشیئة هللا تعالى جاٍر على ما تقتض�ه العظمة اإلله�َّة، وٕاالَّ الشَّ

  .     فس�اق الوعد �قتضي الجزم �حصوله، فا� تعالى شاء ذلك ال محالة

َا اْألََجَلْنيِ َقَضْيُت َفَال ﴿ :قوله تعالى: المسألة التَّاسعة َنَك َأميَّ ِلَك بـَْيِين َوبـَيـْ قَاَل ذَٰ

ُ َعَلٰى َما نـَُقوُل وَِكيلٌ ُعْدَواَن    ]٢٨:القصص[﴾َعَليَّ َوا�َّ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

                                                           

  .٧/٣٤٨١ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 .١٠/٢٤٩ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  .٧/٥١٩ -القاسميُّ  - محاسن التَّأو�ل : انظر (٣)



- ١٣٧ - 
 

ر� )١( َا(: أداة الشَّ منصوب ) قضیت(م للفعل اسم شر� جازم مفعول �ه مقدَّ ) أ�َّ ( )اْألََجَلْنيِ  َأميَّ

مجرور مضاف إل�ه ) األجلین(، حرف زائد ال محلَّ له من اإلعراب) ما(وهو مضاف،  ،الفتحة�

 .)١(ه مثنى�ال�اء؛ ألنَّ 

ر� )٢( �ون؛ التِّ  فعل) قضیت( )َقَضْيتُ ( :جملة فعل الشَّ صاله �ضمیر ماٍض مبنيٌّ على السُّ

مِّ في محّلِ  ،الرَّفع المتحرِّك ر� في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ وهو فعل الشَّ

 . )٢(رفع فاعل

ر� )٣( ر� ال محل لها من ) فال( )ُعْدَواَن َعَليَّ َفَال ( :جملة جواب الشَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

اسم ال النَّاف�ة للجنس مبنيٌّ ) عدوان(النَّاف�ة للجنس ال محلَّ لها من اإلعراب، ) ال(اإلعراب، 

حرف للجرِّ ال محلَّ له من اإلعراب، وال�اء للمتكلِّم ) على() عليَّ (على الفتح في محّلِ نصٍب، 

متَّصل مبنيٌّ على الفتح في محّلِ جرِّ اسم مجرور، والجار والمجرور متعل� �محذوف ضمیر 

، والجملة : تقدیره ،خبر ال النَّاف�ة للجنس ر� ) فال عدوان عليَّ (فال عدوان �ائٌن عليَّ جواب الشَّ

 . )٣(في محّلِ جزمٍ 

ر�   : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

 على اقتراح شعیبٍ  ذ� ردَّ الَّ ) (ة موسى الكر�مة في الحدیث عن قصَّ تستمر اآل�ات       

) ( ًموسى  مُ تِ بیننا جم�عًا ال نخرج عنه، و�ُ  ما قلته وعاهدتني عل�ه قائمٌ  إنَّ : قائال) ( قوله

فال إثم وال حرج : ر� قولهتین قضیت، �ان جواب الشَّ أ�ُّ المدَّ : فعلها ةِ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ 

 .  )٤(عليَّ 

  

  

  

                                                           

 .٧/٣٤٨٢ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٧/٣٠٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

 .١٠/٢٥٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)

  . ٢/٨٢٦ - محمَّد الحجاز�ُّ  -التَّفسیر الواضح : انظر (٤)



- ١٣٨ - 
 

  لثَّالثالمطلب ا

و��ان أثرها على  )٥٠- ٢٩(من اآل�ة قصص ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتي، وهي �ما �تسع مسائل على مل هذه اآل�اتتتش

َجاِنِب فـََلمَّا َقَضٰى ُموَسى اْألََجَل َوَساَر �َِْهِلِه آَنَس ِمْن ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى

َها ِخبََربٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّا ِر الطُّوِر َ�رًا قَاَل ِألَْهِلِه اْمُكُثوا ِإّينِ آَنْسُت َ�رًا َلَعلِّي آتِيُكْم ِمنـْ

  ]٢٩:القصص[﴾َلَعلَُّكْم َتْصطَُلونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في �معنى  ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 . بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على ) قضى( )َقَضٰى ُموَسى اْألََجلَ ( :جملة فعل الشَّ

ر�،  مَّة المقدَّرة على األلف؛ للتَّعذُّر، ) موسى(األلف؛ للتَّعذُّر، وهو فعل الشَّ فاعل مرفوع �الضَّ

�الفتحة، والجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا  مفعول �ه منصوب) األجل(

 . )١(الظَّرف�َّة

على الفتح،  فعل ماٍض مبنيٌّ ) آنس( )آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َ�رًا(: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

مجرور جار و ) جانب من(، )(�عود على موسى ) هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

) ناراً (، �الكسرةمضاف إل�ه مجرور ) ورالطُّ ( واالسم المجرور مضاف، ،)آنس(متعل� �الفعل 

                                                           

  .٧/٣١٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)
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لها من  ال محلَّ  غیر جازمٍ  جواب شر�ٍ ) آنس(ة ، والجملة الفعل�َّ �الفتحةمفعول �ه منصوب 

 . )١(اإلعراب

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

 شرط�َّةٍ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،)(ة موسى تستكمل اآل�ات الكر�مة الحدیث عن قصَّ       

ِ َلمَّا قضى المدَّ : )(وقع فعلها من موسى 
ّ
، )(هللا تعالى شعیب  ة التي اتف� علیها مع نبي

وقع وعندها ر��، ، وقد ضلَّ الطَّ �اردةٍ  مظَّلمة ومشى �أهله مسافرًا إلى مصر، و�ان ذلك في لیلةٍ 

: ور، فقال ألهلهأ�صر نارًا من �عیٍد تتوهج من جانب الطُّ  أنْ : ر�جواب الشَّ  )(لموسى 

ار لعلكم من النَّ  ر��، أو آت��م �شعلةٍ أم�ثوا هنا، فقد أ�صرت نارًا، لعلي آت��م بخبر الطَّ 

  .  )٢(هاتستدفئون ب

نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْألَْميَِن ِيف اْلبـُْقَعِة فـََلمَّا َأَ�َها ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ    ]٣٠:القصص[﴾اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن َ� ُموَسٰى ِإّينِ َأَ� ا�َّ

   تحلیل جملة الشر�: الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  على �معنى حین مبنيٌّ  ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا( :أداة الشَّ السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح على األلف؛ للتَّعذُّر، وهو فعل  )َأَ�َها( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  ضمیر متَّصل  )ها(، )(�عود على موسى ) هو(الشَّ

�ون في محّلِ نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها  مبنيٌّ على السُّ

�عد َلمَّا الظَّرف�َّة
)٣( . 

                                                           

  .٨/٣٩١ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  .١٩/٥٧٠ -الطَّبر�ُّ  -جامع الب�ان عن تأو�ل آ� القرآن : انظر (٢)

 .١٠/٢٥٢ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ للمجهول ) نود�( )نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْألَْميَنِ ( :جملة جواب الشَّ

من (، )(�عود على موسى ) هو(عل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره مبنيٌّ على الفتح، ونائب الفا

مضاف إل�ه ) الواد�(، واالسم المجرور مضاف، )نود�(جار ومجرور متعل� �الفعل ) شاطئ

رة؛ للثِّقل على ال�اء المحذوفة في رسم المصحف،  صفة مجرورة ) األ�من(مجرور �الكسرة المقدَّ

 . )١(واب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعرابج) نود�(�الكسرة، والجملة الفعل�َّة 

    ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 وذلك في س�اق جملةٍ  ،)(ة موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

نداه هللا تعالى  أنْ : ر�ار، وقع له جواب الشَّ إلى م�ان النَّ  )(َلمَّا وصل موسى : فعلها ةٍ شرط�َّ 

 ي أنا هللا ربُّ �ا موسى إنَّ : جرةمن جانب الواد� األ�من في ذلك الم�ان الم�ارك من ناح�ة الشَّ 

  .   )٢(العالمین

َوَأْن أَْلِق َعَصاَك فـََلمَّا رَآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َوىلَّٰ ُمْدِبًرا ﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ 

  ]٣١:القصص[﴾َ� ُموَسٰى َأْقِبْل َوَال َختَْف ِإنََّك ِمَن اْآلِمِننيَ  َوَملْ يـَُعقِّبْ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  )َلمَّا( :أداة الشَّ اسم شر� غیر جازم، ظرف زمان �معنى حین مبنيٌّ على السُّ

 . محّلِ نصٍب بجوا�ه

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على ) رآها( )رَآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود على موسى ) هو(األلف؛ للتَّعذُّر، وهو فعل الشَّ

)(، )ون في محّلِ نصب مفعول �ه،  )ها� فعل مضارع ) تهتز(ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مَّة، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  تعود على العصا، والجملة الفعل�َّة في ) هي(مرفوع �الضَّ

 حرف تشب�ه ونصب مبنيٌّ على الفتح ال) �أنَّها(، )رآها: (محّلِ نصب حال من الهاء في قوله

                                                           

 .٧/٣٤٨٤ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 .٣/٥٣٣ -ال�غو�ُّ  -معالم التَّنز�ل في تفسیر القرآن : انظر (٢)
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�ون في محّلِ نصب اسم �أن، ) ها(له من اإلعراب،  محلَّ  ) جانٌّ (ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مَّة، والجملة الفعل�َّة في محّلِ نصب حال ثان�ة من الهاء في قوله  ،)رآها: (خبر �أن مرفوع �الضَّ

 .  )١(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة) رآها(والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على األلف ) ولى( )َوىلَّٰ ُمْدِبًرا( :جملة جواب الشَّ

حال ) مدبراً (، )(�عود على موسى ) هو(للتَّعذُّر، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

 .   )٢(منصوب �الفتحة، والجملة الفعل�َّة جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

هللا تعالى  وتشیر إلى أنَّ  ،)(ة موسى تمضي اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن قصَّ       

العصا التي بیدك، وهنا تبدأ اآل�ات الكر�مة  �ا موسى أل�ِ : قائالً  )(ه خطا�ه إلى موسى وجَّ 

ها العصا تتحرك �أنَّ  )(فَلمَّا رأ� موسى : فعلها ةٍ شرط�َّ  بجملةٍ  )(في وصف حال موسى 

األد�ار  )(ولَّى موسى  أنْ : ر�جواب الشَّ  منه وقععندها ، الجر�ِ  سر�عُ  خفیفٌ  ثع�انٌ 

�ا موسى ارجع وال تخف، إنَّك : ، فناداه هللا تعالىا أصا�ه من الخوف والفزعمنهزمًا، ولم یرجع لمَ 

   . )٣(من اآلمنین

اْسُلْك َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختُْرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء ﴿: قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة

ِإنـَُّهْم َكانُوا  َفَذاِنَك بـُْرَهاَ�ِن ِمْن رَبَِّك ِإَىلٰ ِفْرَعْوَن َوَمَلِئهِ  َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهبِ 

  ]٣٢:القصص[﴾قـَْوًما فَاِسِقنيَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

إْن، وهي حرف شر� جازم : تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ  :ر�أداة الشَّ  )١(

   .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

                                                           

  .٢/٤٢٩ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٣/٨٩١ - أحمد الخرَّا� –إعراب القرآن  مش�ل المجتبى من: انظر (٢)

 . ٢٤/٥٩٤ - از�ُّ الرَّ  -مفات�ح الغیب : انظر (٣)
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فعل ) تدخل(تدخل یدك، فالفعل  إنْ : والتَّقدیر ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

�ون مضارع مجزوم    .)١(المقدَّر ر�، وهو فعل الشَّ �السُّ

�ون؛ السُّ �فعل مضارع مجزوم ) تخرج( )َختُْرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوءٍ ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ر�، جواب  وهو حال من ) ب�ضاء(�عود على الید، ) هي(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره الشَّ

من فاعل  مجرور متعل� �محذوف حاٍل ثان�ةٍ جار و ) غیر من(، �الفتحةمنصوب ) تخرج(فاعل 

مضاف إل�ه مجرور ) سوء(واالسم المجرور مضاف، ب�ضاء �ائنًة من غیر، : تقدیره ،)تخرج(

 . )٢(�الكسرة

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

وهي معجزة الید، فقد  )(موسى  ان�ة من معجزاتالمعجزة الثَّ تشیر اآل�ة الكر�مة إلى       

ن اآل�ة الكر�مة حال الید عندما أخرجها موسى بیِّ خل یده في جی�ه، ُثمَّ تُ دْ یُ  أمره هللا تعالى أنْ 

) ( ٍیدك  خرجْ إْن تُ : قدیروالتَّ  ،محذوف أداتها وفعلها ةٍ شرط�َّ  من جی�ه، وذلك في س�اق جملة

  .  )٣(رٍض أو برصٍ ب�ضاء مضیئة دون م خرجْ تَ : ر�من جی�ك، ��ن جواب الشَّ 

َذا ِإالَّ ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة فـََلمَّا َجاَءُهْم ُموَسٰى ِ�َ�تَِنا بـَيَِّناٍت قَاُلوا َما هَٰ

ْعَنا ِ�ََٰذا ِيف آَ�ئَِنا اْألَوَِّلنيَ    ]٣٦:القصص[ ﴾ِسْحٌر ُمْفتَـًرى َوَما مسَِ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في �معنى حین  ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�همحّلِ نصٍب 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) جاءهم( )َجاَءُهْم ُموَسٰى ِ�َ�تَِنا بـَيَِّناتٍ ( :جملة فعل الشَّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه ر�، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ ، والم�م وهو فعل الشَّ

                                                           

  . ٢٠/٢٥٣ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

 . ٧/٣٤٨٦ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .٢/٤١٤ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)
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مَّة المقدَّرة على األلف؛ للتَّعذُّر، ) موسى(للجمع،  جار ومجرور متعل� ) �آیتنا(فاعل مرفوع �الضَّ

�ون في ) نا(، واالسم المجرور مضاف، )جاءهم(�الفعل  الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

الم، حال منصوب �الكسرة؛ ألنَّها ملح� ب) ناتٍ بیِّ (محّلِ جرِّ مضاف إل�ه،  جمع المؤنَّث السَّ

 . )١(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلّما الظَّرف�َّة) جاءهم(والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( َذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفتَـًرى( :جملة جواب الشَّ مِّ؛ فعل ) قالوا( )قَاُلوا َما هَٰ ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، التِّص اله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

الهاء للتَّنب�ه ال محلَّ لها من اإلعراب، ) هذا(ناف�ة ال محلَّ لها من اإلعراب، ) ما(واأللف فارقة، 

�ون في محّلِ رفع مبتدأ، ) ذا( ر ال) إالَّ (اسم إشارة مبنيٌّ على السُّ  محلَّ لها من أداة للحصَّ

مَّة، ) سحر(اإلعراب،  رة ) سحر(لـصفة ) مفتر� (خبر المبتدأ مرفوع �الضَّ مَّة المقدَّ مرفوعة �الضَّ

على األلف؛ للتَّعذُّر، والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر في محّلِ نصب مقول القول، والجملة 

 .  )٢(عرابجواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإل) قالوا(الفعل�َّة 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ة موسى  تمضي اآل�ات الكر�مة        )(، ف�عد أْن جاء موسى )(في الحدیث عن قصَّ

فرعون وقومه بتسِع آ�اٍت بیناٍت ومنها معجزتي العصا والید، بیَّنت اآل�ات الكر�مة موقف فرعون 

فَلمَّا جاءتهم آ�ات هللا تعالى : وقومه من هذه اآل�ات، وذلك في س�اق جملٍة شرط�ٍَّة فعلها

ر� منهم وهو قولهم ، قد وبٌ م�ذ مختل�ٌ  هذا سحرٌ : ومعجزاته ال�اهرة الواضحة، �ان جواب الشَّ

افتر�ته من ِقَبِل نفسك، ونسبته إلى هللا تعالى، وما سمعنا بهذه الدَّعو� في آ�ائنا وأجدادنا 

ا�قین   . )٣(السَّ

  

  

                                                           

  .٧/٣٢٦ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 .٨/٣٩٩ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

اف عن حقائ� التَّأو�ل : انظر (٣)   . ٣/٤١١ - الزَّمخشر�ُّ  -الكشَّ
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ادسة َوَلْوَال َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فـَيَـُقوُلوا ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ

نَـتَِّبَع آَ�ِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ رَبـََّنا َلْوَال َأْرَسْلَت  َنا َرُسوًال فـَ    ]٤٧:القصص[﴾ِإلَيـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( له من اإلعراب،  �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلْوَال (: أداة الشَّ

 .  لوجودٍ  وهو حرف امتناعٍ 

حرف مصدر� ناصب ال محلَّ له من ) أن( )ُمِصيَبةٌ َأْن ُتِصيبَـُهْم ( :جملة فعل الشر� )٢(

ر�، والهاء ضمیر متَّصل ) تصیبهم(اإلعراب،  فعل مضارع منصوب �الفتحة، وهو فعل الشَّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م للجمع،  مَّة، ) مصی�ة(مبنيٌّ على الضَّ فاعل مرفوع �الضَّ

بتدأ خبره محذوف وجو�ًا؛ ألنَّ الجملة مسبوقة وما �عدها بتأو�ل مصدر في محّلِ رفع م) أنْ (و

 . )١(لوال إصابتهم موجودة: قدیر، والتَّ )لوال(بـ

ر� )٣( ذ� الجواب �علم من أصل الكالم الَّ  ر� محذوف جوازًا؛ ألنَّ جواب الشَّ  :جملة جواب الشَّ

ر�، والتَّقدیرج�عقب   . )٢(تصیبهم مصی�ة ما أرسلنا ُرسًال إلیهم نْ لوال أ: ملة الشَّ

     ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ِ ه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ وجِّ یُ       
ّ
د ما �نت مق�مًا في أهل مدین فتعلم خبر �ا محمَّ ): ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ا أرسلناك فیهم وأخبرناك بتلك ة، ولكنَّ وابنت�ه فتتلوا ذلك على أهل م�َّ ) ( موسى وشعیب

اه، ور وقت ندائنا لموسى وتكل�منا إ�ِّ ذلك ما علمتها، وما �نت أ�ضًا بجانب الطُّ  األخ�ار ولوال

عظون �ما  رحمة؛ لتخوف قومًا ما جاءهم رسول من قبلك، لعلهم یتَّ فما أوحینا إل�ك ذلك إالَّ 

 ،جئتهم من اآل�ات، ُثمَّ تخبر اآل�ات الكر�مة عن حال القوم لو لم یرسل هللا تعالى إلیهم رسوالً 

تصیبهم مصی�ة �سبب �فرهم وعنادهم، �ان جواب  ولوال أنْ : فعلها ةٍ شرط�ِّ  وذلك في س�اق جملةٍ 

ة ما أرسلناك على وجه اإلعذار وٕاقامة الحجَّ ما أرسلناك إلیهم، وٕانَّ : قدیروالتَّ  ،ر� المحذوفالشَّ 

                                                           

  .٧/٣٤٩٩ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٣٩٩ص – د �ارتجيمحمَّ  –في إعراب القرآن  �اقوت والمرجانال: انظر (٢)
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، وقد َذَ�ْرُت أنَّ )١(نیر�نا لوال أرسلت إلینا رسًال فنت�ع آ�اتك ون�ون من المؤمن: علیهم؛ لئال �قولوا

ر�  امتنع عدم اإلرسال لوجود المعص�ة التي ستحل : حرف امتناٍع لوجوٍد، أ�) َلْوَالْ (حرف الشَّ

  .  بهم �سبب �فرهم

ا�عة فـََلمَّا َجاَءُهُم اْحلَقُّ ِمْن ِعْنِدَ� قَاُلوا َلْوَال ُأوِيتَ ِمْثَل َما ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ

ْبُل قَاُلوا ِسْحَراِن َتظَاَهَرا َوقَالُوا ِإ�َّ ِبُكلٍّ  ُأوِيتَ  ُموَسٰى َأَوملَْ َيْكُفُروا ِمبَا ُأوِيتَ ُموَسٰى ِمْن قـَ

  ]٤٨:القصص[﴾َكاِفُرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو ) جاءهم( )َجاَءُهُم اْحلَقُّ ِمْن ِعْنِد�َ ( :جملة فعل الشَّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م للجمع،  ر�، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ فعل الشَّ

مَّة، فاعل مرفوع ) الح�ُّ ( ، واالسم )جاءهم(جار ومجرور متعل� �الفعل ) من عندنا(�الضَّ

�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، ) نا(المجرور مضاف،  الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

 . )٢(في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّرف�َّة) جاءهم(والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( ماٍض مبنيٌّ على  فعل) قالوا( )الُوا َلْوَال ُأوِيتَ ِمْثَل َما ُأوِيتَ ُموَسىٰ قَ ( :جملة جواب الشَّ

مِّ؛ التِّ  �ون في محّلِ رفع الضَّ صاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

) أوتي(ال محلَّ له من اإلعراب،  )هال(حض�ض �معنى حرف للتَّ ) لوال(فاعل، واأللف فارقة، 

) هو(ل ماض مبنيٌّ للمجهول مبنيٌّ على الفتح، ونائب الفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره فع

 ِ
ّ
اسم موصول ) ما(مفعول �ه منصوب �الفتحة، وهو مضاف، ) مثل(، )ملسو هيلع هللا ىلص(�عود على النَّبي

�ون في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه،  فعل ماٍض مبنيٌّ للمجهول ) أوتي(�معنى الَّذ� مبنيٌّ على السُّ

مَّة المقدَّرة على األلف؛ للتَّعذُّر، والجملة ) موسى(على الفتح،  مبنيٌّ  نائب فاعل مرفوع �الضَّ

                                                           

  .١٣٥-٢٠/١٣١ -ابن عاشور  -التَّحر�ر والتَّنو�ر : انظر (١)

 .٨/٤١٣ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)
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جواب شرٍ� غیر ) قالوا(األولى في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة ) أوتي(الفعل�َّة 

 . )١(جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

  ر�لة الشَّ ملج فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 وذلك في س�اق جملةٍ  ،الح�ِّ  تخبر اآل�ات الكر�مة عن عناد المشر�ین وتعنتهم في ردِّ       

من عند هللا تعالى وهو القرآن الكر�م، وقع جواب  المبینُ  ة الح�ُّ َلمَّا جاء أهل م�َّ : فعلها ةٍ شرط�َّ 

عطي مثل ما أُ  ،رةوالحجج القاه ،د من اآل�ات ال�اهرةعطي محمَّ هال أُ : ر� منهم وهو قولهمالشَّ 

ب بنو إسرائیل من قبل �ما فقد �ذَّ : علیهم اآل�ات الكر�مة �القول موسى من العصا والید، فتردُّ 

منهما  واحدٍ  ساحران تعاونا بتصدی� �لِّ : ةنات، وقال أهل م�َّ أوتي موسى من اآل�ات البیِّ 

  .   )٢(بون �افرون م�ذِّ  لآلخر، وٕانَّا ��لٍّ 

ُهَما أَتَِّبْعُه ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّامنة ُقْل فَْأُتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد ا�َِّ ُهَو َأْهَدٰى ِمنـْ

ُتْم َصاِدِقنيَ        ]٤٩:القصص[ ﴾ِإْن ُكنـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  .  �ون ال محل له من اإلعرابحرف شر� جازم مبني على السُّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ُتْم َصاِدِقنيَ (: جملة فعل الشر� )٢( �ون؛ على السُّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) �نتم( )ُكنـْ

ر� في محّلِ جزمٍ فع الصاله �ضمیر الرَّ التِّ   صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ متحرِّك، وهو فعل الشَّ

ه ال�اء؛ ألنَّ �خبر �ان منصوب ) صادقین(، �ان، والم�م للجمع رفع اسم في محلِّ  مِّ على الضَّ 

 . )٣(ر سالم�َّ جمع مذ

                                                           

 .٧/٣٤٧ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

و�انيُّ  -فتح القدیر : انظر (٢)  . ٤/٢٠٤ - الشَّ

 .٧/٣٥٠٢ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

 .)١(صادقین فأتوا ��تاب م�نت نْ إِ  :المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ِ ه اآل�ات الكر�مة الخطاب إلى النَّ وجِّ تُ       
ّ
 ةٍ شرط�َّ  �قول للمشر�ین في س�اق جملةٍ  أنْ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

أتوا ف قدیرتَّ وال ،المحذوفر� ل��ن جواب الشَّ فهما ساحران، �نتم صادقین في دعواكم أنَّ  إنْ  :فعلها

ر� )٢(�عه وأتمسك �همن عند هللا تعالى أهد� منهما وأصلح أتَّ  لٍ منزَّ  ��تابٍ  ، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �التَّش��ك �قدرة المشر�ین على اإلت�ان ) إنْ ( التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

  .من عند هللا تعالى لٍ منزَّ  ��تابٍ 

َا يـَتَِّبُعوَن َأْهوَ ﴿: قوله تعالى: المسألة التَّاسعة اَءُهْم َوَمْن فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأمنَّ

  ]٥٠:القصص[﴾َأَضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ ُهًدى ِمَن ا�َِّ ِإنَّ ا�ََّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر�جملة فعل  )٢( حرف نفي وجزم وقلب ال محلَّ له من اإلعراب، ) لم( )ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلكَ ( :الشَّ

ر� في ) �ستجیبوا( فعل مضارع مجزوم �حذف النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وهو فعل الشَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة،  محل جزٍم، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

 . )٣()�ستجیبوا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) لك(

ر� )٣( َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواَءُهمْ ( :جملة جواب الشَّ ر� ال ) فاعلم( )فَاْعَلْم َأمنَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

�ون، والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره ) اعلم(محلَّ لها من اإلعراب،  فعل أمر مبنيٌّ على السُّ

ِ  �عود على) أنت(
ّ
) ما(حرف نصب وتو�ید ال محلَّ له من اإلعراب، ) أنَّ ) (أنَّما(، )ملسو هيلع هللا ىلص(النَّبي

                                                           

  .١٠/٢٦٩ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)
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  .٧/٣٤٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)
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فعل مضارع ) �عون یتَّ (ال محلَّ لها من اإلعراب، أن تدخل على الجملة الفعل�َّة الكَّافة المهیِّئة 

�ون مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّ  صل مبنيٌّ على السُّ

مفعول �ه منصوب �الفتحة، وهو مضاف، والهاء ضمیر متَّصل ) أهواءهم(في محّلِ رفع فاعل، 

مِّ في محلَّ جرِّ مضاف إل�ه، والم�م للجمع، والجملة الفعل�َّة  ) یت�عون أهواءهم(مبنيٌّ على الضَّ

ر� في محّلِ ) اعلم( ، والجملة الفعل�َّة)اعلم(في محّلِ نصب سدَّت مسدَّ مفعولي  جواب الشَّ

 .  )١(جزمٍ 

      ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ِ ه اآل�ات الكر�مة الخطاب إلى النَّ وجِّ تُ       
ّ
لم  فإنْ : فعلها ةٍ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ما هو إت�اع األهواء ال �فرهم وعنادهم إنَّ  اعلم أنَّ  أنْ : ر�ة، �ان جواب الشَّ لك �فار م�َّ  �ستجْب 

رشاٍد وال ب�اٍن من هللا تعالى، فا� تعالى ال  ممن ات�ع هواه �غیرِ  ٍة و�رهاٍن، فال أحد أضلُّ �حجَّ 

ر� )٢(المینیهد� القوم الظَّ  ر� غال�ًا؛ ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

 ِ
ّ
  .  )ملسو هيلع هللا ىلص(لإلشعار �التَّش��ك بوقوع االستجا�ة من المشر�ین للنَّبي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

أحمد  -، إعراب القرآن الكر�م ٨/٤١٧ -بهجت صالح  - ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

عاس وآخرون    .٢/٤٣٤ -الدَّ

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (٢)   . ٢/٤١٩ - الصَّ
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  لرَّا�عالمطلب ا

و��ان أثرها على  )٧٥- ٥١(من اآل�ة قصص ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتيوهي �ما �مسائل،  يثمان على مل هذه اآل�اتتتش

َلٰى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه اْحلَقُّ ِمْن رَبَِّنا ِإ�َّ ُكنَّا ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى َوِإَذا يـُتـْ

ْبِلِه ُمْسِلِمنيَ    ]٥٣:القصص[﴾ِمْن قـَ

  ر�تحلیل جملة الشَّ  :الً أوَّ 

�ون، خافض لشرطه  )ِإَذا( :ر�أداة الشَّ  )١(  على السُّ
ٌ
ظرف لما �ستقبل من الزَّمان مبني

  . منصوب بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة

َلٰى َعَلْيِهمْ (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢( رة ة المقدَّ مَّ الضَّ �للمجهول مرفوع  فعل مضارع مبنيٌّ ) یتلى( )يـُتـْ

ر�رعذُّ على األلف؛ للتَّ  �عود ) هو(، ونائب الفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره ، وهو فعل الشَّ

ة والجملة الفعل�َّ  ، والم�م للجمع،)یتلى(جار ومجرور متعل� �الفعل ) علیهم(على القرآن الكر�م، 

 .  )١(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ  جرٍّ  في محلِّ 

ر� )٣( مِّ؛ التِّ  فعل) قالوا() ِبهِ  قَاُلوا آَمنَّا( :جملة جواب الشَّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة،  الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

�ون؛ التِّ  فعل) اآمنَّ ( الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ ) نا(صاله بنا الفاعلین، ماٍض مبنيٌّ على السُّ

�ون  ، والجملة الفعل�َّة )اآمنَّ (جار ومجرور متعل� �الفعل ) �ه(في محّلِ رفع فاعل، على السُّ

جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها ) قالوا(في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة ) اآمنَّ (

 . )٢(من اإلعراب
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ر�: ثان�اً    األثر التفسیر�ُّ لجملة الشَّ

تخبر اآل�ات الكر�مة عن أهل الكتاب الَّذین أعطاهم هللا تعالى اإلنجیل والتَّوراة من قبل       

 شرط�ٍَّة تشیر اآل�ات الكر�مة إلى القرآن الكر�م، فهم �صدقون و�ؤمنون �ه، وفي س�اق جملةٍ 

ر� وهو إذا ُقِرَ� علیهم آ�ات القرآن الكر�م، �ا ر� حال أهل الكتاب إذا وقع فعل الشَّ ن جواب الشَّ

ر� ، )١(آمنَّا وصدقنا �ه فهو الح�ُّ من هللا تعالى: منهم وهو قولهم التي ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ

ر�  فعلتفید تأكید وقوع  ، وعل�ه وهو تالوة آ�ات القرآن من قبل المؤمنین على أهل الكتابالشَّ

  .  فهو الح�ُّ من هللا تعالى آمنَّا وصدقنا �ه: وهو قولهم یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً 

ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  َوِإَذا مسَِ

َتِغي اْجلَاِهِلنيَ     ]٥٥:القصص[﴾َأْعَماُلُكْم َسَالٌم َعَلْيُكْم َال نـَبـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ون، خافض لشرطه على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: ر�أداة الشَّ  )١(

  . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة منصوب

ر� )٢( ُعوا اللَّْغوَ (: جملة فعل الشَّ ، وهو صاله بواو الجماعة؛ التِّ مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ  )مسَِ

ر� رفع فاعل، واأللف  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ، وواو الجماعة ضمیر متَّ فعل الشَّ

�اإلضافة؛ لوقوعها �عد  جرٍّ  ة في محلِّ والجملة الفعل�َّ �الفتحة، مفعول �ه منصوب ) غواللَّ (فارقة، 

 . )٢(ةرف�َّ إذا الظَّ 

ر� )٣( صاله بواو ؛ التِّ مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) أعرضوا( )َأْعَرُضوا َعْنهُ ( :جملة جواب الشَّ

رفع فاعل، واأللف فارقة،  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّ 
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 غیر جازمٍ  جواب شر�ٍ ) أعرضوا(ة ، والجملة الفعل�َّ )أعرضوا(مجرور متعل� �الفعل جار ) عنه(

     .)١(لها من اإلعراب ال محلَّ 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

 ةً مرَّ : فاً اعَ َض ثوابهم مُ  ونَ طَ عْ هم �ُ الكتاب أنَّ  الكر�مة إلى جزاء المؤمنین من أهلتشیر اآل�ات       

 على إ�مانهم �القرآن الكر�م، وذلك �سبب صبرهم على إت�اع الح�ِّ  ةً على إ�مانهم ��تابهم، ومرَّ 

ما �عفون وٕانَّ  ،ئ من الكالم �مثلهیِّ السَّ  ونَ لُ قابِ هم ال �ُ وتحملهم األذ� في سبیل هللا تعالى، وأنَّ 

وذلك في  ،أخر� من صفاتهم ا رزقهم هللا تعالى، �ما تشیر إلى صفةٍ و�صفحون، و�نفقون ممَّ 

تم واألذ� من الكفار، �ان منهم غو من الشَّ إذا وقع فعلها وهو سماعهم للَّ  ةٍ شرط�َّ  س�اق جملةٍ 

ر� ، )٢(إل�ه رضوا عن اللَّغو ولم یلتفتواأع ر� وهو أنْ جواب الشَّ  التي ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ

ر�  فعلتفید تأكید وقوع  تم واألذ� من الشَّ وهو سماع المؤمنین من أهل الكتاب للَّغو من الشَّ

  .  وهو اإلعراض عنه وعدم االلتفات إل�ه ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً الكفار

ِإْن نـَتَِّبِع اْهلَُدٰى َمَعَك نـَُتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوَملْ َوقَاُلوا ﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ 

ُمنَكِّْن َهلُْم َحَرًما آِمًنا ُجيَْىبٰ ِإلَْيِه َمثََراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزقًا ِمْن َلُد�َّ َولَِٰكنَّ َأْكثـََرُهْم َال 

  ]٥٧:القصص[﴾يـَْعَلُمونَ 

  : ر�الشَّ جملة تحلیل : الً أوَّ 

ر� )١(    .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( إلى  كَ رِّ ذ� حُ �ون الَّ السُّ �فعل مضارع مجزوم ) �عنتَّ ( )نـَتَِّبِع اْهلَُدٰى َمَعكَ (: جملة فعل الشَّ

وجو�ًا تقدیره ر�، والفاعل ضمیر مستتر وهو فعل الشَّ  ،اكنینخلص من التقاء السَّ الكسر؛ للتَّ 

ة الم�رَّمة )نحن( رة على الفتحة المقدَّ �مفعول �ه منصوب ) الهد�(، �عود على المشر�ین في م�َّ

                                                           

 .٨/٤٢٢ -بهجت صالح  -ل المرتَّ  ل لكتاب هللاإلعراب المفصَّ : انظر) (١

ور : انظر (٢)   .  ٣١٦- ١٤/٣١٥ -ال�قاعيُّ  -نظم الدُّرر في تناسب اآل�ات والسُّ



- ١٥٢ - 
 

وهو مضاف، والكاف  ،نصبٍ  على الفتح في محلِّ  ظرف م�ان مبنيٌّ ) معك(ر، عذُّ األلف؛ للتَّ 

 .  )١()�عنتَّ (الفعل � ي محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والظَّرف متعل�على الفتح ف صل مبنيٌّ ضمیر متَّ 

ر� )٣( فعل مضارع مبنيٌّ للمجهول مجزوم ) نتخطَّف( )نـَُتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا( :جملة جواب الشَّ

ر�، ونائب الفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره  �ون، وهو جواب الشَّ �عود على ) نحن(�السُّ

ة الم�َّرمة،  ، واالسم )نتخطَّف(جار ومجرور متعل� �الفعل ) من أرضنا(المشر�ین في م�َّ

�ون في محّلِ جرِّ مضاف ) نا(المجرور مضاف،  الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

 . )٢(إل�ه

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

إذا وقع  ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،المشر�ین من شبهاتِ  تذ�ر اآل�ات الكر�مة شبهةً       

ر� وهو د، س��ون جواب الشَّ �ع الهد� معك �ا محمَّ نترك دیننا ونتَّ  إنْ : فعلها وهو قول المشر�ون 

علیهم اآل�ات  و�خرجوننا من أرضنا، فتردُّ  ،فیجتمعون على محار�تنا ،تتخطفنا العرب: قولهم

، وقد )٣(؟م�انٍ  �لِّ زق من ونجعل م�ان�م حرمًا آمنًا یجلب إل�ه الرِّ  ؟ألم نعصم دماء�م: �القول

ر�  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �التَّش��ك بوقع فعل ) إنْ (جيء �أداة الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

 ِ
ّ
ر� من المشر�ین وهو إت�اع الهد� مع النَّبي   . )ملسو هيلع هللا ىلص(الشَّ

َيا َوزِينَـتـَُها َوَما َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة ﴿ :قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ  نـْ الدُّ

َقٰى َأَفَال تـَْعِقُلونَ  ٌر َوأَبـْ   ]٦٠:القصص[﴾ِعْنَد ا�َِّ َخيـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

م للفعل مفعول �ه مقدَّ  نصبِ  �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َما( :ر�أداة الشَّ  )١(

 .  ، وهو اسم موصول لغیر العاقل)٤()أوتیتم(

                                                           

  .٢/٤٣٦ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٧/٣٥٤ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

ل�م إرشاد : انظر (٣) عود  -العقل السَّ   .٧/١٩ - أبو السُّ

  . ٣/٩٠١ -ابن أبي العزُّ الهمذانيُّ  -المجتبى من مش�ل إعراب القرآن : انظر (٤)



- ١٥٣ - 
 

ر� )٢( �ون؛ التِّ  فعل) أوتیتم( )ُأوتِيُتْم ِمْن َشْيءٍ ( :جملة فعل الشَّ صاله ماٍض مبنيٌّ على السُّ

مِّ  ر� في محّلِ جزم، والتَّاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

 . )١()أوتیتم(جار ومجرور متعل� �الفعل ) من شيء(، في محّلِ رفع فاعل، والم�م للجمع

نـَْيا( :جملة جواب الشر� )٣( ر� ال محلَّ لها ) فمتاع( )َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

مَّة، وهو مضاف، والمبتدأ محذوف) متاع(من اإلعراب،  فهو متاع، : تقدیره ،خبر مرفوع �الضَّ

ن�ا(جرور �الكسرة، مضاف إل�ه م) الح�اة( مجرورة �الكسرة المقدَّرة على ) ةالح�ا(صفة لـ) الدُّ

ر� في محّلِ جزمٍ   . )٢(األلف؛ للتَّعذُّر، والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ المحذوف وخبره جواب الشَّ

    ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ما أعده هللا نیئة �النس�ة إلى �نة الدَّ ن�ا وما فیها من الزِّ تخبر اآل�ات الكر�مة عن حقارة الدُّ       

ما أوتیتم من  أنَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،ار اآلخرةالحین في الدَّ تعالى لع�اده الصَّ 

أنَّه متاٌع قلیٌل تتمتعون �ه في ح�اتكم، ُثمَّ ینقضي و�فنى، فالَّذ� عند هللا : شيٍء، وجواب شرطها

ائم خیر وأفضل من هذ    . )٣(ا النَّع�م الزَّائلتعالى من الثَّواب والنَّع�م الدَّ

َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َهلُْم ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة

   ]٦٤:القصص[﴾َورََأُوا اْلَعَذاَب َلْو أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  له من اإلعراب، وهو حرف امتناعٍ  جازم ال محلَّ حرف شر� غیر  )َلوْ (: أداة الشَّ

 . المتناعٍ 

ر� )٢( حرف نصب وتو�ید ال محلَّ له من ) أنَّ ) (أنَّهم( )أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ ( :جملة فعل الشَّ

، والم�م للجمع،  مِّ في محّلِ نصب اسم أنَّ ) �انوا(اإلعراب، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

                                                           

  .٨/٤٢٩ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .١٠/٢٦٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

 . ٤/١٨٢ - الب�َّضاو�ُّ  - لتَّنز�ل وأسرار التَّأو�ل أنوار ا: انظر (٣)



- ١٥٤ - 
 

مِّ؛ التِّ  قصفعل ماٍض نا صاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل ناسخ مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع اسم �ان، واأللف فارقة،  فعل مضارع مرفوع بثبوت ) یهتدون (مبنيٌّ على السُّ

�ون في محّلِ رفع  النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

في محّلِ نصب خبر �ان، والجملة من �ان واسمها وخبرها في  )یهتدون (فاعل، والجملة الفعل�َّة 

واسمها وخبرها في تأو�ل مصدر في محّلِ رفع فاعل لفعٍل  )أنَّ (، و)أنَّ (محّلِ رفع خبر 

 . )١(لو ثبت اهتدائهم: محذوف، والتَّقدیر

ر� )٣( �اق ما یدلُّ  ع :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ لى الجواب جواب الشَّ

 . )٢(لو ثبت اهتدائهم ما رأوا العذاب في اآلخرة: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�الشَّ لجملة  األثر التَّفسیر�ُّ : ثان�اً 

یناد� هللا تعالى على  تذ�ر اآل�ات الكر�مة مشهدًا من مشاهد یوم الق�امة، وذلك یوم أنْ       

ذین ر�اء من األصنام الَّ أین هؤالء الشُّ : قر�عو�یخ والتَّ المشر�ین ف�قول لهم على سبیل التَّ 

 ذین ح�َّ هم ینصرون�م و�شفعون لكم، ف�قول رؤساؤهم من الَّ عبدتموهم من دوني؟، وزعمتم أنَّ 

انا، فما �انوا ذین أضللناهم �ما ضللنا، تبرئنا إل�ك من ع�ادتهم إ�َّ هؤالء أت�اعنا الَّ : العذاب معلیه

استغیثوا �آلهتكم : أهواءهم وشهواتهم، ُثمَّ �قول هللا تعالى للمشر�ینولكن �انوا �عبدون  ،�عبدوننا

هم نفال یجیبو  ،ن�ا لتنصر�م وتدفع عن�م العذاب، ف�ستغیث المشر�ون بهمالتي عبدتموها في الدُّ 

: فعلها ةٍ شرط�َّ  ا رأوا العذاب، وذلك في س�اق جملةٍ هم، ُثمَّ تشیر اآل�ات إلى حالهم لمَّ نوال ینفعو 

َذَ�ْرُت ، وقد )٣(ما رأوا العذاب: قدیروالتَّ  ،ر� المحذوفا وقع لهم جواب الشَّ مَ لَ ت اهتدائهم، لو ثب

ر�  ر� المحذوف، وهو عدم رؤ�ة : ، أ�المتناعٍ حرف امتناٍع ) َلوْ (أنَّ حرف الشَّ امتنع جواب الشَّ

  .     العذاب، المتناع فعله، وهو عدم ث�ات وقوع الهدا�ة منهم

  

                                                           

ل لكتاب هللا المرتَّل : انظر )١(   . ٨/٤٣٥ -بهجت صالح  -اإلعراب المفصَّ

  ١٠/٢٨٤ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  .٦/٢٥٠ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٣)



- ١٥٥ - 
 

َفَأمَّا َمْن َ�َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فـََعَسٰى َأْن َيُكوَن ﴿ :قوله تعالى: ادسةالمسألة السَّ 

  ]٦٧:القصص[﴾ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  وال یل�ه إال االسم، الفاء ،جوا�ه �زم ت، یلحرف تفصیل وشر� غیر جازم )َأمَّا(: أداة الشَّ

 . له من اإلعراب ال محلَّ �ون على السُّ  مبنيٌّ 

ر� )٢(  ذ� مبنيٌّ اسم موصول �معنى الَّ ) من( )َمْن َ�َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا(: جملة فعل الشَّ

على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر  فعل ماٍض مبنيٌّ ) تاب(رفع مبتدأ،  �ون في محلِّ على السُّ 

على  فعل ماٍض مبنيٌّ ) آمن(، اإلعرابمن  له الواو للعطف ال محلَّ ) وآمن(، )هو(جوازًا تقدیره 

ال محلَّ لها من الواو للعطف ) وعمل(، )هو(الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

، )هو(على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  فعل ماٍض مبنيٌّ ) عمل(، اإلعراب

معطوفتان بواو ) وعمل صالحاً  آمن(والجملتان الفعلیَّتان  ،�الفتحةمفعول �ه منصوب ) صالحاً (

لها من اإلعراب صلة الموصول،  ال محلَّ ) تاب(ة ، والجملة الفعل�َّ )تاب(العطف على جملة 

 .  )١(والعائد إلى الموصول الضمیر المستتر في الفعل

ر� )٣( ر� واقعة في جواب الشَّ  الفاء) فعسى( )فـََعَسٰى َأْن َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ ( :جملة جواب الشَّ

فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على األلف؛ ) عسى(ال محلَّ لها من اإلعراب، 

حرف مصدر� ناصب ال محلَّ له من ) أنْ (، )هو(للتَّعذُّر، واسمها ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب �الفتحة، واسمها ضمیر مستتر جوازًا ) ��ون (اإلعراب، 

�ائنًا من : تقدیره ،جار ومجرور متعل� �محذوف خبر �ان) من المفلحین(، )هو(تقدیره 

فعساه ُمفِلَحًا،  :تقدیره ،)عسى(وما �عدها بتأو�ل مصدر في محّلِ نصب خبر ) أنْ (المفلحین، و

جواب شرٍ� غیر جازٍم في محّلِ رفع خبر ) فعسى أن ��ونوا من المفلحین(والجملة الفعل�َّة 

 .    )٢()َمنْ (أ المبتد

                                                           

  .٧/٣٦١ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - و��انه  الكر�م إعراب القرآن: انظر (١)

  . ٧/٣٥١٧ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)



- ١٥٦ - 
 

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

یناد� هللا  تستمر اآل�ات الكر�مة في الحدیث عن ذلك المشهد یوم الق�امة، وذلك یوم أنْ       

الحجج، وأظلمت علیهم  مماذا أجبتم رسلي؟، فخفیت علیه: تعالى على المشر�ین ف�قول لهم

هشة والحیرة، ُثمَّ فال �سأل �عضهم �عضًا عن الجواب؛ لفر� الدَّ األمور، فلم �عرفوا ما �قولون، 

رك من تاب من الشِّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  تستثني اآل�ات الكر�مة فر�قًا منهم، وذلك في س�اق جملةٍ 

��ونوا من الفائز�ن  فعسى أنْ : ر�الح، س��ون لهم جواب الشَّ وجمع بین اإل�مان والعمل الصَّ 

  .        )١(ع�مات النَّ بجنَّ 

ا�عة ُتْم ِإْن َجَعَل ا�َُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإَىلٰ يـَْوِم  ُقلْ ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ َأرَأَيـْ

ُر ا�َِّ �َْتِيُكْم ِبِضَياٍء َأَفَال َتْسَمُعونَ    ]٧١:القصص[﴾اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌَٰه َغيـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(         .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ ) جعل( )َجَعَل ا�َُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقَياَمةِ ( :جملة فعل الشَّ

ر� في محّلِ جزٍم،  مَّة، لف� ) هللا(على الفتح، وهو فعل الشَّ ) عل��م(الجاللة فاعل مرفوع �الضَّ

) سرمداً (مفعول �ه منصوب �الفتحة، ) اللَّیل(، والم�م للجمع، )جعل(جار ومجرور متعل� �الفعل 

، أمَّا إذا �ان الفعل )َصیَّرَ (�معنى ) جعل(مفعول �ه ثاٍن منصوب �الفتحة على أنَّ الفعل 

جار ومجرور متعل� ) إلى یوم(، )اللَّیل(حال من ) سرمداً (عرب فتُ ) َخَل�(�معنى ) جعل(

مضاف إل�ه ) الق�امة(�ائنًا، واالسم المجرور مضاف، : ، والتَّقدیر)سرمداً (�محذوف صفٍة لـ

 .     )٢(مجرور �الكسرة

                                                           

و�انيُّ  -فتح القدیر : انظر (١)  .٤/٢١١ - الشَّ

 .٢/٤٤٠ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)



- ١٥٧ - 
 

ذ� الجواب �علم من أصل الكالم الَّ  ر� محذوف جوازًا؛ ألنَّ جواب الشَّ  :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ره جملة االستفهام المذَّ�ورة،ر�، �عقب جملة الشَّ  یل سرمدًا جعل هللا عل��م اللَّ  إنْ : قدیروالتَّ  وُتفّسِ

 .)١(إله غیر هللا نْ فمَ 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ِ ه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ وجِّ یُ       
ّ
ة في س�اق �فار م�َّ  من�قول للجاحدین  �أنْ  )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

أخبروني إْن جعل هللا تعالى عل��م اللَّیل دائمًا مستمرًا إلى یوم الق�امة،  :فعلها ةٍ شرط�َّ  جملةٍ 

ر� محذوف، والتَّقدیر غیر هللا تعالى �أت��م بنوٍر تستضیئون �ه في  إلهٌ  نْ فمَ : وجواب الشَّ

ر� )٢(ح�اتكم ر� غال�ًا؛ لإلشعار التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ الشَّ

ر� وهو أْن یجعل هللا تعالى اللَّیل على المشر�ین دائمًا مستمرًا إلى یوم  �احتمال وقوع فعل الشَّ

    .  الق�امة

ُتْم ِإْن َجَعَل ا�َُّ َعَلْيُكُم النـََّهاَر َسْرَمًدا ِإَىلٰ يـَْوِم ﴿ :قوله تعالى: المسألة الثَّامنة ُقْل َأرَأَيـْ

ُر ا�َِّ �َْتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه َأَفَال تـُْبِصُرونَ     ]٧٢:القصص[﴾اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌَٰه َغيـْ

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

        .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

ُ َعَلْيُكُم النـََّهاَر َسْرَمًدا ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقَياَمةِ َجَعَل ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢(  فعل ماٍض مبنيٌّ ) جعل( )ا�َّ

ر� في محّلِ جزم على مَّةلف� الجاللة فاعل مرفوع ) هللا(، الفتح، وهو فعل الشَّ  )عل��م(، �الضَّ

، �الفتحةمفعول �ه منصوب ) هارالنَّ ( والم�م م�م الجمع،، )جعل(مجرور متعل� �الفعل جار و 

ا إذا �ان ، أمَّ )َصیَّرَ (�معنى ) جعل(الفعل  الفتحة على أنَّ �مفعول �ه ثاٍن منصوب ) سرمداً (

مجرور متعل� جار و ) یوم إلى(، )النَّهار(حال من ) سرمداً (فتعرب ) �َخلَ (�معنى ) جعل(الفعل 

                                                           

محمَّد  -، ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن ٧/٣٥٢٠ - محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 . ٤٠٢ص -�ارتجي 

  . ٦/٢٥٢ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٢)



- ١٥٨ - 
 

مضاف إل�ه ) الق�امة( واالسم المجرور مضاف،، �ائناً : ، والتَّقدیر)سرمداً (صفٍة لـ �محذوف

 .     )١(�الكسرةمجرور 

ذ� الجواب �علم من أصل الكالم الَّ  ر� محذوف جوازًا؛ ألنَّ جواب الشَّ  :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ره جملة االستفهام المذَّ�ورة ر��عقب جملة الشَّ  هار سرمدًا جعل هللا عل��م النَّ  إنْ : قدیر، والتَّ وُتفّسِ

 .)٢(إله غیر هللا نْ فمَ 

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ِ ه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ وجِّ یُ       
ّ
ة في س�اق �فار م�َّ  من�قول للجاحدین  �أنْ  )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

أخبروني إْن جعل هللا تعالى عل��م النَّهار دائمًا مستمرًا إلى یوم الق�امة،  :فعلها ةٍ شرط�َّ  جملةٍ 

ر� محذوف، والتَّقدیر عب غیر هللا تعالى �أت��م بلیٍل تستر�حون ف�ه من ت إلهٌ  نْ فمَ : وجواب الشَّ

ر� )٣(رزقه �المعاش والكسب في النَّهار الح�اة وهمومها، وتلتمسون من ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� وهو أْن یجعل هللا  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �احتمال وقوع فعل الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

  . النَّهار على المشر�ین دائمًا مستمرًا إلى یوم الق�امة تعالى

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٨/٤٤٢ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر(١) 

أحمد  - ، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ١٠/٢٨٩ - محمود صافي  - القرآن  الجدول في إعراب: انظر (٢)

 .٣/٩٠٢ -الخرَّا� 

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (٣)   . ٢/٤٢٦ - الصَّ



- ١٥٩ - 
 

  لخامسالمطلب ا

و��ان أثرها على  )٨٨- ٧٦(من اآل�ة قصص ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتي�ما � يوهتحتو�ان على ثالث جمٍل شرط�ٍَّة، ، على مسألتین مل هذه اآل�اتتتش

َ ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى َوَأْصَبَح الَِّذيَن َمتَنـَّْوا َمَكانَُه ِ�ْألَْمِس يـَُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ ا�َّ

َنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه َال  يـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمنْ  َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلْوَال َأْن َمنَّ ا�َُّ َعَليـْ

  ]٨٢:القصص[﴾يـُْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( اإلعراب،  له من �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلْوَال (: أداة الشَّ

 .  وهو حرف امتناٍع لوجودٍ 

ر� )٢( َنا( :جملة فعل الشَّ حرف مصدر� ونصب ال محلَّ له من ) أنْ ( )َأْن َمنَّ ا�َُّ َعَليـْ

ر�، ) َمنَّ (اإلعراب،  لف� الجاللة فاعل مرفوع ) هللا(فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

مَّة، وأْن والفعل في تأو�ل مصدر في  ، والخبر محذوف )ِمنَّةٌ : (تقدیره ،محّلِ رفع مبتدأ�الضَّ

 .  )١(جار ومجرور متعل� �الخبر المقدَّر) علینا(، )موجودٌ : (تقدیره ،وجو�اً 

ر� )٣( ر� ال محلَّ لها من ) لخسف( )خلَََسَف بَِنا( :جملة جواب الشَّ الالم واقعة في جواب الشَّ

�عود ) هو(عل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والفا) خسف(اإلعراب، 

جواب ) خسف(، والجملة الفعل�َّة )خسف(جار ومجرور متعل� �الفعل ) بنا(على هللا تعالى، 

 . )٢(شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

  

                                                           

  .٧/٣٧٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  .١٠/٢٩٨ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)



- ١٦٠ - 
 

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ذ� �ان من قوم موسى ة قارون الَّ قصَّ  ورة من جملة ما ذ�رته من القصصتذ�ر آ�ات السُّ       

)(ي �عجز عن  تعالى من األموال والكنوز التر على قومه �سبب ما منحه هللاب، فتكبر وتج

لنصائح قومه �ش�ر هللا تعالى  ه لم �ستمعْ ، �ما أنَّ من الرِّجال ةحمل مفات�ح خزائنها أصحاب القوَّ 

خرج على قومه ��امل ز�نته  ره وطغ�انه أنْ وترك اإلفساد في األرض، وزاد في تجب ،على نعمه

وتي ُ�عطوا مثل ما أُ  ون أنْ نَّ مَ ز�نتها یتَ و ن�ا ذین یر�دون الح�اة الدُّ ، فأص�ح الَّ �اهرٍ  حافلٍ  في مو�بٍ 

ثواب هللا تعالى خیر لع�اده المؤمنین  علیهم العقالء من أصحاب العلم أنَّ  قارون، فردَّ 

لتكبر قارون وفساده خسف هللا تعالى �ه و��نوزه األرض، وما �ان له من  الحین، ونتیجةً الصَّ 

أْن  واذین تمنَّ أولئك الَّ لى، فتخبر اآل�ات الكر�مة عْن ندم ینصره و�دفع عنه عذاب هللا تعا أحدٍ 

 نَّ هللا تعالى وتفضل علینامَّ  لوال أنْ : فعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ��ونوا في منزلة قارون،

ر�ب خسف هللا تعالى بنا األرض �ما خسفها �قارون و�نوزه، أْن : لطفه وهدایته، لكان جواب الشَّ

ر�  ،)١(ن�ا وال في اآلخرةه ال �فلح الكافرون في الدُّ فإنَّ  �فید امتناٍع ) َلْوَالْ (وَذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ

ر� وهو أنْ : لوجوٍد، أ� ر� وهو  امتنع جواب الشَّ خسف هللا تعالى بهم األرض؛ لوجود فعل الشَّ

  .        منَّة هللا تعالى علیهم �الهدا�ة واللُّطف

َها َوَمْن َجاَء ِ�لسَّيَِّئِة َفَال ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  ٌر ِمنـْ َلُه َخيـْ َمْن َجاَء ِ�حلََْسَنِة فـَ

   ]٨٤:القصص[﴾ َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإالَّ 

ر�: أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

  :  �أتيف�ما  ��ان ذلك، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى َها﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ ٌر ِمنـْ َلُه َخيـْ   ﴾َمْن َجاَء ِ�ْحلََسَنِة فـَ

ر� )١(  . رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

                                                           

  .٢٥٦- ٦/٢٥٣ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (١)



- ١٦١ - 
 

ر� )٢( ر� في ) جاء( )َجاَء ِ�حلََْسَنةِ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

جار ومجرور متعل� �الفعل ) �الحسنة(، )هو(محّلِ جزٍم، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

 . )١()جاء(

ر� )٣( َهافـََلُه َخيْـ ( :جملة جواب الشَّ ر� ال محلَّ لها من ) فله( )ٌر ِمنـْ الفاء واقعة في جواب الشَّ

م) له(اإلعراب،  ) خیر(�ائٌن له خیر منها، : تقدیره ،جار ومجرور متعل� �محذوف خبٍر مقدَّ

مَّة،  ، والجملة اإلسم�َّة جواب )خیر(وجار ومجرور متعل� بـ) منها(مبتدأ مؤخر مرفوع �الضَّ

ر� وجوا�ه في محل رفع خبر المبتدأ  ر� في محّلِ جزم، وجملة فعل الشَّ  . )٢()َمنْ (الشَّ

 

 رط�َّة الثَّان�ة َء ِ�لسَّيَِّئِة َفَال ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا َوَمْن َجا﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ

  ﴾السَّيَِّئاِت ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ر� )١(    .رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� في وهو فعل  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ ) جاء( )َجاَء ِ�لسَّيَِّئةِ (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢( الشَّ

مجرور متعل� �الفعل جار و ) یئة�السَّ (، )هو(، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره محّلِ جزمٍ 

 . )٣()جاء(

ر� )٣( ر� محذوف جوازاً : جملة جواب الشَّ ألنَّه ُ�ْعَلُم من أصل الكالم الَّذ� �عقب ، جواب الشَّ

ر�، والتَّقدیر ر� : جملة الشَّ  .)٤()َمنْ (وجوا�ه في محّلِ رفع خبر المبتدأ فله مثلها، وجملة فعل الشَّ

  ر�الشَّ األثر التَّفسیر�ُّ لجملتيِّ : ثان�اً 

عداء واألشق�اء من النَّاس في ذلك الیوم الرَّ        هیب، وذلك في تبیِّن اآل�ات الكر�مة حال السُّ

من جاء یوم الق�امة �حسنٍة من الحسناِت، س��ون : ن، فعل الجملة األولىس�اق جملتین شرطیَّتی

ر� فله خیر منها، حیث �ضاعفها هللا تعالى له أضعافًا مضاعفة، أمَّا الجملة : جواب الشَّ

                                                           

عاس وآخرون –إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)   .٢/٤٤٤ -أحمد الدَّ

  .٧/٣٩١ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

  . ٧/٣٥٣٣ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)

  .٢٠/٣٠٣ - محمود صافي –الجدول في إعراب القرآن الكر�م : انظر (٤)
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رط�َّة الثَّان�ة ففعلها ر� المحذوفئیِّ من جاء �السَّ  :الشَّ فله مثلها؛ : ة یوم الق�امة، س��ون جواب الشَّ

ن�اه ال یجز� الَّذین عملوا السَّ ألنَّ    . )١(یِّئات إال ما �انوا �عملون في الدُّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢/٤٢٨ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (١)



- ١٦٣ - 
 

  الفصل الثَّاني خالصة

) آ�ة ٩٣( لنَّملا وهما سورتا ،انيلثَّ �عد ق�ام ال�احث �استقراء آ�ات سورتي الفصل ا      

، ةً شرط�َّ  جملةً  وخمسین ستٍ لى عورتین تشتمل ، وجد ال�احث أنَّ آ�ات السُّ )آ�ة ٨٨(قصصوال

من  منها جزءٌ  فَ ذِ ة، و�عضها قد حُ رط�َّ ر�ان الجملة الشَّ أ ىستوفقد ا�عضها  أدواتها، مختلفة

  : أتيأر�انها، وتفصیلها ف�ما �

 : ةرط�َّ الشَّ  األدوات المستخدمة في الجمل: أوالً 

رط�َّة في آ�ات هذا الفصل هي تسع        وجد ال�احث أْن األدوات المستخدمة في الجمل الشَّ

ْا، َلْوَالْ، َمْا، أمَّْا، أ�َّ : (أدواٍت فق� وهي األدوات هذه تنوعت وقد  ،)إْن، َمْن، ِإَذْا، َلْو، َلمَّ

فاألدوات الجازمة  ،وأدوات غیر جازمةٍ  ة بین أدواٍت جازمةٍ رط�َّ المستخدمة في الجمل الشَّ 

وهي اسم ) َماْ (و وهي اسم شر� جازم،) َمنْ (وهو حرف شر� جازم، و) إنْ : (المستخدمة هي

 ةً شرط�َّ  عشرة جملةً  ثالثاستخدم في ) إنْ (فالحرف  وهي اسم شر� جازم،) أ�َّ (شر� جازم، و

 يثماناستخدم في  )َمنْ ( االسمو ، )إنْ (ة رط�َّ منها األداة الشَّ  ُحِذَفْت قد  أر�ع جمٍل شرط�َّةٍ : منها

أمَّا  استخدم �لُّ واحٍد منهما في جملٍة شرط�ٍَّة واحدٍة، )أ�َّ (و) َماْ (واالسمان  ،ةٍ جمٍل شرط�َّ 

وجم�عها  )أمَّاْ (و )َلوْ (و )َلْوَالْ (و )ِإَذاْ (و )َلمَّاْ : (ة غیر الجازمة المستخدمة فهيرط�َّ األدوات الشَّ 

) ِإَذاْ (الحرف و ، ةً شرط�َّ  ةً شرة جملعس�ع استخدم في  )َلمَّاْ (ة غیر جازمة، فالحرف حروف شرط�َّ 

الحرف و ، ةٍ شرط�َّ  جملٍ  ثالثاستخدم في  )َلْوَالْ (الحرف و ، ةً شرط�َّ  ةً جمل إحد� عشرةاستخدم في 

  . واحدةٍ  ةٍ شرط�َّ  في جملةٍ  �لُّ واحٍد منهما استخدم )أمَّاْ (والحرف  )َلوْ (

 :ر�أر�ان جملة الشَّ  أحوال: ثان�اً 

ر�، وفعله، وجوا�ه، دون : الثةاستوفت تسٌع وثالثون جملًة شرط�ًَّة أر�انها الثَّ   ) أ( وهي أداة الشَّ

 . َحْذٍف فیها



- ١٦٤ - 
 

ر� مع فعلها معًا من خمس جمٍل شرط�ٍَّة فق�، فاألداة   ) ب( رط�َّة المحذوفة ُحِذَفْت أداة الشَّ الشَّ

ر� الجازم : هي رط�َّة، وقد قام ال�احث) إنْ (حرف الشَّ ر�  في �ّلِ الجمل الشَّ بتقدیر أداة الشَّ

 .وفعلها في هذه الجمل

ر� فق� في اثنتي عشرة جملًة شرط�ًَّة، في ست جمٍل شرط�ٍَّة منها   ) ت( ُحِذَفْت جملة جواب الشَّ

ر  ، �ما ُحِذَفْت في ثالث جمٍل شرط�ٍَّة �انت )إنْ (� الجازم �انت األداة المستخدمة فیها حرف الشَّ

ر� غیر الجازم  ر� المستخدمة فیها حرف الشَّ �ما ُحِذَفْت في جملتین شرطیَّتین  ،)ِإَذاْ (أداة الشَّ

ر� غیر الجازم  ر� المستخدمة فیها حرف الشَّ �ما ُحِذَفْت في جملٍة شرط�ٍَّة  ،)َلْوَالْ (�انت أداة الشَّ

ر� غیر الجازم   ، و�ان حذفها إمَّا جوازًا؛ ألنَّ )َلوْ (واحدٍة �انت األداة المستخدمة فیها حرف الشَّ

ر�  ر�، وٕامَّا وجو�ًا؛ ألنَّه تقدم على جملة الشَّ الجواب ُ�ْعَلُم من أصل الكالم الَّذ� �عقب جملة الشَّ

ه فأغنى جواب القسم عن جواب قسم  ر� وسدَّ مسدَّ ر� الشَّ ، أو تقدم ما یدلُّ على جملة جواب الشَّ

ر� المحذوفة ن�ّلِ ما �حتاج مالمحذوفة، وقد قام ال�احث بتقدیر     .  جمل جواب الشَّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثثَّ لفصل الا

ومالعنكبوت رط في سورتي تحلیل جملة الشَّ  ان أثرھا على المعنى وبی والرُّ

  فسیرّيِ تَّ ال

  :ویشتمل على مبحثین

  وبیان أثرھا  العنكبوترط في سورة تحلیل جملة الشَّ : لالمبحث األوَّ 

 رھا ـان أثـوبی ومرُّ ـالرط في سورة ة الشَّ ـیل جملـتحل: انيالمبحث الثَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  لالمبحث األوَّ 

  وبیان أثرھا على المعنى التفسیرّيِ  لعنكبوترط في سورة اتحلیل جملة الشَّ 

  :مطالب ثالثة، والمبحث بین یدّيِ وفیھ 

  عریف بسورة العنكبوت التَّ : المبحث بین یدّيِ 

  أثرھا انـوبی) ٢٥-١(رط من اآلیة یل جملة الشَّ ـتحل: لب األوَّ ـالمطل

  أثرھا وبیان) ٤٥-٢٦(رط من اآلیة جملة الشَّ تحلیل : انيالمطلب الثَّ 

  وبیان أثرھا) ٦٩-٤٦(رط من اآلیة تحلیل جملة الشَّ : الثالمطلب الثَّ 
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  الم�حث بین ید�ِّ 

  العن�بوتعر�ف �سورة التَّ 

   ورةتسم�ة السُّ : أوالً 

ِ ورة في عهد النَّ اشتهرت هذه السُّ       
ّ
، و�ذلك جاء الح �سورة العن�بوت، لف الصَّ والسَّ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ورة التي  نَّة المطهرة، أمَّا عن سبب تسمیتها بهذا االسم؛ تسمیتها في �تب السُّ  فذلك ألنَّها هي السُّ

الَِّذيَن َمَثُل ﴿: قوله تعالى قد تفردت من بین سور القرآن الكر�م بذ�ر لف� العن�بوت، وذلك في

ًتا َلْو   َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوتِ  اختََُّذوا ِمْن ُدوِن ا�َِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَيـْ

  . )١(یر هذا االسمغورة وال �عرف لهذه السُّ  ،]٤١:العن�بوت[﴾َكانُوا يـَْعَلُمونَ 

   ترتیبها وعدد آ�اتها: ثان�اً 

ِ �والعشر  تَّاسعةالورة السُّ  لعن�بوتسورة ا دُّ عَ تُ       
ّ
 دُّ عَ ، �ما تُ ن في ترتیب سور المصحف العثماني

وم زلت �عد سورةور، فقد نالسُّ  نزول في ترتیب والثَّمانین خامسةورة الالسُّ  سورة وقبل  الرُّ

 ستون و  تسعٌ سورة الفرقان  آ�اتأن  دِّ ون وأهل العَ ر المفس تف�اا عن عدد آ�اتها فقد أمَّ  المطففین،

  .)٢(آ�ةً 

  زمان نزولها: ثالثاً 

ور ال لعن�بوتاسورة  عدُّ تُ        ِ ة ومدن�َّ  ،في قول جمهور التَّا�عینة �َّ م�ِّ من السُّ
ّ
�لُّها في أحد قولي

عبيُّ )(ابن ع�اس وقتادة  ورة م�ِّ  ، وفي القول اآلخر لهما ووافقهما ف�ه الشُّ عشر �َّة إال أنَّ السُّ

آ�ات من أولها فإنَّها نزلت �عد الهجرة في المدینة المنورة في شأن من �ان من المسلمین في 

ة الم�رَّمة، وأشار اإلمام السُّ  ِ في سورة العن�بوت ُ�َضمُّ إلى ما استثني من الم�ِّ  أنَّه یوطيُّ م�َّ
ّ
ي

ُكْم َوُهَو السَِّميُع وََكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة َال َحتِْمُل ِرْزقـََها ا�َُّ ﴿: قوله تعالى  يـَْرزُقـَُها َوِإ�َّ

                                                           

  . ٢٠/١٩٩ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)

  . ٢٠/٢٠٠ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ ١/٤٣،٢٣٤ -  السیوطيُّ  - اإلتقان في علوم القرآن : انظر (٢)
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 بن أبي طالب ]٦٠:العن�بوت[﴾اْلَعِليمُ 
ّ
أنَّ سورة العن�بوت ) (، ورو� عن أمیر المؤمنین علي

ة الم�رَّمة والمدینة المنورة   . )١(نزلت بین م�َّ

وذ�ر الطَّاهر ابن عاشور أنَّ سورة العن�بوت قد نزلت في سنة إحد� عشرة قبل الهجرة،       

ور الم�ِّ و  ة الم�رَّمة إال سورة المطففینهي من ُأْخَرَ�اِت السُّ ح )٢(�َّة �حیث لم ینزل �عدها �م�َّ ، وُ�رّجِ

ورة   . ال�احث ما ذهب إل�ه الطَّاهر بن عاشور �م�ِّ�َّة آ�ات السُّ

ئ�سة : �عاً را ورة ومقاصدها الرَّ   محور السُّ

التي تعنى �شئون العقیدة، ومعالجة  ة األخر� �َّ ور الم�ِّ شأنها شأن السُّ  سورة العن�بوت عدُّ تُ       

ین من التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث، أمَّا عن محور سورة العن�بوت فإنَّه یدور حول  أصول الّدِ

ن�ااإل�مان وسنَّة االبتالء في هذ ة الم�رَّمة المسلمین ؛ ألنَّ ه الح�اة الدُّ في  �ع�شون  �انوا في م�َّ

ًال ورة مطوَّ ة، ولهذا جاء الحدیث عن موضوع الفتنة واالبتالء في هذه السُّ دَّ أقسى أنواع المحنة والشِّ 

  .عند ذ�ر قصص األنب�اء خاّصٍ  ًال و�وجهٍ مفصَّ 

ئ�سة ف�م�ن إجمالها ف�ما �أتي       ورة الرَّ أمَّا عن مقاصد السُّ
)٣( :  

ن�ا، وذلك عند الحدیث عن فتنة المشر�ین  )١( الحدیث عن سنَّة االبتالء في هذه الح�اة الدُّ

هم عن اإلسالم أو الهجرة مع من هاجروا إلى المدینة المنورة  . للمؤمنین، وصّدِ

وما القوه  تالء، وذلك من خالل الحدیث عن محنة األنب�اءضرب األمثلة الح�َّة لسنَّة االب )٢(

ة نوح : ورةمن شدائد في سبیل تبل�غ رسالة هللا تعالى، ومن قصص األنب�اء التي ذ�رتهم السُّ  قصَّ

 .وٕابراه�م ولو� وشعیب

ر وعُد هللا تعالى للمؤ  )٣( الكتاب، ك وأنصارهم وُمَلِقِنْیِهْم من أهل منین �النَّصر، وخذالن أهل الشِّ

 .واألمر �االبتعاد عنهم ولو �انوا أقرب القرا�ة

                                                           

 . ١/٦٢ - السیوطيُّ  - ، اإلتقان في علوم القرآن ١٣/٨٧ - القرطبيُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (١)

  . ٢٠/٢٠٠ -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (٢)

ابونيُّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)   .٢/٤٣١ –الصَّ
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)٤(  ِ
ّ
�الثَّ�ات على إ�الغ القرآن الكر�م وشرائع اإلسالم، والتَّأسي في ذلك �أحوال ) ملسو هيلع هللا ىلص(أمر النَّبي

 . جاء �مثل ما جاءوا �ه) ملسو هيلع هللا ىلص(األمم التي جاءتها الرُّسل، وأنَّ محمَّدًا 

لمشر�ین بنعم هللا تعالى علیهم؛ وذلك ِلُ�ْقِلُعْوا عن ع�ادة ما سواه، وٕالزامهم بإث�ات تذ�یر ا )٥(

موات واألرض وما فیهما  .   وحدانیَّته، و�أنَّهم �عترفون أنَّه خال� السَّ

توعُّد المشر�ین �العذاب الَّذ� �أتیهم �غتة وهم یته�مون �استعجاله، واالستدالل على ال�عث  )٦(

 . ء الخل�، واث�ات الجزاء على األعمال�النَّظر في بد

عوة إلى مجادلة أهل الكتاب �التي هي أحسن ما عدا الظَّالمین منهم للمسلمین، وَضْرُب  )٧( الدَّ

 .  ذین اتَّخذوا أول�اء من دون هللا ببیت العن�بوت في وهنه وضعفهالمثل للَّ 
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لالمطلب ا   ألوَّ

و��ان أثرها على  )٢٥-١(من اآل�ة لعن�بوت ار� في سورة تحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : أتي، وهي �ما ��َّةٍ شرط جملٍ  يثمان على ، تحتو� س�ع مسائل على مل هذه اآل�اتتتش

َوُهَو  َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء ا�َِّ فَِإنَّ َأَجَل ا�َِّ َآلتٍ ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى

  ]٥:العن�بوت[﴾السَِّميُع اْلَعِليمُ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  .  رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ ( :أداة الشَّ

ر� )٢( فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ على الفتح، ) �ان( )َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء ا�َِّ ( :جملة فعل الشَّ

ر� في محّلِ جزٍم، واسمها ضمیر  فعل مضارع ) یرجو(، )هو(مستتر جوازًا تقدیره وهو فعل الشَّ

مَّة المقدرة على الواو؛ للثِّ مرفوع �ال ، والجملة )هو(قل، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره ضَّ

مفعول �ه منصوب �الفتحة، وهو مضاف، ) لقاء(في محّلِ نصب خبر �ان، ) یرجو(الفعل�َّة 

 .  )١(ةلف� الجاللة مضاف إل�ه مجرور �الكسر ) هللا(

ر� )٣( الفاء واقعة في جواب الشر� ال محلَّ لها ) فإنَّ ( )فَِإنَّ َأَجَل ا�َِّ َآلتٍ ( :جملة جواب الشَّ

اسم إنَّ منصوب ) أجل(حرف نصب وتو�ید ال محلَّ له من اإلعراب، ) إنَّ (من اإلعراب، 

الالم الم االبتداء ) آلت(لف� الجاللة مضاف إل�ه مجرور �الكسرة، ) هللا(وهو مضاف،  ،�الفتحة

مَّة المقدَّرة على ال�اء ) آت(و�ید ال محلَّ لها من اإلعراب، قة للتَّ حلَ زَ المُ  خبر إنَّ مرفوع �الضَّ

                                                           

 . ٩/٩ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)
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ر� ف ي محّلِ جزٍم، المحذوفة؛ ألنَّ االسم منقوص ن�رة، والجملة من إنَّ واسمها وخبرها جواب الشَّ

ر� وجوا�ه في محّلِ رفع خبر المبتدأ   .  )١()َمنْ (وجملة فعل الشَّ

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

و�عتقدونه أنَّهم سیتر�وا من غیر افتنان  ،ُتبیُِّن اآل�ات الكر�مة ما �ان �ظنُّه �عض المؤمنین      

من سننه الجار�ة في األمم �لِّها أنَّه قد  هللا تعالى �سنَّةٍ  آمنَّا، فیذ�رهم: سان�اللِّ  ملمجرِّد قوله

ادق من الكاذب في دعو� اختبرهم وامتحنهم �أنَّواع التَّ  كالیف والمحن؛ وذلك لَ�ِمْیَز هللا تعالى الصَّ

ذین یرتكبون المعاصي واآلثام أنَّهم اإل�مان، ُثمَّ تنتقل اآل�ات الكر�مة إلى ما �ظنُّه �عض الَّ 

تون من عقاب هللا تعالى، فبئس ما �ظنُّه هؤالء، وتنتقل اآل�ات الكر�مة إلى تسل�ة المؤمنین س�فل

من �ان یرجو ثواب هللا : ة فعلهاوذلك في س�اق جملة شرط�َّ  ،ووعدهم �الخیر في دار النَّع�م

تعالى سم�ٌع  نَّ أجل ولقاء هللا تعالى قر�ب اإلت�ان، فا�فإ: ر���ون له جواب الشَّ و تعالى ولقائه، 

  .      )٢(اهرة منها وال�اطنةألقوال الع�اد، عل�ٌم �أحوالهم الظَّ 

َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسِه ِإنَّ ا�ََّ َلَغِينٌّ َعِن ﴿: قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  َوَمْن َجاَهَد فَِإمنَّ

  ]٦:العن�بوت[﴾اْلَعاَلِمنيَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  .  رفع مبتدأ �ون في محلِّ على السُّ  اسم شر� جازم مبنيٌّ  )َمنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( ، جزمٍ  ر� في محلِّ وهو فعل الشَّ  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ  )َجاَهدَ (: جملة فعل الشَّ

 . )٣()هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

ر� )٣( َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسهِ ( :جملة جواب الشَّ ر� ال محلَّ لها ) مافإنَّ ( )فَِإمنَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

�افَّة لعمل إنَّ ومهیئة لها  )ما(ید ال محلَّ له من اإلعراب، حرف نصب وتو�) إنَّ (من اإلعراب، 

                                                           

ابن أبي  -، الفر�د في إعراب الكتاب المجید ٧/٣٥٤١ - محمود �اقوت . د - إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .٣/٧٣٣ -العزُّ الهمذانيُّ 

 . ٣/٥٥٠ -ال�غو�ُّ  -معالم التَّنز�ل في تفسیر القرآن : انظر (٢)

  .٤٠٠/ ٧ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)

http://quran.v22v.net/tafseer-3345-29.html
http://quran.v22v.net/tafseer-3345-29.html
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مَّة، ) یجاهد(، ال محلَّ له من اإلعراب أْن تدخل على جملة فعل�َّة فعل مضارع مرفوع �الضَّ

هو : والجملة الفعل�َّة خبر لمبتدأ محذوف، والتَّقدیر ،)هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

، واالسم المجرور مضاف، والهاء ضمیر )یجاهد(جار ومجرور متعل� �الفعل ) لنفسه(یجاهد، 

ر� في محّلِ  متَّصل مبنيٌّ على الكسر في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والجملة اإلسم�َّة جواب الشَّ

ر� وجوا�  . )١()َمنْ (ه في محّلِ رفع خبر المبتدأ جزٍم، والجملة من فعل الشَّ

  فسیر� لجملة الشر�األثر التَّ : ثان�اً 

ة إذا وقع وذلك في س�اق جملة شرط�َّ  ،تشیر اآل�ات الكر�مة إلى جزاء من جاهد نفسه      

 أنَّ : ر�هوات، س�قع له جواب الشَّ عن الشَّ  اعات، والكفِّ بر على الطَّ من جاهد نفسه �الصَّ : فعلها

ه تعالى ال تنفعه طاعة ا� تعالى مستغٍن عن الع�اد؛ ألنَّ ما هي لنفسه فق�، فمنفعة جهاده هذا إنَّ 

  .     )٢(ائعین، وال تضره معص�ة العاصینالطَّ 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ  َنا اْإلِ َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك  َوَوصَّيـْ

ُتْم تـَْعَمُلونَ ِيب َما    ] ٨:العن�بوت[﴾لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ ( :أداة الشَّ

ر� )٢( ر� في محّلِ جزمٍ على  فعل ماٍض مبنيٌّ  )َجاَهَداكَ ( :جملة فعل الشَّ ، الفتح، وهو فعل الشَّ

 صل مبنيٌّ رفع فاعل، والكاف ضمیر متَّ  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ واأللف ضمیر متَّ 

 .)٣(نصب مفعول �ه على الفتح في محلِّ 

ر� )٣( ر� ال محلَّ لها من اإلعراب،  )َفَال ُتِطْعُهَما( :جملة جواب الشَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

�ون، وأصل ) تطعهما(النَّاه�ة جازمة ال محلَّ لها من اإلعراب، ) ال( فعل مضارع مجزوم �السُّ

                                                           

 . ١١/٣١١ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

اف : انظر (٢)  . ٣/٤٤ -الزَّمخشر�ُّ  - الكشَّ

 . ٢/٤٤٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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اكنین، والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره ) تط�ع(الفعل  فحذفت ال�اء؛ للتَّخلص من التقاء السَّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه، ، والهاء ضمیر متَّصل )أنت( ثن�ة ال محلَّ للتَّ ) ما(مبنيٌّ على الضَّ

ر� في محّلِ جزمٍ ) فال تطعهما(لها من اإلعراب، والجملة الفعل�َّة     .  )١(جواب الشَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

الوالدین واإلحسان إلیهما، وذلك �أمٍر من هللا  تنتقل اآل�ات الكر�مة إلى الحدیث عن برِّ       

هما سبب وجوده، ولهما عل�ه منه لإلنسان �اإلحسان إلیهما غا�ة اإلحسان؛ ألنَّ  ةٍ تعالى ووص�َّ 

ة المؤمن إذا وقع فعل ه اآل�ة الكر�مة في س�اق جملة شرط�َّ غا�ة الفضل واإلحسان، ُثمَّ توجِّ 

ما في وسعهما لتكفر �ا� تعالى وتشرك �ه غیره،  و�ذال �لَّ جاهداك  إنْ : ر� من والد�ه وهوالشَّ 

ه ال طاعة لمخلوٍق في معص�ة فال تطعهما ف�ما �أمرانك �ه؛ ألنَّ : ر� وهوفل��ن منك جواب الشَّ 

، وقد )٢(ن�ائ�م �ما �نتم تعملون في الدُّ الخال�، فمرجع�م جم�عًا إلى هللا تعالى یوم الق�امة، فینبِّ 

ر�  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �احتمال وقوع فعل ) إنْ (جيء �أداة الشَّ التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

ر�    . بذل �ّلِ ما في وسعهما لتكفر �ا� تعالى وتشرك �ه غیرهوهو من الوالدین الشَّ

 فَِإَذا ُأوِذَي ِيف ا�َِّ َجَعَل َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا ِ��َِّ ﴿ :قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ 

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب ا�َِّ َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لَيَـُقوُلنَّ ِإ�َّ ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس ا�َُّ  �َِْعَلَم  ِفتـْ

  ]١٠:العن�بوت[﴾ِمبَا ِيف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ 

  ر�الشَّ تحلیل جملة : أوَّالً 

   :  تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین، و��ان ذلك ف�ما �أتي

 َنَة النَّاِس َكَعَذاِب ﴿: قوله تعالى: الجملة الشرط�َّة األولى فَِإَذا ُأوِذَي ِيف ا�َِّ َجَعَل ِفتـْ

  ﴾ا�َِّ 

                                                           

  .٩/١٣ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  . ٤/١٨٩ - الب�ضاو�ُّ  - أنوار التَّنز�ل وأسرار التَّأو�ل : انظر (٢)
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ر� )١( ، خافض لشرطه �ون على السُّ  مان مبنيٌّ من الزَّ  ظرف لما �ستقبل )ِإَذا( :أداة الشَّ

 .بجوا�ه، وهو اسم شر� غیر جازم نصوبم

ر� )٢( ر�، وهو فعل الشَّ  ح،على الفت فعل ماٍض مبنيٌّ ) أذ�( )ُأوِذَي ِيف ا�َِّ (: جملة فعل الشَّ

، والجملة )أذ�(مجرور متعل� �الفعل جار و ) هللا في(، )هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

 . )١(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ  جرٍّ  في محلِّ ) أذ�(ة الفعل�َّ 

ر� )٣( َنَة النَّاِس َكَعَذاِب ا�َِّ ( :جملة جواب الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) جعل( )َجَعَل ِفتـْ

مفعول �ه منصوب �الفتحة، وهو مضاف، ) فتنة(، )هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

، واالسم )جعل(جار ومجرور متعل� �الفعل ) �عذاب(مضاف إل�ه مجرور �الكسرة، ) النَّاس(

) جعل(لجملة الفعل�َّة لف� الجاللة مضاف إل�ه مجرور �الكسرة ، وا) هللا(المجرور مضاف، 

 .)٢(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب

 

  ََّولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لَيَـُقوُلنَّ ِإ�َّ ُكنَّا َمَعُكمْ ﴿ :قوله تعالى: ان�ةة الثَّ رط�َّ الجملة الش﴾     

له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  حرف مبنيٌّ  ،الالم موطئة للقسم )لَِئنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ ) إنْ (

ر� )٢( فعل وهو  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ ) جاء( )َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبِّكَ (: جملة فعل الشَّ

ر� في محّلِ جزمٍ  مَّةفاعل مرفوع ) نصر(، الشَّ رور متعل� �الفعل جار ومج) كر�ِّ  من(، �الضَّ

في محّلِ جرٍّ  على الفتح صل مبنيٌّ مضاف، والكاف ضمیر متَّ  االسم المجرورو  ،)جاء(

 .  )٣(�اإلضافة

ر� محذوف وجو�اً : ر�جملة جواب الشَّ  )٣( ر� قسمجواب الشَّ م على الشَّ ، والقسم أح�ُّ ؛ ألنَّه تقدَّ

ر� خبر یجوز ف�ه التَّصدی� والتَّكذیب، في حین أنَّ جواب  ر�؛ ألنَّ جواب الشَّ �الجواب من الشَّ

                                                           

  .٧/٤٠٥ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

  . ٩/١٤ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 . ٧/٣٥٤٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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ر� : وهو قوله التَّصدی�، وقد سدَّ جواب القسم القسم ال �حتمل إال ل�قوُلنَّ مسدَّ جواب الشَّ

  .)١(المحذوف

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملتيِّ الشَّ

ا آمنَّ : ذین �قولون �ألسنتهموهم الَّ  ،اسمن النَّ  تنتقل اآل�ات الكر�مة إلى الحدیث عن  فر��ٍ       

: ر� وهوالشَّ  م فعلوفي س�اق جملة شرط�َّة، ُتبیَّن اآل�ة الكر�مة حالهم إذا وقع له �ا� تعالى،

اس صی�ه من أذ� النَّ جعل ما �أْن : ر� منه وهوفإذا ُأذ� أحدهم �سبب إ�مانه، �ان جواب الشَّ 

وقد استعمل ذ� �صرف اإلنسان عن الكفر، دید الَّ صارفًا له عن اإل�مان �عذاب هللا تعالى الشَّ 

ر�  ر�، وهو اإلیذاء الَّذ� هو ُسنٌَّة ثابتٌة ال مح�ص ) إذا(أداة الشَّ التي تفید تأكید وقوع فعل الشَّ

وفي ، لك اإلیذاء صارفًا له عن اإل�مانوهو جعل ذ وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً عنها، 

من هللا تعالى،  ، ُتبیِّن اآل�ة الكر�مة حالهم إذا أصاب المؤمنین نصرٌ ُأخر�  ةٍ شرط�َّ  س�اق جملةٍ 

ر� للمؤمنین من هللا تعالى، �ان جواب الشَّ  قر�بٌ  ولئن جاء نصرٌ : ةرط�َّ وفعل الجملة الشَّ 

: وهي ر� المحذوف جملة جواب القسمالشَّ جواب أغنى عن المحذوف من ذلك الفر��، وقد 

  .   )٢(إنَّا �نَّا مع�مل�قولُّن 

ِلُكْم ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة َراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا ا�ََّ َواتـَُّقوُه ذَٰ َوِإبـْ

ُتْم تـَْعَلُمونَ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ   ]١٦:العن�بوت[﴾َخيـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ ( :أداة الشَّ

ر� )٢( ُتْم تـَْعَلُمونَ (: جملة فعل الشَّ �ون؛ على السُّ  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) �نتم( )ُكنـْ

ر� في محّلِ جزمٍ فع اصاله �ضمیر الرَّ التِّ   صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ لمتحرِّك، وهو فعل الشَّ

ون؛ ثبوت النُّ بفعل مضارع مرفوع ) تعملون (، ي محّلِ رفع اسم �ان، والم�م للجمعف مِّ على الضَّ 

                                                           

  . ١١/٣١٦ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

  . ٢/٦٦٧ - النُّسفيُّ  - مدارك التَّنز�ل وحقائ� التَّأو�ل : انظر (٢)
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رفع فاعل،  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّ ألنَّ 

 .   )١(نصب خبر �ان في محلِّ ) تعملون (ة والجملة الفعل�َّ 

ر�جملة جواب  )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

 . )٢(م تعلمون فذلكم خیر لكم�نت نْ إِ  :المحذوف، والتَّقدیر

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

�ش�ٍل موجٍز، بدأت �الحدیث عن  )(ة نوح تحدثت اآل�ات الكر�مة عن قصَّ  �عد أنْ       

ذ� دعا قومه إلى ع�ادة هللا تعالى وحده ال شر�ك له، واإلخالص له الَّ  )(ة إبراه�م قصَّ 

�نتم تعلمون  إنْ : ة فعلهاقومه في س�اق جملة شرط�َّ النُّصح إلى  )(ه إبراه�م قو�، ُثمَّ یوجِّ �التَّ 

ع�ادة هللا : كم، أ�فذلكم خیٌر ل :ر� المحذوفشَّ وتفرقون بینهما، س��ون جواب ال الخیر من الشرِّ 

ر� )٣(قو� تعالى وحده واإلخالص له �التَّ  التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� غال�ًا؛ لإلشعار �التَّش��ك �علم قوم إبراه�م    .  أنَّ ع�ادة هللا تعالى وتقواه خیٌر لهم )(الشَّ

ادسة َا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ َأْوَ�ً� َوَختُْلُقوَن ِإْفًكا ِإنَّ ﴿: قوله تعالى: المسألة السَّ ِإمنَّ

تَـُغوا ِعْنَد ا�َِّ الّرِْزَق َواْعُبُدوُه  الَِّذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ َال َميِْلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَابـْ

   ]١٧:العن�بوت[﴾ِه تـُْرَجُعونَ َواْشُكُروا َلُه ِإلَيْ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

إْن، وهي حرف شر� جازم : تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . لها من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

                                                           

  .٧/٤١٤ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 .٢/٤٤٩ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – إعراب القرآن الكر�م: انظر (٢)

  .٦/٢٦٩ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٣)
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) ترْ�ُتم(، فالفعل األوثانترْ�ُتم ع�ادة إْن : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

المقدَّر في  ر�وهو فعل الشَّ  ،كفع المتحرِّ صاله �ضمیر الرَّ �ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ 

 .  )١(رفع فاعل، والم�م للجمع في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ والتَّ محّلِ جزٍم، 

واقعة في جواب الفص�حة الفاء ) فابتغوا( )الرِّْزقَ  فَابـْتَـُغوا ِعْنَد ا�َِّ ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ألنَّ  حذف النُّون؛على  مبنيٌّ  أمرفعل ) ابتغوا(، ال محلَّ لها من اإلعرابر ر� المقدَّ الشَّ 

رفع  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ، وواو الجماعة ضمیر متَّ مضارعه من األفعال الخمسة

رف متعل� �الفعل وهو مضاف، والظَّ  ،الفتحة�منصوب  م�ان ظرف) عند(فاعل، واأللف فارقة، 

، �الفتحةمفعول �ه منصوب ) زق الرِّ (، �الكسرةلف� الجاللة مضاف إل�ه مجرور ) هللا(، )ابتغوا(

 . )٢(جزمٍ  ر� في محلِّ شَّ الجواب ) ابتغوا(ة والجملة الفعل�َّ 

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر� لجملة الشَّ

األصنام التي �عبدونها من دون هللا تعالى ال �قدرون على  لقومه أنَّ  )(بیَّن إبراه�م یُ       

إْن تر�تم ع�ادة األوثان، : وذلك في س�اق جملة شرط�َّة محذوف أداتها وفعلها، والتَّقدیر رزقهم،

ر� زق من هللا تعالى وحده: فل��ون جواب الشَّ یخصوه  وأنْ  ه القادر على ذلك،؛ ألنَّ أْن تبتغوا الرِّ

  . )٣(�عمله عاملٍ  مرجعهم إل�ه یوم الق�امة فیجاز� �لَّ  عم؛ ألنَّ �ر على النِّ �الع�ادة وحده والشُّ 

بُوا فـََقْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قـَْبِلُكْم َوَما َعَلى ﴿ :قوله تعالى: ا�عةالمسألة السَّ  َوِإْن ُتَكذِّ

   ]١٨:العن�بوت[﴾الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبنيُ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

                                                           

  . ٢٠/٣٢٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

  . ٧/٣٥٥١ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .  ٢/٤٣٦ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)
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ر� )٢( بُوا( :جملة فعل الشَّ  ،ه من األفعال الخمسةون؛ ألنَّ حذف النُّ �فعل مضارع مجزوم ) ُتَكذِّ

رفع فاعل، واأللف  �ون في محلِّ على السُّ  مبنيٌّ صل ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّ وهو فعل الشَّ 

 . )١(فارقة

ر� )٣( ر� ال ) فقد( )فـََقْد َكذََّب ُأَمٌم ِمْن قـَْبِلُكمْ ( :جملة جواب الشَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

فعل ماٍض ) �ذَّب(حرف تحقی� وتو�ید ال محلَّ له من اإلعراب، ) قد(محلَّ لها من اإلعراب، 

مَّة، ) ممأ(مبنيٌّ على الفتح،  جار ومجرور معل� �محذوف حاٍل ) قبلكممن (فاعل مرفوع �الضَّ

، والكاف ضمیر متَّصل مبنيٌّ على أمٌم �ائنًة من قبلكم، واالسم المجرور مضاف: ، تقدیره)أمم(لـ

مِّ في محّلِ جرٍّ �اإلضافة، والم�م للجمع، والجملة الفعل�َّة  ر� في محلِّ ) �ذَّب أمم(الضَّ  جواب الشَّ

 . )٢(جزمٍ 

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

بین والمعاندین �عذاب هللا إلى تهدید الم�ذِّ  )(انتقل إبراه�م  ،ةِ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ       

ر� �ان جواب الشَّ و بوا �ما جئتكم �ه، تكذِّ  إنْ : )(ة قول إبراه�م رط�َّ تعالى، وفعل الجملة الشَّ 

بهم، فما على  ��م ما حلَّ  بهم عذاب هللا تعالى، وس�حلُّ  فحلَّ  ،رسلهمسا�قة  �ذَّبت أممٌ أْن 

ر� )٣(اسسول إال تبل�غ أوامر هللا تعالى، ول�س عل�ه هدا�ة النَّ الرَّ  التي ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ

ر� من قوم إبر  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �احتمال وقوع فعل الشَّ  )(اه�م ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

  .  )(وهو التَّكذیب �ما جاء �ه إبراه�م 

 

 

  

  

  
                                                           

  .٧/٣٥٥٢ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  .  ٩/٢٤ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

ل�م إرشاد العقل ال: انظر (٣) عود  -سَّ  .٧/٣٤ - أبو السُّ
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  لثَّانيالمطلب ا

و��ان أثرها على  )٤٥-٢٦(من اآل�ة لعن�بوت ر� في سورة اتحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : �أتي، وهي �ما أر�ع مسائل على مل هذه اآل�اتتتش

لََتْأُتوَن الّرَِجاَل َوتـَْقطَُعوَن السَِّبيَل َوَ�ُْتوَن ِيف أَئِنَُّكْم ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى

َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب ا�َِّ ِإْن ُكْنَت ِمَن  َ�ِديُكُم اْلُمْنَكرَ 

  ]٢٩:العن�بوت[﴾الصَّاِدِقنيَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١(  . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: أداة الشَّ

ر� )٢( على  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبنيٌّ ) �نت( )ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ (: جملة فعل الشَّ

ر� في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل فع اصاله �ضمیر الرَّ �ون؛ التِّ السُّ  لمتحرِّك، وهو فعل الشَّ

ادقین من(رفع اسم �ان،  في محلِّ  مبنيٌّ على الفتح مجرور متعل� �محذوف خبر جار و ) الصَّ

 . )١(ادقینمن الصَّ  محسو�اً : قدیروالتَّ  ،�ان

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب : جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

 . )٢(هللاتنا �عذاب ادقین فأْ من الصَّ  �نت نْ إِ  :المحذوف، والتَّقدیر

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ذ� قد أن�ر علیهم ما الَّ  ،مع قومه )( ة لو�ٍ تنتقل اآل�ات الكر�مة إلى الحدیث عن قصَّ       

فردَّ عل�ه قومه �القول على  حد من الخالئ�،أ ما س�قهم إلیها شن�عةٍ  �انوا �قترفون من أفعالٍ 

                                                           

  .٧/٣٥٦١ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

أحمد  –، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ١١/٣٣١ -محمود صافي  - الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

 .٣/٩١٧ –الخرَّا� 
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خر�ة لو� �العذاب الَّذ� َتِعُدَنا �ه، وفي س�اق جملة شرط�َّة تستكمل اآل�ة ائتنا �ا : سبیل السُّ

ر� ر� محذوف : الكر�مة قولهم ف�ان فعل الشَّ ادقین ف�ما تدع�ه، وجواب الشَّ إْن �نت من الصَّ

ر� )١(فْأتنا �عذاب هللا: تقدیره قولهم التي ُتْشِعر �عدم الجزم بوقوع ) إنْ (، وقد جيء �أداة الشَّ

ر�  �انوا �ش��ون في صدق دعوته؛ فلذلك طلبوا منه أْن  )(غال�ًا؛ لإلشعار �أنَّ قوم لوٍ� الشَّ

ته ودعوته�أتیهم �عذاب هللا تعالى    .  ؛ للدَّاللة على صدق نبوَّ

َراِهيَم ِ�ْلُبْشَرٰى قَاُلوا ِإ�َّ ُمْهِلُكو ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْ

ِذِه اْلَقْريَِة ِإنَّ َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِمنيَ      ]٣١:العن�بوت[﴾َأْهِل هَٰ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشرَّ� )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محلَّ نصبٍ 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) جاءت( )ِإبـَْراِهيَم ِ�ْلُبْشَرىٰ َجاَءْت ُرُسُلَنا ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والتَّاء للتَّأنیث ال محلَّ لها من اإلعراب،  مَّة) رسلنا(وهو فعل الشَّ وهو  ،فاعل مرفوع �الضَّ

�ون في محّلِ جرٍّ �اإلضافة، ) نا(مضاف،  ) إبراه�م(الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

اسم ) ال�شر� (ال�اء حرف للجرِّ ال محلَّ له من اإلعراب، ) �ال�شر� (وب �الفتحة، مفعول �ه منص

، والجملة )جاءت(مجرور �الكسرة المقدَّرة عل األلف؛ للتَّعذُّر، والجار والمجرور متعل� �الفعل 

 . )٢(رف�َّةفي محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّ ) جاءت رسلنا(الفعل�َّة 

ر�جملة  )٣( ِذِه اْلَقْريَةِ ( :جواب الشَّ مِّ؛  فعل) قالوا( )قَاُلوا ِإ�َّ ُمْهِلُكو َأْهِل هَٰ ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، التِّ  صاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

الفاعلین ضمیر ) نا(عراب، حرف نصب وتو�ید ال محلَّ له من اإل) إنَّ ) (إنَّا(واأللف فارقة، 

 ، �ون في محّلِ نصب اسم إنَّ خبر إنَّ مرفوع �الواو؛ ألنَّه جمع ) مهلكو(متَّصل مبنيٌّ على السُّ

مضاف إل�ه ) أهل(فحذفت النُّون؛ لإلضافة، ) مهلكون (مذ�َّر سالم، وهو مضاف، وأصل الكلمة 

                                                           

  .٧/٥٥٣ -القاسميُّ  - محاسن التَّأو�ل : انظر (١)

 .٧/٤٢٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - راب القرآن الكر�م و��انه إع: انظر (٢)
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بدل ) القر�ة(جرِّ مضاف إل�ه،  اسم إشارة مبنيٌّ على الكسر في محلِّ ) هذه(مجرور �الكسرة، 

مجرور �الكسرة، والجملة من إنَّ واسمها وخبرها في محّلِ نصب مقول القول، والجملة الفعل�َّة 

 .   )١(جواب شرٍ� غیر جازٍم ال محلَّ لها من اإلعراب) قالوا(

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

على قومه، استجاب هللا تعالى دعائه،  )(ا دعا لو� ه لمَّ تذ�ر اآل�ات الكر�مة أنَّ       

ا جاءت المالئ�ة لمَّ : ة فعلهافي س�اق جملة شرط�َّ  سل المالئ�ة إلهالكهم، وقد ذ�رت ذلكوأر 

إنَّا جئنا لنهلك قر�ة قوم : قالوا له ر� منهم أنْ ، �ان جواب الشَّ عل�مٍ  �غالمٍ  )(ت�شر إبراه�م 

  .    )٢(لم والفسادفي الظُّ  ونَ نُ أهلها ُممعِ  لو�؛ ألنَّ 

َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا ِسيَء ِ�ِْم َوَضاَق ِ�ِْم َذْرًعا ﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ 

 ﴾ِإ�َّ ُمَنجُّوَك َوَأْهَلَك ِإالَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ  َوقَاُلوا َال َختَْف َوَال َحتَْزنْ 

  ]٣٣:العن�بوت[

   تحلیل جملة الشر�: الً أوَّ 

�ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١( حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�ه محّلِ نصبٍ 

) جاءت( ،من اإلعراب له لَّ حرف ال مح) أنْ ( )َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا َأنْ (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

) رسلنا(، للتَّأنیث ال محلَّ لها من اإلعراباء ر�، والتَّ وهو فعل الشَّ  ،على الفتح فعل ماٍض مبنيٌّ 

 �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ضمیر متَّ  الفاعلین )نا(وهو مضاف،  ،ةمَّ الضَّ �وع ففاعل مر 

 جرٍّ  في محلِّ ) جاءت رسلنا(ة والجملة الفعل�َّ �الفتحة، مفعول �ه منصوب ) لوطاً (�اإلضافة،  جرٍّ 

 . )٣(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد َلمَّا الظَّ 

                                                           

  .٩/٣٨ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

و�انيُّ  -فتح القدیر : انظر (٢)   .٤/٢٣٢ - الشَّ

 . ٢/٤٥٣ - أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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ر� )٣( على الفتح،  للمجهول مبنيٌّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) سيء( )ِسيَء ِ�ِمْ (: جملة جواب الشَّ

مجرور و جار ) بهم(، )(�عود على لوٍ� ) هو(ونائب الفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

لها من  ال محلَّ  غیر جازمٍ  جواب شر�ٍ ) سيء(ة ، والجملة الفعل�َّ )سيء(متعل� �الفعل 

 . )١(اإلعراب

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

فتخبر عن مجيء المالئ�ة إل�ه، وذلك في  )(ة لو� تستكمل اآل�ات الكر�مة قصَّ       

ر� من لوٍ� ، وقع جواب الشَّ )(ا جاءت المالئ�ة لوطًا ولمَّ : ة فعلهاس�اق جملة شرط�َّ 

)(:  ْفخاف هم حسان الوجوه في صورة أض�افٍ مجیئهم؛ ألنَّ  سيء بهم وضاق صدره منْ  أن ،

 نَ وْ لُ زِ نْ ال تخف وال تحزن �سببنا، فإنَّا مُ : هم رسل هللا تعالى، وقالواعلیهم من قومه، فأعلموه أنَّ 

ها من الهالكین نَّ  زوجتك فإوَك وأهلك إالَّ �سبب فسقهم المستمر، وٕانَّا ُمنجُّ ماء علیهم عذا�ًا من السَّ 

  .      )٢(ال�اقین في العذاب

َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن ا�َِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت ﴿: قوله تعالى: ا�عةالمسألة الرَّ 

ًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ    ]٤١:العن�بوت[﴾اختَََّذْت بـَيـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

له من اإلعراب، وهو  �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلوْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

 .  المتناعٍ  حرف امتناعٍ 

ر� )٢( مِّ؛  فعل ماٍض ناقص) �انوا( )َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( :جملة فعل الشَّ ناسخ مبنيٌّ على الضَّ

�ون في التِّ  ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ صاله بواو الجماعة، وهو فعل الشَّ

فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال ) �عملون (محّلِ رفع اسم �ان، واأللف فارقة، 

                                                           

  .١١/٣٣٤ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

عد�ُّ  - ت�ِّسیر الكر�م الرَّحمن : انظر (٢)   .٦٣٠ص - السَّ
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�ون في محّلِ رفع فاعل، والجملة ا لفعل�َّة الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

 .  )١(في محّلِ نصب خبر �ان) �عملون (

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب : جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

 . )٢(لو �انوا �علمون ما اتخذوا من دون هللا أول�اء: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

من دون هللا تعالى، فتش�ه اآل�ة  مثًال للمشر�ین في اتخاذهم آلهة تضرب اآل�ة الكر�مة      

ذین اتخذوا من دون هللا تعالى أول�اء وأصنامًا �عبدونها في اعتمادهم علیها ورجائهم الكر�مة الَّ 

اهته وحقارته، ت العن�بوت؛ لتفیأضعف وأوهن البیوت لب نفعها، �العن�بوت في اتخاذها بیتًا، وٕانَّ 

ة ذین اتخذوا من دون هللا أول�اء، وذلك في س�اق جملة شرط�َّ ُثمَّ تعقب اآل�ة الكر�مة على حال الَّ 

، )٣(ما اتخذوا من دون هللا أول�اء: ر� المحذوفلو �انوا �علمون، لوقع منهم جواب الشَّ : فعلها

ر� وقد  ر� المحذوف، : أ�، المتناعٍ حرف امتناٍع ) َلوْ (َذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ امتناع جواب الشَّ

ر� المقدَّر وهو وهو اتخاذهم أول�اء من دون هللا تعالى حیث انتفى النَّفي الموجود في جواب الشَّ 

ر� وهو عدم علمهم �أنَّ أوهن البیوت لبیت العن�بوت ؛...)ما اتخذوا(   .     وذلك المتناع فعل الشَّ

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٧/٤٣٦ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ٩/٤٩ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 . ٢/١٢٦ -ابن جز�ُّ  -التَّسهیل لعلوم التَّنز�ل : انظر (٣)
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  لثَّالثالمطلب ا

و��ان أثرها على  )٦٩-٤٦(من اآل�ة لعن�بوت ر� في سورة اتحلیل جملة الشَّ 

    المعنى التَّفسیر�ِّ 

  : �أتي، وهي �ما �َّةٍ شرط تسع جملٍ  على ، تحتو� مسائل يثمان على مل هذه اآل�اتتتش

ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوَال َختُطُُّه ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى ُلو ِمْن قـَ  بَِيِميِنكَ َوَما ُكْنَت تـَتـْ

  ]٤٨:العن�بوت[﴾ِإًذا َالْرَ�َب اْلُمْبِطُلونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفة :ر�أداة الشَّ  )١( حرف شر� غیر جازم وهو : لو: تقدیرها ،أداة الشَّ

ر� المحذوف في اآل�ة المتناعٍ  �ون، وهو حرف امتناعٍ على السُّ  مبنيٌّ  َر حرف الشَّ ، وقد ُقّدِ

رة إْن لم تكن ظاهرة )لو(الكر�مة؛ ألنَّه حیث جاءت إذًا �التَّنو�ن قبل الالم فقبلها   .  )١(مقدَّ

ر� )٢( لو �نت : لو �ان شيٌء من ذلك، أ�ّ : ، والتَّقدیرر� محذوففعل الشَّ : جملة فعل الشَّ

 . )٢(تتلوا من �تاب أو تخطه ب�مینك

ال  رر� المقدَّ الشَّ  الالم واقعة في جواب) الرتاب( )َالْرَ�َب اْلُمْبِطُلونَ (: ر�جملة جواب الشَّ   )٣(

الواو؛ �فاعل مرفوع ) الم�طلون (على الفتح،  فعل ماٍض مبنيٌّ ) ارتاب(محلَّ لها من اإلعراب، 

 ال محلَّ  غیر جازمٍ  رٍ مقدَّ  جواب شر�ٍ ) الرتاب الم�طلون (ة ر سالم، والجملة الفعل�َّ ه جمع مذ�َّ ألنَّ 

 . )٣(لها من اإلعراب

  

  

                                                           

 .٧/٣٥٧٩ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 .١١/٣٤٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

 .  ٧/٤٤٢ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٣)
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ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ ه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ یوجِّ       
ّ
سل ه �ما أنزلنا الكتاب على من قبلك من الرُّ أنَّ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

صار� یؤمنون الكتاب من الیهود والنَّ  ن أسلم من أهلذین أعطیناهم الكتاب ممَّ أنزلناه عل�ك، فالَّ 

�ن�رها إال المتوغلون في ب �آیتنا و ة من یؤمن �ه �ذلك، وما ��ذِّ �القرآن الكر�م، ومن أهل م�َّ 

د تعرف القراءة وال الكتا�ة قبل نزول القرآن ون على الفساد، وما �نت �ا محمَّ الكفر المصرُّ 

ِ الكر�مة في توج�ه الخطاب إلى النَّ  ، تستمر اآل�اتةٍ شرط�َّ  عل�ك، وفي س�اق جملةٍ 
ّ
، )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

د، س��ون لو �نت تقرأ أو تكتب �ا محمَّ : وتقدیرهما ،ة محذوف أداتها وفعلهارط�َّ فالجملة الشَّ 

لین قد التقطه من �تب األوَّ : �وا في القرآن الكر�م، وقالواوش�َّ  الرتاب الم�طلون ر� جواب الشَّ 

�ش�وا في �ون القرآن �الم هللا تعالى؛ لكونهم لم �ش�وا في �ون ، فهم لم )١(ونس�ه إلى هللا تعالى

 ِ
ّ
ر� ) ملسو هيلع هللا ىلص(النَّبي الَّذ� �فید االمتناع ) لو(ُأم�ًَّا ال �قرأ وال ��تب، وهذا ما یوحي �ه حرف الشَّ

  .   المتناع

ُمَسم�ى َجلَاَءُهُم َوَيْستَـْعِجُلوَنَك ِ�ْلَعَذاِب َوَلْوَال َأَجٌل ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ 

   ]٥٣:العن�بوت[﴾اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَـنـَُّهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( اإلعراب،  له من �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلْوَال (: أداة الشَّ

 . وهو حرف امتناٍع لوجودٍ 

ر� )٢( مَّة، والخبر محذوف وجو�اً ) أجل()َأَجٌل ُمَسم�ى( :جملة فعل الشَّ  ،مبتدأ مرفوع �الضَّ

مَّة المقدَّرة على األلف المحذوفة؛ للتَّعذُّر) أجل(لـصفة ) مسمى(موجوٌد، : تقدیره  .  )٢(مرفوعة �الضَّ

ر� )٣( الالم واقعة في جواب الشر�  للتَّأكید ال ) لجاءهم( )َجلَاَءُهُم اْلَعَذابُ ( :جملة جواب الشَّ

فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على ) جاءهم(محلَّ لها من اإلعراب، 

                                                           

  .٢١/٩ -ابن عاشور -التَّحر�ر والتَّنو�ر : انظر (١)

 .٣/٥ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)
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مِّ في محلِّ  مَّة، والجملة الفعل�َّة ) العذاب(، والم�م للجمع، نصب مفعول �ه الضَّ فاعل مرفوع �الضَّ

 . )١(حلَّ لها من اإلعرابجواب شرٍ� غیر جازٍم ال م

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ تستمر اآل�ات الكر�مة في توج�ه الخطاب إلى النَّ       
ّ
، و��ان استعجال المشر�ین )ملسو هيلع هللا ىلص( بي

، لوقع موجود ووقت محدد أجلٌ : لوال فعلها وهو �َّةوذلك في س�اق جملة شرط ،للعذاب

هم هذا العذاب فجأًة، ذ� استعجلوك �ه، ول�أتینَّ لجاءهم العذاب الَّ  :ر� وهوجواب الشَّ �المشر�ین 

ر� )٢(ساهون ال �شعرون بوقت مجیئه وهم حرف امتناٍع لوجوٍد، ) َلْوَالْ (، وقد َذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ

ر�، وهو مجيء العذاب الَّذ� استعجلوا �ه النَّبيَّ : أ� �سبب وجود فعل ) ملسو هيلع هللا ىلص(امتنع جواب الشَّ

ر�، وهو وجود أجل مسمى لعذابهم   . الشَّ

َي ﴿: قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ  َ� ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإ�َّ

  ]٥٦:العن�بوت[﴾فَاْعُبُدونِ 

ر� : أوَّالً    تحلیل جملة الشَّ

، وهي حرف شر� جازم إنْ : تقدیرها�ة الكر�مة محذوفة، ر� في اآلأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . لها من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

، فالفعل علْمُتم أنَّ أرضي واسعةإْن : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

�ون؛على ال فعل ماٍض مبنيٌّ  )علمتم(  ر�وهو فعل الشَّ  ،كفع المتحرِّ صاله �ضمیر الرَّ التِّ  سُّ

رفع فاعل، والم�م  في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ والتَّ المقدَّر في محّلِ جزٍم، 

   .)٣(للجمع

َي فَاْعُبُدونِ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣( ال محلَّ  رواقعة في جواب شر� مقدَّ الفص�حة الفاء  )فَِإ�َّ

لفعٍل نصب مفعول �ه  �ون في محلِّ على السُّ  ضمیر منفصل مبنيٌّ ) �اإ�َّ (، لها من اإلعراب

                                                           

 . ٩/٦٢ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .٤/١٤٦ - أبو ��ر الجزائر�ُّ  -أ�سر التَّفاسیر : انظر (٢)

  .٧/٣٥٨٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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الفاء ) عبدون اف(، ال محلَّ لها من اإلعرابم ، وال�اء للمتكلِّ اعبدوا: تقدیره ،محذوف �فسره ما �عده

 حذف حرف العلَّة،على  فعل أمر مبنيٌّ ) اعبدون (، ال محلَّ له من اإلعرابز�ن حرف زائدة للتَّ 

ون للوقا�ة، و�اء رفع فاعل، والنُّ  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ وواو الجماعة ضمیر متَّ 

ى الكسر في محّلِ نصب مفعول �ه، عل صل مبنيٌّ م المحذوفة؛ لمناس�ة الفاصلة ضمیر متَّ المتكلِّ 

رة) اعبدوا(وجملة   ،إْن ضاقت عل��م أرض�م: ، والمعنىجزمٍ  في محلِّ  ر�ٍ شَّ الجواب  المقدَّ

 . )١(ون إلیها غیر أرض�متهاجر  أرضٍ  فاعبدوني في أ�ِّ 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

یوجه هللا تعالى الخطاب إلى ع�اده المؤمنین بإضافتهم إل�ه إضافة تشر�ف؛ لحضهم على       

 رة أداتها وفعلها،ة مقدَّ الهجرة من دار الكفر إلى دار اإل�مان، وذلك في س�اق جملة شرط�َّ 

ر� وهو فأرضي واسعة، ضاقت عل��م أرض�مإْن : قدیروالتَّ  فاعبدوني : فل��ن من�م جواب الشَّ

  .    )٢(أرٍض تهاجرون إلیها غیر أرض�م في أ�ِّ 

َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَسخََّر ﴿: قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة

   ]٦١:العن�بوت[﴾فََأىنَّٰ يـُْؤَفُكونَ  ا�َُّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  حرف مبنيٌّ  ،الالم موطئة للقسم )لَِئنْ (: أداة الشَّ

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ ) إنْ (

ر� )٢( ماٍض مبنيٌّ على  فعل) سألتهم( )َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرضَ  َسأَْلتَـُهمْ ( :جملة فعل الشَّ

�ون؛ التِّ  ر� في محّلِ جزٍم، والتَّاء ضمیر متَّصل السُّ صاله �ضمیر الرَّفع المتحرِّك، وهو فعل الشَّ

مِّ في محّلِ نصب  مبنيٌّ على الفتح في محّلِ رفع فاعل، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع مبتدأ، ) َمنْ (عول �ه أول، والم�م للجمع، مف ) خل�(اسم استفهام مبنيٌّ على السُّ

                                                           

  . ٢١/١١ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

  . ٢/٤٤٧ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٢)
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، والجملة الفعل�َّة في محّلِ )هو(فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

مفعول �ه ثاٍن للفعل  ، والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر في محّلِ نصب)َمنْ (رفع خبر المبتدأ 

موات(، )سألتهم( ) واألرض(الم، مفعول �ه منصوب �الكسرة؛ ألنَّه ملح� بجمع المؤنَّث السَّ ) السَّ

اسم معطوف منصوب �الفتحة، و�جوز أن ) األرض(الواو للعطف ال محّلِ لها من اإلعراب، 

عمَّن، والجار :ذوف، والتَّقدیراسمًا موصوًال �معنى الَّذ� في محّلِ جرٍّ �حرف جرٍّ مح) َمنْ (تكون 

 . )١()سألتهم(والمجرور متعل� �الفعل 

ر� محذوف وجو� :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( ر� قسمجواب الشَّ ، والقسم أح�ُّ ًا؛ ألنَّه تقدم على الشَّ

ر� خبر یجوز ف�ه التَّصدی� والتَّكذیب، في حین أنَّ جواب  ر�؛ ألنَّ جواب الشَّ �الجواب من الشَّ

ر� : وهو قوله التَّصدی�، وقد سدَّ جواب القسم �حتمل إالالقسم ال  ل�قوُلنَّ مسدَّ جواب الشَّ

 .)٢(المحذوف

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ تستمر اآل�ات الكر�مة في توج�ه الخطاب إلى النَّ        
ّ
ة علي ة إلقامة الحجَّ وهذه المرَّ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص( بي

لئن  وهللا : ة فعلهاوتو�یخهم في ع�ادة غیر هللا تعالى، وذلك في س�اق جملة شرط�َّ ، المشر�ین

مس والقمر لمصالح الع�اد، س�قع سخر الشَّ  نْ موات واألرض وما فیهما، ومَ سألتهم من خل� السَّ 

هللا خال� ذلك،  :ل�قوُلنَّ وهو  الَّذ� أغنت عنه جملة جواب القسم ر� المحذوفمنهم جواب الشَّ 

  .   )٣(!؟ف �صرفون عن توحیده �عد إقرارهم بذلكف�ی

َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا بِِه ﴿ :قوله تعالى: المسألة الخامسة

ُ ُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلونَ     ]٦٣:العن�بوت[﴾اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوِ�َا لَيَـُقوُلنَّ ا�َّ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

                                                           

 .٩/٦٩ - بهجت صالح  - ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر(١)

أحمد  - المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ، ١١/١٤ - محمود صافي  - الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  . ٣/٩٢٥ -الخرَّا� 

ر الوجیز : انظر (٣)  . ٤/٣٢٥ -ابن عط�َّة األندلسيُّ  - المحرَّ
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له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  حرف مبنيٌّ  ،الالم موطئة للقسم )لَِئنْ ( :ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ ) إنْ (

على  فعل ماٍض مبنيٌّ ) سألتهم( )َماءً  َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماءِ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

ر� في محّلِ جزمٍ وهو فعل ال ،كفع المتحرِّ صاله �ضمیر الرَّ �ون؛ التِّ السُّ  صل اء ضمیر متَّ ، والتَّ شَّ

نصب  في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ رفع فاعل، والهاء ضمیر متَّ  على الفتح في محلِّ  مبنيٌّ 

) لنزَّ (رفع مبتدأ،  �ون في محلِّ على السُّ  اسم استفهام مبنيٌّ  )َمنْ (للجمع، ، والم�م أول مفعول �ه

 ة في محلِّ ، والجملة الفعل�َّ )هو(على الفتح، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  فعل ماٍض مبنيٌّ 

للفعل  ثانٍ  نصب مفعول �ه ة من المبتدأ والخبر في محلِّ سم�َّ ، والجملة اإل)َمنْ (خبر المبتدأ  رفع

ماء من( ،)سألتهم( ) نزَّل(للفعل مفعول �ه ) ماء(، )لنزَّ (مجرور متعل� �الفعل جار و ) السَّ

 .)١(�الفتحةمنصوب 

 ، والقسم أح�ُّ ر� قسمه تقدم على الشَّ ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّ جواب الشَّ  :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

جواب  في حین أنَّ  كذیب،صدی� والتَّ ر� خبر یجوز ف�ه التَّ جواب الشَّ  ر�؛ ألنَّ �الجواب من الشَّ 

ر� جواب الشَّ ل�قوُلن مسدَّ : وهو قوله جواب القسم سدَّ صدی�، وقد القسم ال �حتمل إال التَّ 

 .)٢(المحذوف

ر� : ثان�اً    األثر التفسیر�ُّ لجملة الشَّ

ِ تستمر اآل�ات الكر�مة في توج�ه الخطاب إلى النَّ        
ّ
ة قامة الحجَّ إلأ�ضًا ة وهذه المرَّ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

 وهللا: فعلها ةٍ شرط�َّ  ، وتو�یخهم في ع�ادة غیر هللا تعالى، وذلك في س�اق جملةٍ علي المشر�ین

ماء فأخرج �ه لئن سألتهم من  مار �عد جدب األرض روع والثِّ أنواع الزُّ أنزل المطر من السَّ

هللا : ل�قوُلنَّ وهو  القسمعنه جملة جواب  الَّذ� أغنى ر� المحذوف، س�قع منهم جواب الشَّ و��سها

ة، بل أكثرهم ال �عقلون حیث �قرُّ : فقل �ا محمَّدذلك،  فاعل ون �أنَّ الحمد � على ظهور الحجَّ

  .   )٣(هللا تعالى هو الخال� الرَّازق و�عبدون غیره

                                                           

 .٧/٣٥٩٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 . ٧/٤٥٨ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

 .٣/٥٦٧ -ال�غو�ُّ  -لم التَّنز�ل في تفسیر القرآن معا: انظر (٣)
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ادسة َيا ِإالَّ َهلٌْو ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ نـْ ِذِه اْحلََياُة الدُّ َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر َوَما هَٰ

  ]٦٤:العن�بوت[﴾َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَوانُ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( له من اإلعراب، وهو  �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� غیر جازم مبنيٌّ  )َلوْ (: أداة الشَّ

 .المتناعٍ  حرف امتناعٍ 

ر� )٢( مِّ؛  فعل ماٍض ناقص) �انوا( )َكانُوا يـَْعَلُمونَ ( :جملة فعل الشَّ ناسخ مبنيٌّ على الضَّ

�ون في التِّ  ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ صاله بواو الجماعة، وهو فعل الشَّ

فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو ) �علمون (محّلِ رفع اسم �ان، 

�ون في محّلِ رفع فاعل، والجملة الفعل�َّة الجماعة  في ) �عملون (ضمیر متصل مبنيٌّ على السُّ

 . )١(محّلِ نصب خبر �ان

ر� محذوف :ر�جملة جواب الشَّ  )٣( �اق م قد تقدَّ  ه؛ ألنَّ جواب الشَّ لجواب على ا ما یدلُّ في الّسِ

 . )٢(�علمون ما آثروا الح�اة الدن�ا لو �انوا: المحذوف، والتَّقدیر

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ها غرور ینقضي سر�عًا ن�ا وز�نتها، وأنَّ تنتقل اآل�ات الكر�مة إلى الحدیث عن الح�اة الدُّ       

ار اآلخرة لهي دار الحق�قة التي ال موت ُثمَّ یتفرقون، وٕانَّ الدَّ  ب�ان ساعةً و�زول، �ما یلعب الّصِ 

 وذلك في س�اق جملةٍ  ،ن�اذین یؤثرون الح�اة الدُّ عن حال أولئك الَّ فیها، تخبر اآل�ات الكر�مة 

ر� المحذوف ن�ا وحق�قة اآلخرة، س�قع منهم جواب الشَّ �علمون حق�قة الدُّ  والو �ان: فعلها ةٍ شرط�َّ 

ر� )٣(هم لم یؤثروا دار الفناء على دار ال�قاءأنَّ : حتمًا وهو حرف ) َلوْ (، وقد َذَ�ْرُت أنَّ حرف الشَّ

                                                           

 . ٩/٧٣ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

محمَّد  -، ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن ١١/١٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  .٤١٢ص -�ارتجي 

 .١٣/٣٦١ -القرطبيُّ  -رآن الجامع ألح�ام الق: انظر (٣)



- ١٩١ - 
 

ر� فامتناع النَّفي في قوله: امتناٍع المتناٍع، أ� هم ف�انت النَّتیجة أنَّ ) ما آثروا: (امتناع جواب الشَّ

ن�ا واآلخرة ن�ا، المتناع فعله وهو عدم علمهم �حق�قة الدُّ   .   آثروا الح�اة الدُّ

ا�عة يَن فـََلمَّا فَِإَذا رَِكُبوا ِيف اْلُفْلِك َدَعُوا ﴿: قوله تعالى: المسألة السَّ ا�ََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

  ]٦٥:العن�بوت[﴾َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ 

  ر� الشَّ  تحلیل جملة: أوَّالً 

  :  تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین، و��ان ذلك ف�ما �أتي

 رط�َّة األولى اْلُفْلِك َدَعُوا ا�ََّ ُخمِْلِصَني لَُه  ﴿فَِإَذا رَِكُبوا ِيف : قوله تعالى: الجملة الشَّ

ينَ    ﴾الدِّ

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 .  بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةنصوب م

ر� )٢( مِّ؛ التِّ  فعل) ر�بوا( )رَِكُبوا ِيف اْلُفْلكِ ( :جملة فعل الشَّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع  ر�، وواو الجماعة ضمیر متصل مبنيٌّ على السُّ الجماعة، وهو فعل الشَّ

، والجملة الفعل�َّة في محّلِ )ر�بوا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) في الفلك(فاعل، واأللف فارقة، 

 . )١(ةرف�َّ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ 

ر� )٣(  مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) دعوا( )َدَعُوا ا�ََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّينَ (: جملة جواب الشَّ

اكنین، وواو الجماعة ضمیر خلص من التقاء السَّ ر على األلف المحذوفة؛ للتَّ عذُّ ر؛ للتَّ المقدَّ 

�ون الَّذ� حُ  صل مبنيٌّ متَّ  مِّ؛ رِّ على السُّ اكنینك إلى الضَّ رفع  في محلِّ  للتَّخلص من التقاء السَّ

حال منصوب ) مخلصین(، �الفتحةلف� الجاللة مفعول �ه منصوب ) هللا(فاعل، واأللف فارقة، 

مفعول �ه ) ینالدِّ (، )مخلصین(مجرور متعل� �الحال جار و ) له(ر سالم، ه جمع مذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ �

                                                           

  .٧/٤٥٩ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)
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ال  غیر جازمٍ  ة جواب شر�ٍ ، والجملة الفعل�َّ �الفتحةمنصوب ) مخلصین(السم الفاعل العامل 

 .  )١(لها من اإلعراب محلَّ 

 رط�َّة الثَّان�ة   ﴾﴿فـََلمَّا َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ : قوله تعالى: الجملة الشَّ

ر� )١( �ون في  �معنى ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: أداة الشَّ حین مبنيٌّ على السُّ

 .  بجوا�همحّلِ نصٍب 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر على ) اهمنجَّ ( )َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود على هللا تعالى، ) هو(األلف؛ للتَّعذُّر، وهو فعل الشَّ

مِّ في محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م للجمع، والهاء ضمیر متَّص ) إلى البرِّ (ل مبنيٌّ على الضَّ

في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها ) اهمنجَّ (، والجملة الفعل�َّة )اهمنجَّ (جار ومجرور متعل� �الفعل 

 . )٢(رف�َّة�عد َلمَّا الظَّ 

ر� )٣( ) هم(ال محلَّ لها من اإلعراب، الفجائ�َّة ) إذا( )ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ ( :جملة جواب الشَّ

�ون في محّلِ رفع مبتدأ،  فعل مضارع مرفوع بثبوت ) �شر�ون (ضمیر منفصل مبنيٌّ على السُّ

�ون في محّلِ رفع  النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

، والجملة اإلسم�َّة جواب شرٍ� غیر جازٍم )مه(فاعل، والجملة الفعل�َّة في محّلِ رفع خبر المبتدأ 

 .  )٣(الفجائ�َّة ال محلَّ لها من اإلعراب) إذا(مسبوٍق بـ

ِ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 
ّ
   ر�الشَّ  لجملتي

       ِ
ّ
خاء وذلك في س�اق ة والرَّ دَّ الشِّ  تتحدث اآل�ات الكر�مة عن وضع المشر�ین في حالتي

إذا : ر� وهودائد إذا وقع منهم فعل الشَّ تین، فالجملة األولى ُتبیِّن حالهم في الشَّ جملتین شرطیَّ 

عاء؛دعوا هللا تعالى مخلصین  أنْ : ر�فن وخافوا الغرق، وقع منهم جواب الشَّ ر�بوا في السُّ   له الدُّ

ر� ة، ذ� ��شف ما هم ف�ه من الشدَّ ه تعالى هو وحده الَّ لعلمهم أنَّ  التي ) إذا(وقد استعمل أداة الشَّ

اللة على أنَّهم سیر�بون الفلك ال محالة، و��في أْن �قع ذلك من ر� للدَّ  تفید تأكید وقوع فعل الشَّ

                                                           

 . ٣/٧ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – إعراب القرآن الكر�م: انظر (١)

 .٧/٣٥٩٣ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

 .  ١١/١٧ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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عاء، ال�عض، وعل�ه یتحق� جوا�ه الم ه إلى هللا تعالى مخلصین �الدُّ ا أمَّ رت�� �ه قطعًا وهو التَّوجُّ

ا نجاهم هللا فلمَّ : ر�خاء إذا وقع لهم فعل الشَّ ها ُتبیِّن حالهم في الرَّ ان�ة فإنَّ ة الثَّ رط�َّ الجملة الشَّ 

عادوا إلى �فرهم وٕاشراكهم �ا�  أنْ : ر� منهمصهم من أهوال ال�حر، �ان جواب الشَّ تعالى وخلَّ 

  .   )١(دائد واألهوالذ� نجاهم من الشَّ هم هو الَّ ر�َّ  تعالى، ناسین أنَّ 

تَـَرٰى َعَلى ا�َِّ َكِذً� َأْو َكذََّب ِ�ْحلَقِّ ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّامنة َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

   ]٦٨:العن�بوت[﴾َمثْـًوى لِْلَكاِفرِينَ َلمَّا َجاَءُه أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

�ون في على السُّ  �معنى حین مبنيٌّ  ، ظرف زماناسم شر� غیر جازم )َلمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١(

 .  بجوا�ه نصبٍ  محلِّ 

ر�، والفاعل ضمیر  )َجاَءهُ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

مِّ في محّلِ ) هو(مستتر جوازًا تقدیره  ، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ �عود على الح�ِّ

 . )٢(نصب مفعول �ه، والجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على : جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

  .)٣(لما جاءه �ذَّب �ه :الجواب المحذوف، والتَّقدیر

ر�: ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

هو ذ� ب �القرآن الكر�م الَّ ب و�ذَّ ذ� افتر� على هللا تعالى الكذِّ تشیر اآل�ة الكر�مة إلى الَّ       

ر� ا جاءه القرآن، وقع منه جواب الشَّ لمَّ : إذا وقع فعلها ةٍ شرط�َّ  ، وذلك في س�اق جملةٍ الح�ُّ 

 .)٤(القرآن الكر�م�: ب �ه، أ��ذَّ : قدیروالتَّ  ،المحذوف

                                                           

  .٤/١٩٩ -  ضاو�ُّ الب�َّ  - أو�ل نز�ل وأسرار التَّ أنوار التَّ : انظر (١)

  .٧/٣٥٩٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  .١١/٢٠ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر(٣) 

 .٢/٤٤٩ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٤)



 

  

  

  

  

  

  

  

  ثَّانيالمبحث ال

ومرط في سورة اتحلیل جملة الشَّ    وبیان أثرھا على المعنى التفسیرّيِ  لرُّ

  :لبانمطو بین یدّيِ المبحث،وفیھ 

  ومعریف بسورة الرُّ التَّ : المبحث بین یدّيِ 

  أثرھا انـوبی) ٣٠-١(ة ـرط من اآلیـل جملة الشَّ ـتحلی: لطلب األوَّ ـالم

  أثرھا وبیان) ٦٠-٣١(ة ـرط من اآلیـتحلیل جملة الشَّ : انيالمطلب الثَّ 
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  الم�حث بین ید�ِّ 

ومعر�ف �سورة التَّ    الرُّ

  ورةتسم�ة السُّ : أوالً 

ِ ورة في عهد النَّ اشتهرت هذه السُّ       
ّ
وم) ملسو هيلع هللا ىلص( بي الح �سورة الرُّ لف الصَّ و�ذلك جاء ، والسَّ

ورة التي  ؛تسمیتها بهذا االسمتسمیتها في �تب السنَّة المطهرة، أمَّا عن سبب  فذلك ألنَّها هي السُّ

وم، وذلك في ُغِلَبِت ...﴿: قوله تعالى قد تفردت من بین سور القرآن الكر�م بذ�ر لف� الرُّ

وم[﴾الرُّومُ    . )١(یر هذا االسمغورة لهذه السُّ  فُ رَ عْ وال �ُ  ،]٢:الرُّ

   ترتیبها وعدد آ�اتها: ثان�اً 

وم سورة ا دُّ عَ تُ        ِ  ثَّالثینالورة السُّ لرُّ
ّ
ورة السُّ  دُّ عَ ، �ما تُ في ترتیب سور المصحف العثماني

ا أمَّ  سورة العن�بوت، وقبل االنشقاق زلت �عد سورةور، فقد نالسُّ  نزول في ترتیب والثَّمانین رَّا�عةال

ة وأ فقد اختلف أهل العدد في آ�اتها، فقد جعل أهل المدینة وأهل معن عدد آ�اتها  هل ال�صرة �َّ

ام وأهل الكوفة عددها ستین آ�ةً  عدد آ�اتها تسعاً    .)٢(وخمسین آ�ًة، بینما جعل أهل الشَّ

  زمان نزولها: ثالثاً 

وم       غیر واحد،  ة في جم�ع آ�اتها، وقد نقل هذا االتفاق�َّ م�َّ  اتف� المفسرون أن سورة الرُّ

  . )٣( القرطبيُّ اإلمام  :منهم

  

  

                                                           

  . ٢١/٣٩ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ التَّ : انظر (١)

 . ٢١/٤٠ -ابن عاشور  -نو�ر حر�ر والتَّ ، التَّ ١/٤٣،٢٣٦ -  السیوطيُّ  - اإلتقان في علوم القرآن : انظر (٢)

  . ١٤/١ - الجامع ألح�ام القرآن: انظر (٣)
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ئ�سة : را�عاً  ورة ومقاصدها الرَّ   محور السُّ

وم دُّ عَ تُ        التي تعنى �شئون العقیدة، ومعالجة  ة األخر� �َّ ور الم�َّ شأنها شأن السُّ  سورة الرُّ

 ِ
ّ
وم إذن یدور حول )ملسو هيلع هللا ىلص(شبهات المشر�ین حول القرآن الكر�م ورسالة النَّبي ، فمحور سورة الرُّ

  . )التَّوحید، والرِّسالة، وال�عث(قیدة اإلسالم�َّة إث�ات أصول الع

ئ�سة ف�م�ن إجمالها ف�ما �أتي       ورة الرَّ أمَّا عن مقاصد السُّ
)١( :  

ٍ هام،  )١(
ّ
وم أالتَّنبؤ عن حدٍث غیِّبي خبر عنه القرآن الكر�م قبل حدوثه، أال وهو انتصار الرُّ

وم  . على الفرس في الحرِّب التي ستقع بینهما، وذلك �عد هز�مة الرُّ

�طان، وأنَّها معر�ة قد�مة قدم هذه  )٢( الحدیث عن حق�قة المعر�ة بین حزب الرَّحمن وحزب الشَّ

تصار الح�ِّ على ال�اطل في شتى الح�اة، وقد ساقت اآل�ات الكر�مة دالئل وشواهد على ان

 . العصور

اعة والق�امالحدیث ع )٣(  .ة، وعن مصیر المؤمنین والكافر�ن في ذلك الیوم الرَّهیبن السَّ

الة على �مال قدرة هللا  )٤( ورة الكر�مة �عض المشاهد الكون�َّة، والدَّالئل الغیَّب�َّة، الدَّ تناولت السُّ

 . تعالى ووحدانیَّته

ر�ش إذ لم تنفعهم اآل�ات والنُّذر، ومهما رأوا من اآل�ات والبراهین ال الحدیث عن �فَّار ق )٥(

 . �عتبرون؛ ألنَّهم �الموتى ال �سمعون وال ی�صرون 

)٦(  ِ
ّ
 نصر هللا تعالى) ملسو هيلع هللا ىلص(تسل�ة النَّبي

َ
بر حتى �أتي  .  عمَّا َیْلَقاُه من أذ� المشر�ین، والصَّ

  

  

  

  

  

  

                                                           

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (١)  .٢/٤٥١ - الصَّ
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  ألولالمطلب ا

وم ر� في سورة اتحلیل جملة الشَّ  على المعنى  و��ان أثرها )٣٠-١(من اآل�ة لرُّ

  التَّفسیر�ِّ 

وم من سورة ا مل هذه اآل�اتتتش   : أتيوهي �ما �ثالث مسائل،  علىلرُّ

فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَُهْم ِيف َرْوَضٍة ﴿ :قوله تعالى: المسألة األولى

  ]١٥:ومالرُّ [﴾ُحيْبَـُرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

، وال یل�ه إال االسم، جوا�ه �الفاءزم تحرف تفصیل وشر� غیر جازم، یل )َأمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

ر� )٢( على الفتح  اسم موصول مبنيٌّ ) ذینالَّ ( )َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ  الَِّذيَن آَمُنوا(: جملة فعل الشَّ

صاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ؛ التِّ مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) آمنوا(رفع مبتدأ،  في محلِّ 

�ون في محل رفع فاعل صل مبنيٌّ ضمیر متَّ   ال محلَّ  )آمنوا(والجملة واأللف فارقة، ، على السُّ

) وعملوا(، صل في الفعللها من اإلعراب صلة الموصول، والعائد إلى الموصول الضمیر المتَّ 

الحات( ،)آمنوا(إعرابها مثل إعراب  )عملوا(للعطف ال محلَّ لها من اإلعراب،  الواو مفعول ) الصَّ

الحات(�ه منصوب �الكسرة؛ ألنه جمع مؤنَّث سالم، وجملة  ال محلَّ لها من ) وعملوا الصَّ

لةاإلعراب معطوفة على جملة ا  .   )١(لّصِ

ر� )٣( ر� ال محلَّ ) فهم( ﴾فـَُهْم ِيف َرْوَضٍة ُحيْبَـُرونَ ﴿ :جملة جواب الشَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

�ون في محل رفع مبتدأ، ) هم(لها من اإلعراب،  ) في روضة(ضمیر منفصل مبنيٌّ على السُّ

فعل مضارع مرفوع بثبوت النُّون؛ ألنَّه من ) �حبرون (، )�حبرون (جار ومجرور متعل� �الخبر 

�ون في محّلِ رفع فاعل، والجملة األفعال الخمسة،  وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

                                                           

  . ٧/٤٨٠ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)
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، والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر جواب شرٍ� غیر )هم(الفعل�َّة في محل رفع خبر المبتدأ 

 . )١()الَّذین(جازٍم في محل رفع خبر المبتدأ 

      ر�الشَّ  األثر التَّفسیر�ُّ لجملة: ثان�اً 

ع�م، ة النَّ في جنَّ  فر��ٌ : قون إلى فر�قیناعة یتفرَّ اس یوم تقوم السَّ النَّ  تذ�ر اآل�ات الكر�مة أنَّ       

 ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،ةذ� هو في الجنَّ ، فتذ�ر اآل�ة هنا الفر�� الَّ وآخر في نار الجح�م

یوم  الح، س��ون جزائهمالصَّ ذین جمعوا بین اإل�مان والعمل ا المؤمنون المتقون الَّ أمَّ : فعلها

  .  )٢(ة �سرحون و�نعمون فهم في ر�اض الجنَّ : ر�جواب الشَّ  الق�امة

بُوا ِ�َ�تَِنا َوِلَقاِء اْآلِخَرِة فَُأولَِٰئَك ﴿ :قوله تعالى: المسألة الثَّان�ة َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

   ]١٦:ومالرُّ [﴾ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

، وال یل�ه إال االسم ،جوا�ه �الفاءزم تحرف تفصیل وشر� غیر جازم، یل )َأمَّا(: ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ مبني على السُّ 

ر� )٢(  موصول مبنيٌّ اسم ) ذینالَّ ( )وََكذَّبُوا ِ�َ�تَِنا َوِلَقاِء اْآلِخَرةِ  الَِّذيَن َكَفُروا(: جملة فعل الشَّ

صاله بواو الجماعة، ؛ التِّ مِّ على الضَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) �فروا(رفع مبتدأ،  على الفتح في محلِّ 

والجملة واأللف فارقة، �ون في محل رفع فاعل، على السُّ  صل مبنيٌّ وواو الجماعة ضمیر متَّ 

صل في ضمیر المتَّ لها من اإلعراب صلة الموصول، والعائد إلى الموصول ال ال محلَّ  )�فروا(

، )�فروا(إعرابها مثل إعراب  )�ذَّبوا(الواو للعطف ال محلَّ لها من اإلعراب، ) و�ذَّبوا(، الفعل

الفاعلین ضمیر ) نا(، واالسم المجرور مضاف، )�ذَّبوا(جار ومجرور متعل� �الفعل ) �آیتنا(

                                                           

 . ٨/٣٦١٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

ور : انظر (٢)  . ١٥/٥٨ -ال�قاعيُّ  -نظم الدُّرر في تناسب اآل�ات والسُّ
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�ون في محّلِ جرِّ مضاٍف إل�ه، والجملة  ال محلَّ لها من اإلعراب ) ذَّبوا�(متَّصل مبنيٌّ على السُّ

لةم  .   )١(عطوفة على جملة الّصِ

واقعة في جواب الشر�  الفاء) فأولئك( )فَُأولَِٰئَك ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُرونَ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ر في محل رفع مبتدأ، والكاف على الكس اسم إشارة مبنيٌّ ) أولئك(، ا من اإلعرابله ال محلَّ 

، )محضرون (جار ومجرور متعل� �الخبر) العذاب في(، ا من اإلعرابله محلَّ للخطاب ال 

 ة من المبتدأ والخبرسم�َّ إلر سالم، والجملة اه جمع مذ�َّ ؛ ألنَّ خبر مرفوع �الواو) محضرون (

 .   )٢()ذینالَّ (رفع خبر المبتدأ  في محلِّ  جواب شرٍ� غیر جازمٍ 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ة، ذ�رت هذه اآل�ة الفر�� اس یوم الق�امَّ ل من النَّ ا�قة الفر�� األوَّ ذ�رت اآل�ة السَّ  �عد أنْ       

ذین �فروا ا الَّ أمَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،مذین في نار جهنَّ وهم الَّ  ،اآلخر منهم

فأولئك في : ر�جواب الشَّ  یوم الق�امة بوا �ال�عث �عد الموت، س��ون جزائهمو�ذَّ  ،�القرآن الكر�م

  .)٣(وامم مق�مون على الدَّ عذاب جهنَّ 

َوِمْن آَ�تِِه َأْن تـَُقوَم السََّماُء َواْألَْرُض �َِْمرِِه مثَُّ ِإَذا ﴿ :قوله تعالى: الثةالمسألة الثَّ 

ُتْم َختُْرُجونَ      ]٢٥:ومالرُّ [﴾َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اْألَْرِض ِإَذا أَنـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

ر� )١( ، نصبٍ  �ون في محلِّ على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة خافض لشرطه منصوب

ر� )٢( ر على الفتح المقدَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) دعاكم( )َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اْألَْرضِ ( :جملة فعل الشَّ

ر�رعذُّ على األلف؛ للتَّ  �عود على هللا ) هو(، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره ، وهو فعل الشَّ

                                                           

 .٩/٩٢ -بهجت صالح  -ل هللا المرتَّ ل لكتاب اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

  . ٣/١٣ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

 . ٢/٦٩٣ - النَّسفيُّ  - مدارك التَّنز�ل وحقائ� التَّأو�ل : انظر (٣)
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، �ه، والم�م للجمع نصب مفعول في محلِّ  مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ تعالى، والكاف ضمیر متَّ 

 �محذوف صفةٍ مجرور متعل� جار و ) األرض من(، مطل� منصوب �الفتحة مفعول) دعوة(

د ع�اإلضافة؛ لوقوعها � جرٍّ  في محلِّ ) دعاكم(ة دعوًة واحدًة، والجملة الفعل�َّ : قدیروالتَّ ) دعوة(لـ

 . )١(ةرف�َّ إذا الظَّ 

ر� )٣( ، ال محلَّ لها من اإلعرابة حرف الفجائ�َّ ) إذا( )ِإَذا أَنـُْتْم َختُْرُجونَ (: جملة جواب الشَّ

فعل مضارع مرفوع ) تخرجون (�ون في محل رفع مبتدأ، على السُّ  ضمیر منفصل مبنيٌّ ) أنتم(

رفع  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ ه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّ الواو؛ ألنَّ �

ة من المبتدأ سم�َّ والجملة اإل، )أنتم(رفع خبر المبتدأ  في محلِّ ) خرجون ت(ة فاعل، والجملة الفعل�َّ 

 .    )٢(من اإلعراب اله ة ال محلَّ الفجائ�َّ ) إذا(بـ مسبوقٍ  جازمٍ  غیر والخبر جواب شر�ٍ 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

الة على عظمة هللا ا�قة جملة من اآل�ات والبراهین ال�اهرة الدَّ ذ�رت اآل�ات السَّ  �عد أنْ       

موات واألرض، خل� اإلنسان من تراب، وخل� السَّ : ومنها ،تعالى و�مال قدرته في هذا الكون 

زق، وٕانزال هار؛ لراحة األبدان وطلب الرِّ یل والنَّ وم في اللَّ اس وألوانهم، والنَّ ة النَّ نَ لسِ ختالف أَ وا

�انت هامدة ال ن�ات فیها، تذ�ر هذه اآل�ة الكر�مة  ماء فینبت �ه األرض �عد أنْ المطر من السَّ 

موات تماسك السَّ : وهو ،الة على قدرة هللا تعالى و�مال عظمتهآ�ًة و�رهانًا آخر من البراهین الدَّ 

وال تتقلب  ،فال تن�فئ �س�انها ،وق�امها دون أعمدة فیها، وث�ات األرض بتدبیر وح�مة هللا تعالى

 وذلك في س�اق جملةٍ  ،اس من القبورالكر�مة ال�عث وما ف�ه من ق�ام النَّ  �أهلها، ُثمَّ تذ�ر اآل�ة

إذا أنتم تخرجون منها فورًا : ر�ُثمَّ إذا دعاكم دعوة من القبور، �ان جواب الشَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ 

ر� )٣(للجزاء والحساب ر� وهو ) إذا(، وقد استعمل أداة الشَّ دعوة التي تفید تأكید وقوع فعل الشَّ

وهو  ، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعاً یوم الق�امَّة للق�ام من القبور؛ للجزاء والحساباس النَّ 

 .   خروجهم منها للجزاء والحساب

                                                           

 . ٨/٣٦١٨ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 .  ١١/٣٧ -حمود صافي م -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (٣)   .٤٥٨-٢/٤٥٧ - الصَّ



- ٢٠١ - 
 

  لثَّانيالمطلب ا

وم ر� في سورة اتحلیل جملة الشَّ  و��ان أثرها على المعنى  )٦٠-٣١(من اآل�ة لرُّ

  الّتفسیر�ِّ 

، وهي �ما �َّةً شرط ست عشرة جملةً  على ، تحتو� إحد� عشرة مسائلةً  على مل هذه اآل�اتتتش

  : أتي�

َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا رَبـَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيِه مثَُّ ِإَذا ﴿: قوله تعالى: المسألة األولى

ُهْم ِبَر�ِِّْم ُيْشرُِكونَ     ]٣٣:ومالرُّ [﴾َأَذاقـَُهْم ِمْنُه َرْمحًَة ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ

  ر�الشَّ  تحلیل جملة: أوَّالً 

  :  ��ان ذلك ف�ما �أتي، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى    ﴾َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا رَبـَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيهِ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ

خافض لشرطه  �ون،على السُّ  مبنيٌّ  مانظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: ر�أداة الشَّ  )١(

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةنصوب م

ر�، وهو فعل الشَّ  ،على الفتح مبنيٌّ  فعل ماضٍ ) مسَّ ( )َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ ( :ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

مَّةفاعل مرفوع ) ضرٌّ (، �الفتحةم منصوب مفعول �ه مقدَّ ) اسالنَّ ( ة في ، والجملة الفعل�َّ �الضَّ

 . )١(ةرف�َّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّ  جرٍّ  محلِّ 

ر� )٣( ر؛ على الفتح المقدَّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) دعوا( )َدَعْوا رَبـَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيهِ (: جملة جواب الشَّ

�ون على السُّ  صل مبنيٌّ متَّ  راكنین، وواو الجماعة ضمیر على األلف المحذوفة؛ اللتقاء السَّ عذُّ للتَّ 

وهو مضاف، والهاء  ،مفعول �ه منصوب �الفتحة) همر�َّ (رفع فاعل، واأللف فارقة،  محلِّ في 

حال ) بینیمن(، محّلِ جرِّ مضاٍف إل�ه، والم�م للجمع في مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ ضمیر متَّ 

                                                           

 . ٨/٣٦٢٥ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)
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، والجملة )بینیمن(مجرور متعل� �الحال جار و ) إل�ه(ر سالم، ه جمع مذ�َّ ال�اء؛ ألنَّ �منصوب 

 .)١(لها من اإلعراب ال محلَّ  غیر جازمٍ  جواب شر�ٍ ) دعوا(ة ل�َّ الفع

 

 رط�َّة الثَّان�ة ُهْم ِبَر�ِِّْم ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ مثَُّ ِإَذا َأَذاقـَُهْم ِمْنُه َرْمحًَة ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ

  ﴾ُيْشرُِكونَ 

ر� )١( خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: أداة الشَّ

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةمنصوب 

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل ) أذاقهم( )َأَذاقـَُهْم ِمْنُه َرْمحَةً ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره  �عود على هللا تعالى، والهاء ضمیر متَّصل ) هو(الشَّ

مِّ  جار ومجرور متعل� ) منه(في محّلِ نصب مفعول �ه أول، والم�م للجمع، مبنيٌّ على الضَّ

مفعول �ه ثاٍن منصوب �الفتحة، والجملة ) رحمة(، والتَّقدیر �ائنًة منه، )رحمةً (لـ �محذوف حالٍ 

    .   )٢(الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ُهْم ِبَر�ِِّْم ُيْشرُِكونَ ِإَذا (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣( ال محلَّ له من ة حرف الفجائ�َّ ) إذا( )َفرِيٌق ِمنـْ

مَّةمبتدأ مرفوع ) فر��(، اإلعراب قدیر والتَّ  جار ومجرور متعل� �محذوف صفٍة،) منهم(، �الضَّ

واالسم المجرور  ،)�شر�ون (مجرور متعل� �الخبر جار و ) همبر�ِّ (والم�م للجمع،  �ائٌن منهم،

، محّلِ جرِّ مضاٍف إل�ه، والم�م للجمع ر فيالهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الكسو  مضاف،

ه من األفعال الخمسة، وواو الجمع ضمیر ون؛ ألنَّ ثبوت النُّ بفعل مضارع مرفوع ) �شر�ون (

رفع خبر  في محلِّ ) �شر�ون (ة رفع فاعل، والجملة الفعل�َّ  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ متَّ 

ة بإذا الفجائ�َّ  مسبوقٍ  غیر جازمٍ  ة من المبتدأ والخبر جواب شر�ٍ سم�َّ إل، والجملة ا)فر��(المبتدأ 

 .     )٣(من اإلعراب اله ال محلَّ 

  

                                                           

یمحي ال - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)   . ٧/٥٠٣ -رو�ش ن الدَّ ّدِ

 .  ٩/١١٠ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

  .١١/٤٤ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٣)
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ِ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 
ّ
  ر�الشَّ  لجملتي

ِ  ث اآل�ات الكر�مة عن وضع النَّاستتحد      
ّ
وذلك في س�اق  ،خاءة والرَّ الشدَّ  في حالتي

إذا  :ر� وهوفعل الشَّ  إذا وقع لهمدائد تین، فالجملة األولى ُتبیِّن حالهم في الشَّ جملتین شرطیَّ 

ة، أو مرض، أو فقر، أو غیر ذلك من أنواع ال�الء ر�، وقع منهم جواب اأصاب النَّاس شدَّ : لشَّ

عاء؛ لینجوا م ر؛أْن أفردوا هللا تعالى �الع�ادة، والتضرُّع، والدُّ ه تعالى هو لعلمهم أنَّ  ن ذلك الضُّ

خاء ها ُتبیِّن حالهم في الرَّ ان�ة فإنَّ ة الثَّ رط�َّ ا الجملة الشَّ ة، أمَّ ذ� ��شف ما هم ف�ه من الشدَّ وحده الَّ 

ر�إذ ة: ا وقع لهم فعل الشَّ ر والشدَّ عة والرَّخاء وخلصهم من ذلك الضُّ ، إذا أعطاهم هللا تعالى السَّ

ر�� إذا فر�� منهم �شر�ون �ا� تعالى و�عبدون غیره، والغرض من اآل�ة : منهم ان جواب الشَّ

دائد، و�شر�ون �ه في الرَّخاء ، وقد )١(التَّشن�ع على المشر�ین �أنَّهم یدعون هللا تعالى في الشَّ

ر�  رطیَّتین، وهما) إذا(استعمل أداة الشَّ ر� في الجملتین الشَّ : التي تفید تأكید وقوع فعلي الشَّ

ة والرَّخاء، و��ان أنَّ ذلك سنَّة � ثابتةاس �أنوا إصا�ة النَّ  دَّ ِ الشِّ
ّ
وعل�ه  ،ع ال�الء المختلفة في حالي

ر أو الرَّحمة نفین من النَّاس سواء �ان ابتالؤهم �الضُّ   . �قع الجواب المتوقع لكال الّصِ

ُهْم َسيَِّئٌة ِمبَا َوِإَذا َأَذقْـَنا النَّاَس َرمحَْ ﴿ :قوله تعالى: ان�ةالمسألة الثَّ  ًة َفرُِحوا ِ�َا َوِإْن ُتِصبـْ

  ]٣٦:ومالرُّ [﴾َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يـَْقَنطُونَ 

  ر�الشَّ تحلیل جملة : أوَّالً 

  :  ��ان ذلك ف�ما �أتي، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى    ﴾النَّاَس َرْمحًَة َفرُِحوا ِ�َا َوِإَذا َأَذقْـَنا﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ

خافض لشرطه  ،�ون على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا(: ر�أداة الشَّ  )١(

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةنصوب م

ر� �ون؛ التِّ  فعل) أذقنا( )َأَذقْـَنا النَّاَس َرْمحَةً ( :جملة فعل الشَّ صاله بنا ماٍض مبنيٌّ على السُّ

ر�،  �ون في محّلِ رفع فاعل، ) نا(الفاعلین، وهو فعل الشَّ الفاعلین ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

                                                           

ل�م : انظر (١) عود  -إرشاد العقل السَّ  . ٧/٦١ - أبو السُّ
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مفعول �ه ثاٍن منصوب �الفتحة، والجملة ) رحمة(مفعول �ه أول منصوب �الفتحة، ) النَّاس(

 . )١(الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّة

ر�جملة  )٢( مِّ؛ التِّ  فعل) فرحوا( )َفرُِحوا ِ�َا( :جواب الشَّ صاله بواو ماٍض مبنيٌّ على الضَّ

�ون في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة،  الجماعة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

ال  جواب شرٍ� غیر جازمٍ ) فرحوا(، والجملة الفعل�َّة )فرحوا(وجار ومجرور متعل� �الفعل ) بها(

 . )٢(محلَّ لها من اإلعراب

 

 رط�َّة الثَّان�ة ُهْم َسيَِّئٌة ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ َوِإْن ُتِصبـْ

  ﴾يـَْقَنطُونَ 

  .له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ  )ِإنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

ر� )٢( َمْت َأْيِديِهمْ (: جملة فعل الشَّ ُهْم َسيَِّئٌة ِمبَا َقدَّ  فعل مضارع مجزوم) تصبهم( )ُتِصبـْ

�ون، اكنین، والهاء اللتقاء السَّ فحذفت ال�اء؛ ) تصیب(وأصل الفعل  ر�،وهو فعل الشَّ  �السُّ

فاعل مرفوع ) ئةسیِّ (، محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م للجمع في مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ ضمیر متَّ 

مَّ  على الفتح،  فعل ماٍض مبنيٌّ ) متقدَّ (، )تصبهم(مجرور متعل� �الفعل وجار و ) �ما(، ة�الضَّ

 ،قلرة على ال�اء؛ للثِّ ة المقدَّ مَّ الضَّ �فاعل مرفوع ) أیدیهم(، ا من اإلعرابله أنیث ال محلَّ اء للتَّ والتَّ 

محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والم�م  ر فيعلى الكس صل مبنيٌّ وهو مضاف، والهاء ضمیر متَّ 

 .  )٣(للجمع

) هم(، ال محلَّ له من اإلعرابة حرف الفجائ�َّ ) إذا( )ِإَذا ُهْم يـَْقَنطُونَ ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

ثبوت بفعل مضارع مرفوع ) �قنطون (�ون في محل رفع مبتدأ، على السُّ  ضمیر منفصل مبنيٌّ 

رفع  �ون في محلِّ على السُّ  صل مبنيٌّ الجمع ضمیر متَّ ه من األفعال الخمسة، وواو ون؛ ألنَّ النُّ 

                                                           

 . ٧/٥٠٤ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ٣/١٧ -  وآخرون أحمد الدَّعاس  –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  . ٩/١١٣ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (٣)
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ة من المبتدأ سم�َّ إل، والجملة ا)هم(رفع خبر المبتدأ  في محلِّ ) �قنطون (ة فاعل، والجملة الفعل�َّ 

ر� في محّلِ جزم  .   )١(والخبر جواب الشَّ

ر�  : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملتيِّ الشَّ

ُتبیِّن اآل�ات الكر�مة حال النَّاس إذا أصابتهم رحمة من هللا تعالى، أو أصابتهم سیِّئة         

رط�َّة األولى تتحدث عن حالهم  �ما قدمت أیدیهم، وذلك في س�اق جملتین شرطیَّتین، فالجملة الشَّ

ر�تهم رحمة هللا تعالى، فإذا وقع لهإذا أصاب ة �الخصب أو أْن أذاقهم هللا تعالى رحم: م فعل الشَّ

ر� منهم عة، �ان جواب الشَّ ر� : السَّ ) إذا(أْن فرحوا واست�شروا بتلك الرَّحمة، وقد استعمل أداة الشَّ

ر�  وعل�ه  وهو إصا�ة النَّاس �الرَّحمة من هللا تعالىال محالة التي تفید تأكید وقوع فعل الشَّ

رط�َّة الثَّان�ة فتتحدث عن حالهم إذا ، أمَّا الجملة الشَّ یتحق� جوا�ه المرت�� �ه وهو الفرحة بها

ر� �أْن �صیبهم �الء وعقو�ة من هللا : أصابتهم مصی�ة �ما قدمته أیدیهم، فإذا وقع لهم فعل الشَّ

ر� منهم ، )٢(أنَّهم ی�أسون و�قنطون من رَّحمة هللا تعالى: تعالى �سبب معاصیهم، �ان جواب الشَّ

ر�  ر� غال�ًا؛ لإلشعار �احتمال وقوع التي ُتْشعِ ) إنْ (وقد جيء �أداة الشَّ ر �عدم الجزم بوقوع الشَّ

ر� لهم وهو تعجیل العقو�ة �ما تقدم أید� النَّاس من ذنوٍب ومعاٍص، وقد ال �عجل هللا  فعل الشَّ

  .  تعالى العقو�ة وٕانَّما یؤخرها لیوم الحساب

ُتْم ِمْن رًِ� ﴿ :قوله تعالى: المسألة الثَّالثة لِيَـْربـَُو ِيف َأْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد َوَما آتـَيـْ

ُتْم ِمْن زََكاٍة ُترِيُدوَن َوْجَه ا�َِّ فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ    ]٣٩:ومالرُّ [﴾ا�َِّ َوَما آتـَيـْ

  ر�الشَّ تحلیل جملة : أوَّالً 

  :  ��ان ذلك ف�ما �أتي، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى ُتْم ِمْن رًِ� لِيَـْربـَُو ِيف َأْمَواِل النَّاِس َفَال ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ َوَما آتـَيـْ

  ﴾يـَْربُو ِعْنَد ا�َِّ 
                                                           

 . ١١/٤٦ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

و�انيُّ  -فتح القدیر : انظر (٢)   .٤/٢٦٠ - الشَّ
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ي محّلِ نصب مفعول �ون فعلى السُّ  ذ� مبنيٌّ اسم شر� جازم �معنى الَّ  )َما( :ر�أداة الشَّ  )١(

م للفعل   . )١()تیتمآ(�ه مقدَّ

ُتْم ِمْن ِرً� لِيَـْربـَُو ِيف َأْمَواِل النَّاسِ (: ر�الشَّ جملة فعل  )٢( على  فعل ماٍض مبنيٌّ ) تیتمآ( )آتـَيـْ

صل اء ضمیر متَّ ، والتَّ في محّلِ جزمٍ  ر�وهو فعل الشَّ  ،كفع المتحرِّ صاله �ضمیر الرَّ �ون؛ التِّ السُّ 

ال محلَّ له من  جرِّ للحرف ) من() ر�اً  من(، مِّ في محّلِ رفع فاعل، والم�م للجمععلى الضَّ  مبنيٌّ 

ها ر على األلف قبل تنو�نها، وقد نونت؛ ألنَّ عذُّ رة؛ للتَّ الكسرة المقدَّ �اسم مجرور ) ر�اً (، اإلعراب

 . )٢()آتیتم(�الفعل ر متعل� �محذوف ن�رة، والجار والمجرو 

ال محلَّ لها من ر� الفاء واقعة في جواب الشَّ ) فال( )َفَال يـَْربُو ِعْنَد ا�َِّ ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

رة على ة المقدَّ مَّ الضَّ �فعل مضارع مرفوع ) یر�و(ال محلَّ لها من اإلعراب، اف�ة نَّ ال) ال(، اإلعراب

 ،الفتحة�ظرف م�ان منصوب ) عند(، )هو(قل، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره الواو؛ للثِّ 

، �الكسرةلف� الجاللة مضاف إل�ه مجرور ) هللا(، )یر�و(� �الفعل ، والظَّرف متعلوهو مضاف

فهو ال یر�و، والجملة : في محّلِ رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتَّقدیر) فال یر�وا(ة والجملة الفعل�َّ 

 .)٣(في محّلِ جزمٍ ر� شَّ الجواب اإلسم�َّة من المبتدأ والخبر 

 

 رط�َّة الثَّان�ة ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه ا�َِّ فَُأولَِٰئَك ُهُم ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ َوَما آتـَيـْ

  ﴾اْلُمْضِعُفونَ 

نصب مفعول  �ون في محلِّ على السُّ  ذ� مبنيٌّ اسم شر� جازم �معنى الَّ  )َما(: ر�أداة الشَّ  )١(

 ). أوتیتم(م للفعل �ه مقدَّ 

ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه ا�َِّ (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢( �ون؛ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) تیتمآ( )آتـَيـْ

ر� في محّلِ جزمٍ فع اصاله �ضمیر الرَّ التِّ   صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ لمتحرِّك، وهو فعل الشَّ

                                                           

   .٤١٦ص –محمَّد �ارتجي  -ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن : ظران (١)

 . ٣/١٨ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – إعراب القرآن الكر�م: انظر (٢)

ابن أبي  -، الفر�د في إعراب الكتاب المجید ٨/٣٦٣٠ - محمود �اقوت . د - إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)

  . ٣/٧٥٨ -العزُّ الحنفيُّ 
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�الفعل جار ومجرور متعل� ) ز�اة من(، مِّ في محّلِ رفع فاعل، والم�م للجمععلى الضَّ 

 . )١()آتیتم(

ال ر� الفاء واقعة في جواب الشَّ ) فأولئك( )فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ ( :ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

رفع مبتدأ، والكاف  في محلِّ  كسرعلى ال اسم إشارة مبنيٌّ ) أولئك(، محلَّ لها من اإلعراب

له من  �ون ال محلَّ على السُّ  منفصل مبنيٌّ  ضمیر) هم(، ا من اإلعرابله للخطاب ال محلَّ 

ْن �َّ�ون ر سالم، و�جوز أه جمع مذ�َّ الواو؛ ألنَّ �مرفوع ) أولئك(خبر المبتدأ ) المضفون (اإلعراب، 

میر المنفصل مبتدئًا ثان�اً  خبر المبتدأ ) هم المضعفون (ة سم�َّ إل، والجملة ا)المضعفون (خبره  الضَّ

 . )٢(جزمٍ  في محلِّ  ر�شَّ الة من المبتدأ والخبر جواب سم�َّ إل، والجملة ا)أولئك(

ِ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 
ّ
   ر�الشَّ  لجملتي

ِ ه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ یوجِّ       
ّ
أعطوا  صلح له الخطاب من أمته �أنْ �َّ  منْ  و�لِّ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

ذ� انقطعت �ه السبل، فذلك اإلیتاء والمسافر الَّ  ،لة، و�ذلك المس�ینوالّصِ  القر�ب حقه من البرِّ 

ذین یبتغون �عملهم وجه هللا تعالى وثوا�ه، وأولئك هم الفائزون المفلحون، ُثمَّ واإلحسان خیر للَّ 

تین، �اة، وذلك في س�اق جملتین شرطیَّ �ا ومال الزَّ ُتبیِّن اآل�ات الكر�مة الفرق بین مال الرِّ 

عطیتم من أموالكم أُ ما  أنَّ : ر��ا، فإذا �ان فعل الشَّ ى تتحدث عن مال الرِّ ة األولرط�َّ فالجملة الشَّ 

هذا المال ال یز�د وال  أنَّ : ر��ا؛ لیزداد بذلك مالكم و��ثر �ه، �ان جواب الشَّ على وجه الرِّ 

�ة، انة الثَّ رط�َّ ه �سب خبیث ال ی�ارك هللا تعالى ف�ه، أما الجملة الشَّ �ضاعف عند هللا تعالى؛ ألنَّ 

ما أعطیتم من صدقة أو إحسان خالصًا لوجه  أنَّ : ر��اة فإذا �ان فعل الشَّ فتتحدث عن مال الزَّ 

واب فتضاعف لهم عف من األجر والثَّ ذین لهم الّضِ أولئك هم الَّ  أنَّ : ر�هللا تعالى، �ان جواب الشَّ 

  .   )٣(الحسنات

                                                           

 . ٧/٥٠٦ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

أحمد  –، المجتبى من مش�ل إعراب القرآن ١١/٥٠ -محمود صافي  - الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

  . ٣/٩٣٩ –الخرَّا� 

 .٦/٣١٨ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٣)
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ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا َفِألَنْـُفِسِهْم   َمْن َكَفَر فـََعَلْيهِ ﴿ :قوله تعالى: المسألة الرَّا�عة

  ]٤٤:ومالرُّ [﴾َميَْهُدونَ 

  ر�الشَّ  تحلیل جملة: أوَّالً 

  :  ��ان ذلك ف�ما �أتي، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى َعَلْيِه ُكْفُرهُ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ   ﴾َمْن َكَفَر فـَ

�ون في محّلِ رفع مبتدأاسم شر� جازم  )َمنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(  . مبنيٌّ على السُّ

ر� )٢( ر� في محّلِ جزٍم،  )َكَفرَ ( :جملة فعل الشَّ فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

 . )١()هو(والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره 

ر� )٣( ر� ال محلَّ لها من الفاء واقعة في جواب ) فعل�ه( )فـََعَلْيِه ُكْفُرهُ ( :جملة جواب الشَّ الشَّ

مبتدأ ) �فره(�ائٌن عل�ه، : جار ومجرور متعل� �محذوف خبٍر مقدٍم تقدیره) عل�ه(اإلعراب، 

مِّ في محّلِ جرِّ  مَّة، وهو مضاف، والهاء ضمیر متَّصل مبنيٌّ على الضَّ مؤخر مرفوع �الضَّ

ر� في محّلِ جزٍم، وجملة ر� وجوا�ه في محّلِ  مضاف إل�ه، والجملة اإلسم�َّة جواب الشَّ فعل الشَّ

 .)٢()َمنْ (رفع خبر للمبتدأ 

 

  َّرط�َّة الث ُفِسِهْم َميَْهُدونَ ﴿: قوله تعالى: ان�ةالجملة الشَّ   ﴾َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا َفِألَنـْ

ر� )١( �ون في محّلِ رفع مبتدأاسم شر� جازم  )َمنْ (: أداة الشَّ  .مبنيٌّ على السُّ

ر� في  )عمل( )َصاِحلًاَعِمَل (: ر�جملة فعل الشَّ  )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، وهو فعل الشَّ

 . )٣(مفعول �ه منصوب �الفتحة) صالحاً (، )هو(، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره محّلِ جزمٍ 

                                                           

 . ٧/٥٠٩ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (١)

 . ٩/١٢٢ -بهجت صالح  -ل لكتاب هللا المرتَّ  لاإلعراب المفصَّ : انظر (٢)

 .٨/٣٦٣٥ –محمود �اقوت . د –إعراب القرآن الكر�م : انظر (٣)
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ر� )٣( ر� ال محلَّ ) فألنفسهم( )َفِألَنـُْفِسِهْم َميَْهُدونَ ( :جملة جواب الشَّ الفاء واقعة في جواب الشَّ

اسم مجرور ) أنفسهم(الالم حرف للجرِّ ال محلَّ له من اإلعراب، ) ألنفسهم(اإلعراب، لها من 

، والهاء ضمیر متصل مبنيٌّ )�مهدون (�الكسرة، وهو مضاف، والجار والمجرور متعل� �الفعل 

فعل مضارع مرفوع بثبوت ) �مهدون (على الكسر في محّلِ جرِّ مضاف إل�ه، والم�م للجمع، 

�ون في محّلِ رفع  النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

فهم �مهدون ألنفسهم، : فاعل، والجملة الفعل�َّة في محّلِ رفع خبر لمبتدأ محذوٍف، والتَّقدیر

ر�  ر� في محّلِ جزٍم، وجملة فعل الشَّ والجملة اإلسم�َّة من المبتدأ المحذوف وخبره جواب الشَّ

 .   )١()َمنْ (جوا�ه في محّلِ رفع خبر للمبتدأ و 

ر�  : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملتيِّ الشَّ

ِ ه هللا تعالى الخطاب إلى النَّ یوجِّ       
ّ
سیروا في ال�الد فانظروا : �قول للمشر�ین �أنْ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

أمرهم �َّ  لرسل هللا تعالى؟، وأنْ  ذین ظلموا من قبلكم، �یف �ان عاق�ة تكذیبهمإلى مساكن الَّ 

هیب أتي ذلك الیوم الرَّ �َّ  م وهو اإلسالم، وذلك من قبل أنْ ین الق�ٍّ بإقامة قصدهم ووجهتهم إلى الدِّ 

ة، وآخر في فر�� في الجنَّ : اس یومها إلى فر�قینق النَّ ه، فیتفرَّ ذ� ال �قدر أحد على ردِّ الَّ 

تین، فالجملة ة حال الفر�قین، وذلك في س�اق جملتین شرطیَّ ر، ُثمَّ ُتبیِّن اآل�ات الكر�مالسعیِّ 

�فروا  أنْ : ر�عیر، فإذا وقع منهم فعل الشَّ ذ� في السَّ ة األولى تتحدث عن حال الفر�� الَّ رط�َّ الشَّ 

ا ار، أمَّ علیهم وزر �فرهم مع خلودهم في النَّ  أنَّ : ر��ا� تعالى و�تا�ه، �ان لهم جواب الشَّ 

ر� ة، فإذا وقع فعل الشَّ ذ� في الجنَّ ان�ة فتتحدث عن حال الفر�� اآلخر الَّ ة الثَّ رط�َّ الجملة الشَّ 

 ،ألنفسهم �قدمون الخیر فهم: ر�عملوا خیرًا وأطاعوا هللا تعالى، ترتب عل�ه جواب الشَّ  أنْ : منهم

  . )٢(ع�مو�لقون ما تقر �ه أعینهم في دار النَّ 

                                                           

 .٣/٢٠ -  أحمد الدَّعاس وآخرون  – الكر�م إعراب القرآن: انظر (١)

  .١١٦- ٢١/١١٥ –ابن عاشور  -التَّحر�ر والتَّنو�ر : انظر (٢)
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يَـْبُسطُُه ِيف ا�َُّ ﴿: قوله تعالى: المسألة الخامسة  الَِّذي يـُْرِسُل الرَِّ�َح فـَتُِثُري َسَحاً� فـَ

تَـَرى اْلَوْدَق َخيُْرُج ِمْن ِخَالِلهِ  فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء  السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َوَجيَْعُلُه ِكَسًفا فـَ

   ]٤٨:ومالرُّ [﴾ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُرونَ 

   ر�الشَّ  تحلیل جملة: الً أوَّ 

  :  ��ان ذلك ف�ما �أتي، و تتضمَّن هذه المسألة جملتین شرطیَّتین

 رط�َّة األولى    ﴾َكْيَف َيَشاءُ ﴿: قوله تعالى: الجملة الشَّ

، وهو أداة شر� )١(استفهام مبنيٌّ على الفتح في محّلِ نصب حالٍ  اسم )َكْيفَ (: أداة الشر� )١(

  . غیر جازمة

مَّة )َيَشاءُ (: جملة فعل الشر� )٢( ر�، والفاعل ضمیر  ،فعل مضارع مرفوع �الضَّ وهو فعل الشَّ

�یف �شاء : ، ومفعول �شاء محذوف، والتَّقدیر�عود على هللا تعالى) هو(مستتر جوازًا تقدیره 

  .َ�ْسَطُه َیْ�ُسُطهُ 

�اق ما یدلُّ على ال: جملة جواب الشر� )٣( م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب جواب الشَّ

 . )٢(�یف �شاء َیْ�ُسُطه: المحذوف، والتَّقدیر

  

  َّفَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم ﴿ :قوله تعالى: ان�ةة الثَّ رط�َّ الجملة الش

  ﴾َيْستَـْبِشُرونَ 

خافض لشرطه  �ون،على السُّ  مان مبنيٌّ ظرف لما �ستقبل من الزَّ  )ِإَذا( : :ر�أداة الشَّ  )١(

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمة نصوبم

ر� )٢( فعل ماٍض مبنيٌّ على الفتح، ) أصاب( )َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ ( :جملة فعل الشَّ

ر�، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره هو �عود على هللا تعالى،  جار ) �ه(وهو فعل الشَّ

                                                           

 . ٣/٢١ - أحمد الدَّعاس وآخرون  -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

 . ٤١٧ص –محمَّد �ارتجي  –ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن : انظر (٢)
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�ون في محّلِ نصب وصول اسم م) نْ مَ (، )أصاب(ومجرور متعل� �الفعل  مبنيٌّ على السُّ

مَّة، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا ) �شاء(، )أصاب(مفعول �ه للفعل  فعل مضارع مرفوع �الضَّ

ال محلَّ لها من اإلعراب صلة الموصول، ) �شاء(وجملة ، �عود على هللا تعالى) هو(قدیره ت

 . )١(لوقوعها �عد إذا الظَّرف�َّةفي محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ ) أصاب(والجملة الفعل�َّة 

ر� )٣( الفجائ�َّة حرف ال محلَّ له من اإلعراب، ) إذا( )ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُرونَ ( :جملة جواب الشَّ

�ون في محّلِ رفع مبتدأ، ) هم( فعل مضارع مرفوع ) �ست�شرون (ضمیر منفصل مبنيٌّ على السُّ

�ون في بثبوت النُّون؛ ألنَّه من األفعال الخمسة، وواو ا لجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السُّ

، والجملة اإلسم�َّة )هم(في محّلِ رفع خبر المبتدأ ) �ست�شرون (محّلِ رفع فاعل، والجملة الفعل�َّة 

 . )٢(الفجائ�َّة ال محلَّ لها من اإلعراب )إذا(ـمن المبتدأ والخبر جواب شرٍ� غیر جازٍم مسبوٍق ب

ِ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 
ّ
  ر�الشَّ  لجملتي

حاب �اح فتحرك السَّ ذ� ی�عث الرِّ تشیر اآل�ات الكر�مة إلى �مال قدرة هللا تعالى فهو الَّ       

حاب �عد ذلكوتسوقه أمامها،  ینشره في أعالي : وفي س�اق جملة شرط�َّة تبیِّن اآل�ات حال السَّ

وجملة  قة،�یف �شاء خف�فًا أو �ث�فًا، مط�قًا أو غیر مطب�، و�جعله أح�انًا قطعًا متفرِّ  الجوِّ 

م معناها، والتَّقدیر ر� محذوفة؛ لتقدُّ فتر� المطر یخرج من بین  �یف �شاء ی�سطه،: جواب الشَّ

س�اق  اس إذا ما نزل علیهم المطر، وذلك فيحال النَّ إلى حاب، ُثمَّ تشیر اآل�ات الكر�مة السَّ 

شاء من ع�اده وخلقه، �َّ  إذا أنزل هللا تعالى المطر فأصاب �ه منْ : إذا وقع فعلها ةٍ شرط�َّ  جملةٍ 

، وقد )٣(ون و�فرحون �ما أصابهم هللا تعالى �ه من المطررُ سَ إذا هم �ُ : ر� منهم�ان جواب الشَّ 

ر�  ر� ) إذا(استعمل أداة الشَّ هللا تعالى �المطر وهو إصا�ة قطعًا التي تفید تأكید وقوع فعل الشَّ

، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه وهو است�شار النَّاس وفرحهم برحمة هللا من �شاء من ع�اده

  .    تعالى بهم

                                                           

 .٩/١٢٨ -بهجت صالح  -ل ل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ : انظر (١)

 .٧/٥١٣ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

 .  ١٤/٤٤ -القرطبيُّ  -الجامع ألح�ام القرآن : انظر (٣)



- ٢١٢ - 
 

فَاْنظُْر ِإَىلٰ آَ�ِر َرْمحَِت ا�َِّ َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرَض بـَْعَد ﴿: قوله تعالى: ادسةالمسألة السَّ 

   ]٥٠:ومالرُّ [﴾َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َلُمْحِيي اْلَمْوَتىٰ  َمْوِ�َا ِإنَّ ذَِٰلكَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

إْن، وهي حرف شر� جازم : تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

فعل ) أرسل(�اح، فالفعل إْن أرسل هللا الرِّ : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

 . )١(جزمٍ  وهو فعل الشر� في محلِّ  ،على الفتح ماٍض مبنيٌّ 

واقعة في جواب الفص�حة الفاء ) فانظر( )فَاْنظُْر ِإَىلٰ آَ�ِر َرْمحَِت ا�َِّ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

�ون، والفاعل ضمیر على السُّ  فعل أمر مبنيٌّ ) انظر(، اإلعرابا من له ال محلَّ المقدَّر ر� الشَّ 

واالسم المجرور  ،)انظر(مجرور متعل� �الفعل جار و ) آثار إلى(، )أنت(مستتر وجو�ًا تقدیره 

لف� الجاللة مضاف إل�ه ) هللا(مضاف إل�ه مجرور �الكسرة، وهو مضاف، ) رحمت(مضاف، 

ر� في محّلِ جزمٍ ) ظران(�الكسرة، والجملة الفعل�َّة مجرور   . )٢(جواب الشَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

اتجة عن نزول المطر، ظر والتدبُّر في اآلثار النَّ تطالب اآل�ات الكر�مة من �ّلِ عاقٍل النَّ       

الرِّ�اح لتسوق إْن أرسل هللا تعالى : قدیروالتَّ  ،محذوف أداتها وفعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ 

فانظر إلى آثار رحمة هللا تعالى �المطر، �یف �حي : ر� لكّلِ عاقلٍ حاب، �ان جواب الشَّ السَّ 

مار، فا� تعالى قادر على إح�اء النَّاس و�ثرة الثِّ  ،وذلك بخضرة األشجار ،األرض �عد موتها

 شيء، فهو على �لِّ �عد موتهم �ما أحیى األرض �عد أْن �انت هامدة، فا� تعالى ال �عجزه 

  .   )٣(شيٍء قدیرٍ 

                                                           

  . ٢١/٦١ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

  . ٨/٣٦٤٠ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (٢)

  . ٢/٤٦٣ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)



- ٢١٣ - 
 

ا�عة َولَِئْن َأْرَسْلَنا ِرًحيا فـََرَأْوُه ُمْصَفر�ا َلظَلُّوا ِمْن بـَْعِدِه ﴿ :قوله تعالى: المسألة السَّ

  ]٥١:ومالرُّ [﴾َيْكُفُرونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  حرف مبنيٌّ  ،الالم موطئة للقسم )لَِئنْ (: أداة الشر� )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ ) إنْ (

ر� )٢(  صاله بنا�ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) أرسلنا( )َأْرَسْلَنا ِرًحيا(: جملة فعل الشَّ

�ون في على السُّ  ضمیر متصل مبنيٌّ  الفاعلین )نا(، ي محّلِ جزمٍ ر� فوهو فعل الشَّ  الفاعلین،

 . )١( �الفتحةمفعول �ه منصوب ) ر�حاً (رفع فاعل،  محلِّ 

ر� )٣( ر� قسم ، والقسم : جملة جواب الشَّ ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّه تقدم على الشَّ جواب الشَّ

ر� خبر یجوز ف�ه التَّصدی� والتَّكذیب، في حین ر�؛ ألنَّ جواب الشَّ أنَّ  أح�ُّ �الجواب من الشَّ

من �عده ��فرون لظلُّوا : جواب القسم ال �حتمل إال التَّصدی�، وقد سدَّ جواب القسم، وهو قوله

ر� المحذوف   .)٢(مسدَّ جواب الشَّ

ر� : ثان�اً    األثر التَّفسیر�ُّ لجملة الشَّ

اآل�ة بب�ان اس إذا نزل بهم المطر، بدأت هذه ا�قة حال النَّ بیَّنت اآل�ات الكر�مة السَّ  �عد أنْ       

لئن أرسلنا على : ة فعلهاعهم، وذلك في س�اق جملة شرط�َّ ة لزرِّ حالهم إذا ما أصابهم ر�ح مضرَّ 

، وقع منهم رِّ�حًا من أثر تلك العهم مصفرَّ فرأوا زرَّ  ،ة مفسدةه ونموه ر�حًا ضارَّ تِ ضرَ رع �عد خُ الزَّ 

وا من �عد اصفرار زرعهم لظلُّ : الَّذ� أغنى عنه جواب القسم وهور� المحذوف جواب الشَّ 

  . )٣(یجحدون نعم هللا تعالى علیهم

                                                           

 .٣/٢١ – أحمد الدَّعاس وآخرون  –إعراب القرآن الكر�م : انظر(١) 

  . ١١/٦١ -محمود صافي  -الجدول في إعراب القرآن : انظر (٢)

عد�ُّ  - ت�َّسیر الكر�م الرَّحمن : انظر (٣)   . ٦٤٤ص - السَّ



- ٢١٤ - 
 

فَِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتٰى َوَال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا ﴿: قوله تعالى: المسألة الثَّامنة

 ]٥٢:ومالرُّ [﴾َولَّْوا ُمْدِبرِينَ 

  ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ  

خافض لشرطه  �ون،على السُّ  مان مبنيٌّ لما �ستقبل من الزَّ ظرف  )ِإَذا( :ر�أداة الشَّ  )١(

 . بجوا�ه، وهو أداة شر� غیر جازمةنصوب م

ر� )٢( مِّ فعل ماض مبنيٌّ على ) ولوا( )َولَّْوا ُمْدِبرِينَ ( :جملة فعل الشَّ المقدَّر؛ للتَّعذُّر على  الضَّ

�ون  ر�، وواو الجماعة ضمیر متَّصل مبنيٌّ على السَّ األلف المحذوفة؛ للتَّخفیف ، وهو فعل الشَّ

حال منصوب �ال�اء؛ ألنَّه جمع مذ�َّر سالم، ) مدبر�ن(في محّلِ رفع فاعل، واأللف فارقة، 

 . )١(ذا الظَّرف�َّةوالجملة الفعل�َّة في محّلِ جرٍّ �اإلضافة؛ لوقوعها �عدا إ

ر� )٣( �اق ما یدلُّ على الجواب  :جملة جواب الشَّ م في الّسِ ر� محذوف؛ ألنَّه قد تقدَّ جواب الشَّ

مَّ الدُّعاء: المحذوف، والتَّقدیر  . )٢(إذا ولَّوا مدبر�ن فإنَّك ال تسمع الموتى وال تسمع الصُّ

  فسیر� لجملة الشر�األثر التَّ : ثان�اً 

ِ تعالى الخطاب إلى النَّ ه هللا یوجِّ       
ّ
ار ك ال تسمع الكفَّ إنَّ : ةٍ شرط�َّ  في س�اق جملةٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

 مهم دعوتك لهعر واالعت�ار، وال تسمدبُّ هم قد تر�وا التَّ ذین هم في الحق�قة �األموات؛ ألنَّ الَّ 

مِّ �اإل�مان؛ ألنَّ  ر�، وا عنك مدبر�ن فهذا فعل الشَّ ما إذا تولَّ ذین في آذانهم وقر، الس�َّ الَّ  هم �الصُّ

 مَّ وا مدبر�ن فال تسمع الصُّ إذا تولَّ : قدیر�اق الكر�م، والتَّ ا الجواب محذوف دلَّ عل�ه السِّ أمَّ 

ر�  وقد، )٣(عاءالدُّ  ر� فعلالتي تفید تأكید وقوع ) إذا(استعمل أداة الشَّ وهو تولي المشر�ین  الشَّ

، وعل�ه یتحق� جوا�ه المرت�� �ه قطعًا وهو أنَّك لن عند سماع الح�ِّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(مدبر�ن عن النبي 

، فال تذهب نفسك علیهم حسراتٍ    . تستط�ع أْن تسمعهم دعوة الح�ِّ

                                                           

رو�ش –و��انه إعراب القرآن الكر�م : انظر(١) ین الدَّ  .٧/٥١٧ -  محي الّدِ

 .٣/٩٤١ -أحمد الخرَّا�  –المجتبى من مش�ل إعراب القرآن : انظر (٢)

ابونيُّ  - صفوة التَّفاسیر : انظر (٣)  .٢/٤٦٤ - الصَّ



- ٢١٥ - 
 

ميَاَن َلَقْد لَِبثْـُتْم ِيف ِكَتاِب ﴿: قوله تعالى: المسألة التَّاسعة َوقَاَل الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َواْإلِ

ُتْم َال تـَْعَلُمونَ  ا�َِّ ِإَىلٰ  َذا يـَْوُم اْلبَـْعِث َولَِٰكنَُّكْم ُكنـْ    ]٥٦:ومالرُّ [﴾يـَْوِم اْلبَـْعِث فـَهَٰ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

، وهي حرف شر� جازم إنْ : هاتقدیر ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفة، أداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 . لها من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

) �نتم(�عث، فالفعل إْن �نتم من�ر�ن لل: ذوف، والتَّقدیرر� محفعل الشَّ  :ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

  .)١(جزمٍ  ر� في محلِّ فعل ماٍض فعل الشَّ 

َذا يـَْوُم اْلبَـْعثِ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(  ر�الفاء الفص�حة واقعة في جواب الشَّ ) فهذا( )فـَهَٰ

اسم إشارة ) ذا(، ال محلَّ له من اإلعرابنب�ه حرف للتَّ ) ها(، ال محلَّ لها من اإلعراب المقدَّر

وهو مضاف،  ،ةمَّ الضَّ �خبر المبتدأ مرفوع ) یوم(رفع مبتدأ،  �ون في محلِّ على السُّ  مبنيٌّ 

في  ر�شَّ الة من المبتدأ والخبر جواب سم�َّ إل، والجملة ا�الكسرةمضاف إل�ه مجرور ) ال�عث(

 .  )٢(محّلِ جزمٍ 

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ لتَّ األثر ا: ثان�اً 

جال الَّ        ة التي م�ثوها ذ� یدور بین المشر�ین والمؤمنین حول المدَّ تذ�ر اآل�ات الكر�مة الّسِ

ن�ا، أمَّ  ن�ا غیر ساعٍة منْ ا المشر�ون ف�قسموا أنَّ في الح�اة الدُّ هاٍر، أمَّا نَّ  هم ما م�ثوا في الدُّ

ًا  لقد م�ثتم ف�ما �ت�ه هللا تعالى في ساب� علمه : علیهم وتكذی�ًا لهمالمؤمنون ف�قولوا للمشر�ین ردَّ

 ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ستكمل اآل�ة الكر�مة قول المؤمنین،إلى یوم ال�عث الموعود، وت

فهذا یوم ال�عث : ر�إْن �نتم من�ر�ن لل�عث، �ان جواب الشَّ : قدیروالتَّ  ،محذوف أداتها وفعلها

  .  )٣(وٕات�اعه �م لم تصدقوا �ه؛ لتفر�ط�م في طلب الح�ِّ ونه، ولكنَّ ذ� �نتم تن�ر الَّ 

                                                           

  .٨/٣٦٤٦ -محمود �اقوت . د -إعراب القرآن الكر�م : انظر (١)

  . ٧/٥٢٠ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

 .٢/٤٦٤ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)



- ٢١٦ - 
 

َذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َولَِئْن ﴿: قوله تعالى: المسألة العاشرة َنا ِللنَّاِس ِيف هَٰ َوَلَقْد َضَربـْ

ُتْم ِإالَّ ُمْبِطُلونَ  تَـُهْم ِ�يٍَة لَيَـُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن أَنـْ   ]٥٨:ومالرُّ [﴾ِجئـْ

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

له من اإلعراب،  على الفتح ال محلَّ  الالم موطئة للقسم حرف مبنيٌّ  )لَِئنْ (: ر�أداة الشَّ  )١(

 . له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  حرف شر� جازم مبنيٌّ ) إنْ (

ر� )٢( تَـُهْم ِ�يَةٍ (: جملة فعل الشَّ صاله �ضمیر �ون؛ التِّ على السُّ  فعل ماٍض مبنيٌّ ) جئتهم( )ِجئـْ

ر� في محّلِ جزمٍ فع االرَّ   على الفتح في محلِّ  صل مبنيٌّ اء ضمیر متَّ ، والتَّ لمتحرِّك، وهو فعل الشَّ

، محّلِ نصب مفعول �ه، والم�م للجمع في مِّ على الضَّ  صل مبنيٌّ رفع فاعل، والهاء ضمیر متَّ 

 . )١()جئتهم(مجرور متعل� �الفعل وجار و ) �آ�ة(

 ، والقسم أح�ُّ ر� قسمه تقدم على الشَّ ر� محذوف وجو�ًا؛ ألنَّ جواب الشَّ : ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

جواب  كذیب، في حین أنَّ صدی� والتَّ ر� خبر یجوز ف�ه التَّ جواب الشَّ  ر�؛ ألنَّ �الجواب من الشَّ 

ر� جواب الشَّ  مسدّ ل�قوَلنَّ : القسم ال �حتمل إال التَّصدی�، وقد سدَّ جواب القسم، وهو قوله

  .)٢(المحذوف

  ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

اس ما �حتاج إل�ه النَّ  هللا تعالى قد َبیََّن في القرآن الكر�م �لَّ  تشیر اآل�ات الكر�مة إلى أنَّ       

ه هللا تعالى وجِّ �س، ُثمَّ یُ و�ز�ل اللُّ  ،ا یوضح الح�َّ والعبر ممَّ  ،واألخ�ار ،واألمثال ،من المواع�

ِ خطا�ه إلى النَّ 
ّ
د �ما طلبوه من لئن جئتهم �ا محمَّ : فعلها ةٍ شرط�َّ  وذلك في س�اق جملةٍ  ،)ملسو هيلع هللا ىلص( بي

و ل�قولنَّ الَّذین وه عنه جملة جواب القسم، الَّذ� أغنى ر� المحذوفوقع منهم جواب الشَّ اآل�ات، 

   . )٣(ما أنت وأصحا�ك إال قوم م�طلون : �فروا

                                                           

عاس – إعراب القرآن الكر�م: انظر(١)  .٣/٢٣ -وآخرون  أحمد الدَّ

ل لكتاب هللا المرتَّل : انظر (٢)   .٩/١٤٠ -بهجت صالح  -اإلعراب المفصَّ

  . ٦/٣٢٨ -ابن �ثیر  -تفسیر القرآن العظ�م : انظر (٣)
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َوَال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن  َفاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد ا�َِّ َحقٌّ ﴿: قوله تعالى: ةالمسألة الحاد�ة عشر 

  ]٦٠:ومالرُّ [﴾َال يُوِقُنونَ 

   ر�تحلیل جملة الشَّ : الً أوَّ 

إْن، وهي حرف شر� جازم : تقدیرها ،ر� في اآل�ة الكر�مة محذوفةأداة الشَّ : ر�أداة الشَّ  )١(

 .  له من اإلعراب �ون ال محلَّ على السُّ  مبنيٌّ 

فعل ) قال(إْن قال الكافرون ذلك، فالفعل : قدیروالتَّ  ،ر� محذوففعل الشَّ : ر�جملة فعل الشَّ  )٢(

   .)١(جزمٍ  ر� في محلِّ وهو فعل الشَّ  ،على الفتح ماٍض مبنيٌّ 

ال محلَّ لها من ر� الفاء الفص�حة واقعة في جواب الشَّ  )فَاْصِربْ (: ر�جملة جواب الشَّ  )٣(

) أنت(�ون، والفاعل ضمیر مستتر وجو�ًا تقدیره على السُّ  فعل أمر مبنيٌّ ) اصبر(، اإلعراب

ِ �عود على النَّ 
ّ
ر� في محّلِ جزمٍ ) اصبر(، والجملة الفعل�َّة )ملسو هيلع هللا ىلص( بي  .  )٢(جواب الشَّ

   ر�لجملة الشَّ  فسیر�ُّ األثر التَّ : ثان�اً 

ِ إلى النَّ ه هللا تعالى الخطاب وجِّ یُ       
ّ
بر على أذ� المشر�ین، وذلك في اه �الصَّ آمرًا إ�َّ ) ملسو هيلع هللا ىلص( بي

إْن قال الكافرون لك ومن معك من : قدیروالتَّ  ،ة محذوف أداتها وفعلهاس�اق جملة شرط�َّ 

 فاصبر، فإنَّ وعد هللا تعالى بنصرك: ر�إْن أنتم إالَّ م�طلون، فل��ن منك جواب الشَّ : المؤمنین

 .      )٣(من إنجازه البدَّ  ح�ٌّ 

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٢١/٦٨ - محمود صافي -الجدول في إعراب القرآن : انظر (١)

  . ٧/٥٢١ -رو�ش ین الدَّ محي الدِّ  - إعراب القرآن الكر�م و��انه : انظر (٢)

  . ٢/٤٦٥ -  ابونيُّ الصَّ  - فاسیر صفوة التَّ : انظر (٣)
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  : الفصل الثَّالث خالصة

) آ�ة ٦٩( عن�بوتال وهما سورتا ،الثثَّ �عد ق�ام ال�احث �استقراء آ�ات سورتي الفصل ال      

وموال  ، مختلفةةً شرط�َّ  جملةً  أر�عینلى ورتین تشتمل ع، وجد ال�احث أنَّ آ�ات السُّ )آ�ة ٦٠( رُّ

من أر�انها،  منها جزءٌ  َف ذِ ة، و�عضها قد حُ رط�َّ ر�ان الجملة الشَّ أ ىستوفاقد �عضها  أدواتها،

  : أتيوتفصیلها ف�ما �

 : ةرط�َّ الشَّ  األدوات المستخدمة في الجمل: أوالً 

رط�َّة في آ�ات هذا الفصل هي ثمان        يوجد ال�احث أْن األدوات المستخدمة في الجمل الشَّ

ْا، َمْا، َ�ْیفَ : (أدواٍت فق� وهي ْا، َلْوَالْ، أمَّ األدوات هذه تنوعت وقد  ،)إْن، َمْن، ِإَذْا، َلْو، َلمَّ

، فاألدوات الجازمة وأدوات غیر جازمةٍ  ة بین أدواٍت جازمةٍ رط�َّ المستخدمة في الجمل الشَّ 

وهي اسم ) َماْ (و وهي اسم شر� جازم،) َمنْ (وهو حرف شر� جازم، و) إنْ : (المستخدمة هي

قد  شرط�َّةٍ  جملٍ  خمس: منها ةً شرط�َّ  عشرة جملةً  ثالثاستخدم في ) إنْ (فالحرف  شر� جازم،

) َماْ (واالسم ٍة فق�، جمٍل شرط�َّ  أر�عاستخدم في ) َمنْ (االسم و ، )إنْ (منها األداة الشرط�ة  ُحِذَفْت 

) اْ ذَ إِ : (غیر الجازمة المستخدمة فهية رط�َّ أمَّا األدوات الشَّ استخدم في جملتین شرطیتین فق�، 

استخدم في ) اْ ذَ إِ (ة غیر جازمة، فالحرف وجم�عها حروف شرط�َّ ) َلْوال(و) أمَّاْ (و) َلوْ (و )َلمَّاْ (و

استخدم في ) َلوْ (الحرف و ، ةٍ شرط�ِّ  جملٍ  أر�عاستخدم في ) َلمَّا(الحرف و ٍة، شر جمٍل شرط�َّ ع

استخدم ) َلْوَالْ (استخدم في جملتین شرطیَّتین فق�، والحرف ) أمَّاْ (الحرف و ، ةٍ شرط�ِّ  جملٍ  ثالث

  . استخدم في جملٍة شرط�ٍَّة واحدٍة فق�) َ�ْیفَ (فق�، واالسم  واحدةٍ  ةٍ شرط�َّ  في جملةٍ 

 :ر�أر�ان جملة الشَّ  أحوال: ثان�اً 

ر�، وفعله، وجوا�ه، دون : الثةاستوفت اثنتان وعشرون جملًة شرط�ًَّة أر�انها الثَّ   ) أ( وهي أداة الشَّ

 . َحْذٍف فیها
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رط�َّة المحذوفة هي  ) ب( ر� مع فعلها معًا من ست جمٍل شرط�ٍَّة، فاألدوات الشَّ : ُحِذَفْت أداة الشَّ

ر� الجازم  ر� غیر الجازم وذلك في خمس جمٍل شرط�ٍَّة، ) إنْ (حرف الشَّ وذلك ) َلوْ (وحرف الشَّ

ر� وفعلها فيفي جملٍة شرط�ٍَّة   .هذه الجمل واحدٍة، وقد قام ال�احث بتقدیر أداة الشَّ

ر� فق� في اثنتي عشرة جملًة شرط�ًَّة، س�ع جمٍل شرط�ٍَّة منها �انت   ) ت( ُحِذَفْت جملة جواب الشَّ

ر� الجازم  ، �ما ُحِذَفْت في جملتین شرطیَّتین �انت أداة )إنْ (األداة المستخدمة فیها حرف الشَّ

ر� المس ر� غیر الجاالشَّ جمٍل شرط�ٍَّة �انت  ، �ما ُحِذَفْت في ثالث)َلوْ (زم تخدمة ف�مها حرف الشَّ

رط�َّة المستخدمة فیهاأل ر� غیر الجازمة دوات الشَّ لكّلِ واحد ) َ�ْیفَ (و) ِإَذاْ (و) َلمَّاْ (ا حروف الشَّ

ذ� �عقب جملة لكالم الَّ الجواب ُ�ْعَلُم من أصل ا منها جملة واحدة، و�ان حذفها إمَّا جوازًا؛ ألنَّ 

ر� المحذوفة قسم  ر�، وٕامَّا وجو�ًا؛ ألنَّه تقدم على جملة الشَّ ر� الشَّ فأغنى القسم عن جواب الشَّ

ه ر� المحذوفة، وقد قام ال�احث بتقدیر وسدَّ مسدَّ �ّلِ ما ، أو تقدم ما یدل على جملة جواب الشَّ

ر� المحذوفة�حتاج من     .  جمل جواب الشَّ
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  الخاتمة

الحاتالحمد �        الم على أشرف خل� هللا تعالى الة والسَّ ، والصَّ الَّذ� بنعمته تتم الصَّ

  ...ا �عدین، أمَّ بإحساٍن إلى یوم الدِّ  عهمات�هار الم�امین، ومن أجمعین، وعلى آله وصح�ه األطَّ 

راسة، َخُلَص ال�احث إلى مجموعٍة من        فإنَّه �عد ال�حث والجمع واالستقراء في موضوع الّدِ

  : النَّتائج والتَّوص�ات، ُأبیُِّنها ف�ما �أتي

   تائجالنَّ : الً أوَّ 

راسة تعنى �شئون العقیدة اإلسالم�َّ السُّ  إنَّ  )١( ة، ومعالجة شبهات المشر�ین حول ور موضوع الّدِ

ِ القرآن 
ّ
المشر�ین �ما حلَّ �األمم  ر، وٕاث�ات عقیدة ال�عث والجزاء، وتذ�ی)ملسو هيلع هللا ىلص(الكر�م، ورسالة النَّبي

 .  �َّة األخر� ور الم�َّ ا�قة عندما �ذَّبت رسل هللا تعالى، شأنها في ذلك شأن السُّ السَّ 

ِ وعلم النَّح اً وث�ق اً إنَّ هناك ارت�اط )٢(
ّ
�ه �فهم القرآن  هو واإلعراب؛ ألنَّ بین التَّفسیر التَّحلیلي

 . الكر�م، و��ون التَّفسیر سالمًا من اللَّحن

راسة على مائٍة وٕاحد� وعشر�ن مسألًة، تضمَّنت مائًة و  )٣( وثالثین جملًة  أر�عاً اشتملت سور الّدِ

ل  رط�َّة في سور الفصل األوَّ عراء(شرط�ًَّة، حیث بلغ عدد الجمل الشَّ اٍن ثم) سورتا الفرقان والشُّ

عراء، بینما بلغ  وثالثین جملًة، منها ست عشرة جملًة في سورة الفرقان، وال�اقي في سورة الشُّ

ن أر�ع وعشرو  ستًَّا وخمسین جملًة، منها) سورتا النَّمل والقصص(عددها في سور الفصل الثَّاني 

سورتا العن�بوت (جملًة في سورة النَّمل، وال�اقي في سورة القصص، أمَّا في سور الفصل الثَّالث 

وم جملًة، منها إحد� وعشرون جملًة في سورة العن�بوت، وال�اقي في  أر�عینفقد بلغ عددها ) والرُّ

وم  .  سورة الرُّ

راسة اشت �عد االستقراء )٤( ماًال الح� ال�احث أنَّ سورة القصص هي أكثر سورة في سور الّدِ

رط�َّة، ثُ  وم، سورة  النَّمل، ُثمَّ مَّ یلیها سورة على الجمل الشَّ عراء، ُثمَّ سورة العن�بوت، ُثمَّ سورة الرُّ الشُّ

 .   فالفرقان

ر�، : والح� ال�احث أ�ضًا أنَّ أر�عًا وثمانین جملًة شرط�ًَّة قد استوفت أر�انها الثَّالث )٥( أداة الشَّ

 . وفعله وجوا�ه، دون حذٍف فیها
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رط�َّة في سور �ما  )٦( راسة قد وقع على صورتین الح� ال�احث أنَّ الحذف في الجمل الشَّ الّدِ

ر� مع الفعل،: األولى: هما شرط�ًَّة،  وقد وقع ذلك في اثنتي عشرة جملةً  حذف أداة الشَّ

ر� فق�، وقد وقع ذلك في ثماٍن وثالثین جملًة شرط�َّةً : واألخر�   . حذف جواب الشَّ

رط�َّة في سور الدِّ ل�عد حصر واستقراء ال�احث  )٧( راسة، وجد مواضع الحذف في الجمل الشَّ

 ِ
ّ
ال�احث أنَّ الحذف قد وقع في خمسین جملًة شرط�ًَّة؛ وذلك لیؤ�د على اإلعجاز اللُّغو�ِّ الب�اني

جعل النَّفس نوع من اإلیجاز، واإلیجاز �الغة، تللقرآن الكر�م، فاستخدام الحذف في الكالم 

 .   تذهب في تقدیره �لَّ مذهبٍ 

رط�َّة، وجد ال�احث أنَّ  )٨( رط�َّة المستخدمة في الجمل الشَّ �عد حصر واستقراء األدوات الشَّ

ر� الجازمة ر� غیر الجازمة أكثر استخدامًا من أدوات الشَّ  . أدوات الشَّ

راسة هي أداة  )٩( رط�َّة في سور الّدِ وجد ال�احث أ�ضًا أنَّ أكثر األدوات استخدامًا في الجمل الشَّ

ر� الجا  . فهي ُأمُّ ال�اب) ِإنْ (زمة الشَّ

رط�َّة هي عشر أدواٍت  )١٠( رط�َّة المستخدمة في الجمل الشَّ وجد ال�احث أ�ضًا أنَّ األدوات الشَّ

، َ�ْیفَ : (فق� وهي ْا، َلْوَالْ، َمْا، أمَّْا، أ�َّ  : ، وتفصیلها في الجدول اآلتي)إْن، َمْن، ِإَذْا، َلْو، َلمَّ

  ورودهاعدد مرات   عملها  األداة  قمالرَّ 

  ٤١  جازمة  إنْ   ١

  ٣١  غیر جازمة  ِإَذاْ   ٢

  ٢٥  غیر جازمة  َلمَّاْ   ٣

  ١٥  جازمة  َمنْ   ٤

  ٩  غیر جازمة  َلوْ   ٥

  ٥  غیر جازمة  َلْوَالْ   ٦
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  عدد مرات ورودها  عملها  األداة  قمالرَّ 

  ٣  جازمة  َماْ   ٧

  ٣  غیر جازمة  أمَّاْ   ٨

  ١  جازمة  أ�َّ   ٩

  ١  غیر جازمة  َ�ْیفَ   ١٠

  

  وص�اتالتَّ : ثان�اً 

ر  )١( ا�� ُأوصي طالب العلم الشَّ عي �االهتمام �علم اإلعراب اهتمامًا �بیرًا؛ وذلك ألنَّه الضَّ

 . لمعرفة وتفسیر اآل�ات القرآن�َّة، �ما یرشد إلى أح�اٍم ومدلوالٍت إله�َّةٍ 

أنصح إخواني طالب التَّفسیر وعلوم القرآن �المشار�ة في مثل هذه السلسلة المهمَّة وهي  )٢(

ر� في القرآن الكر�م، و��ان أثرها على المعنى التفسیر�ِّ   . تحلیل جملة الشَّ

ین وأخصُّ قسم التَّفسیر وعلوم القرآن أْن �َّعملوا على إیجاد  )٣( أنصح اإلخوة في �ل�ة أصول الّدِ

ِ یدٍة مشابهٍة لهذا المشروع تتعل� �الجانب اللُّغو�ِّ المشروعاٍت جد
ّ
ِ في القرآن  تَّحلیلي

ّ
التطب�قي

      .    الكر�م

تعالى، وأسأل هللا تعالى أْن ینفعني  ف�ه هللاى نِّ �َّ هذا الجهد المتواضع ممَّا مَ  :وفي الختام      

لي �لَّ خطأ أو  عفو عنَّي و�غفرله خالصًا لوجهه الكر�م، وأْن �تقبله منَّي، و�جع�ه، وأْن ی

ة والمسلمین جز� مشرفي الفاضل عنَّي �لَّ خیٍر، تقصیٍر، وأْن ی وأْن ینفع �ه طل�ة العلم خاصَّ

  .   إنَّه �اإلجا�ة جدیرعامَّة، 

 وآخر دعوانا أْن الحمد � رّبِ العالمین

 

  

 

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ةالفھارس العامَّ 

ل ً ـــأوَّ   فھرس اآلیات القرآنیَّة : ا

ً ــثانی   فھرس األحادیث النَّبویَّة واآلثار : ا

ً ــثالث   فھرس األعالم المترجم لھم : ا

 ً   فھرس المصادر والمراجع : رابعا

 ً   فھرس الموضوعات : خامسا
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  فهرس اآل�ات القرآن�َّة: أوَّالً 

راسة - ١  : فهرس اآل�ات القرآن�َّة للجانب النَّظر�ِّ من الدِّ

  فحةالصَّ   رقم اآل�ة  ورةالسُّ   طرف اآل�ة  قمالرَّ 

  ٨  ٧  الفاتحة  ﴾...﴿َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ   ١

  ٢٨  ٩٧  ال�قرة  ﴾...﴿ُقْل َمْن َكاَن َعُدو�ا جلِِْربِيَل َفِإنَُّه نـَزََّلهُ   ٢

  ١٧  ١٠٦  ال�قرة  ﴾...ِخبَْريٍ  آيٍَة َأْو نـُْنِسَها �َْتِ ﴿َما نـَْنَسْخ ِمْن   ٣

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ   ٤   ١٨  ١٤٤  ال�قرة  ﴾...﴿َوَحْيُث َما ُكنـْ

  ٢٥  ١٤٥  ال�قرة  ﴾..ِد َما َجاَءكَ ﴿َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بـَعْ   ٥

  ٢٧  ١٦٥  ال�قرة  ﴾...يـََرْونَ َلُموا ِإْذ ﴿َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ظَ   ٦

  ١٦  ١٩١  ال�قرة  ﴾...﴿فَِإْن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتـُُلوُهمْ   ٧

  ٢١  ٢٨  آل عمران  ﴾...فـََلْيَس ِمَن ا�َِّ ﴿َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك   ٨

ُتْم حتُِبُّوَن ا�ََّ فَاتَِّبُعوِين   ٩   ٢١  ٣١  آل عمران  ﴾...﴿ُقْل ِإْن ُكنـْ

ُ َفَال َغاِلَب َلُكمْ ﴿ِإْن يـَْنُصرُْكُم   ١٠   ٢٢  ١٦٠  آل عمران  ﴾...ا�َّ

  ٢٢  ٤٨  ساءالنِّ   ﴿َوَمْن ُيْشِرْك ِ��َِّ فـََقِد افْـتَـَرى ِإْمثًا َعِظيًما﴾  ١١

  ١٨  ٧٨  ساءالنِّ   ﴾...﴿أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ   ١٢

  ٣٣  ٩٣  الّنِساء  ﴾...َجَهنَّمُ َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعّمًِدا َفَجَزاُؤُه ﴿  ١٣

  ٢٨  ١٢٣  ساءالنِّ   ﴾...﴿َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز بِهِ   ١٤

  ٢٤  ١٥٣  ساءالنِّ   ﴾...َتاِب َأْن تـُنَـزَِّل َعَلْيِهمْ َيْسأَُلَك َأْهُل اْلكِ ﴿  ١٥

  ١٦  ١٧٦  ساءالنِّ   ﴾...ُه َوَلٌد َوَلُه ُأْختٌ َهَلَك لَْيَس لَ ِإِن اْمُرٌؤ   ١٦

ُ ِمْنهُ ﴿َوَمْن   ١٧ َتِقُم ا�َّ   ٢٩  ٩٥  المائدة  ﴾...َعاَد فـَيَـنـْ

َتِغَي نـََفًقا﴿فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن   ١٨   ٢٤  ٣٥  عاماألنَّ   ﴾...تـَبـْ

َنا اْلِكَتابُ ﴿  ١٩   ٢٤  ١٥٧  عاماألنَّ   ﴾...َأْو تـَُقوُلوا َلْو َأ�َّ أُْنِزَل َعَليـْ

َها﴿َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدَ�   ٢٠   ٢٩  ٢٨  األعراف  ﴾...َعَليـْ
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  ١٧  ١٣٢  األعراف  ﴾...﴿َوقَاُلوا َمْهَما �َْتَِنا بِِه ِمْن آيَةٍ   ٢١

  ١٦  ١٤٣  األعراف  ﴾...َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِين  رَّ فَِإِن اْستَـقَ  ...﴿  ٢٢

ُ فـَُهَو   ٢٣   ٢١  ١٧٨  األعراف  ﴾...اْلُمْهَتِدي﴿َمْن يـَْهِد ا�َّ

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَ   ٢٤   ١٦  ٢٠٠  األعراف  ﴾...اِن نـَزْغٌ ﴿َوِإمَّا يـَنـْ

  ٢٩  ١٩  األنفال  ﴾...َقْد َجاءَُكُم اْلَفْتحُ ﴿ِإْن َتْستَـْفِتُحوا فَـ   ٢٥

تَـُهوا  ٢٦   ٢٩  ٣٨  األنفال  ﴾...يـُْغَفْر َهلُمْ  ﴿ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَنـْ

َ بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُهُ   ٢٧   ٤  ٣  و�ةالتَّ   ﴾...﴿َأنَّ ا�َّ

َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم   ٢٨   ٢٢  ٢٨  و�ةالتَّ   ﴾...ا�َُّ ﴿َوِإْن ِخْفُتْم َعيـْ

ْبُكْم َعَذاً� َألِيًما﴾  ٢٩   ١٦  ٤٠  و�ةالتَّ   ﴿ِإالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّ

ُ َما   ٣٠   ١٩  ١٦  یونس  ﴾...تـََلْوتُُه َعَلْيُكمْ ﴿ُقْل َلْو َشاَء ا�َّ

نـَْيا َوزِينَـتَـَها ﴿َمْن َكاَن يُرِيُد اْحلََياةَ   ٣١   ٢٩  ١٥  هود  ﴾..نـَُوفِّ  الدُّ

َقايَةَ  ﴿فـََلمَّا َجهََّزُهْم ِجبََهازِِهمْ   ٣٢   ٢٠  ٧٠  یوسف  ﴾...َجَعَل الّسِ

َنُكمْ  ِ��َِّ َشِهيًدا ُقْل َكَفى﴿  ٣٣   ٥٧  ٦٣  الرَّعد  ﴾...بـَْيِين َوبـَيـْ

ُتْم ِألَنـُْفِسُكمْ   ٣٤ ُتْم َأْحَسنـْ   ٢٩  ٧  اإلسراء  ﴾...﴿ِإْن َأْحَسنـْ

ْسَىن   ٣٥   ١٨  ١١٠  اإلسراء  ﴾...﴿َأ�� َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْمسَاُء احلُْ

  ٢٢  ١٧  الكهف  ﴿َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َلُه َولِي�ا ُمْرِشًدا﴾  ٣٦

  ٢٠  ٧٩  الكهف  ﴾...اِكَني يـَْعَمُلونَ َفَكاَنْت ِلَمسَ ﴿َأمَّا السَِّفيَنُة   ٣٧

َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا﴾  ٣٨   ٢٦  ١٠٩  الكهف  ﴿َوَلْو ِجئـْ

  ٢٣  ٥  مر�م  ﴿فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِي�ا﴾  ٣٩

  ٢٣  ٦  مر�م  ﴾...﴿يَرُِثِين َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوبَ   ٤٠

  ١٦  ٦٣  طه  ﴾...﴿قَاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحَرانِ   ٤١

  ٢٢  ١٢٣  طه  ﴿َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى﴾  ٤٢

  ١٩  ٢١  ورالنُّ   ﴾...َكى﴿َوَلْوَال َفْضُل ا�َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َما َز   ٤٣
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ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم ﴿  ٤٤   ھـ  ٥٥  النُّور  ﴾...َوَعَد ا�َّ

  ٣٢  ١  الفرقان  ﴾...تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ ﴿  ٤٥

  ٣٣  ٣  الفرقان  ﴾َوَال َميِْلُكوَن َمْوً� َوَال َحَياًة َوَال ُنُشورًا﴿  ٤٦

عراء  ﴾تِْلَك آَ�ُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ  *طسم ﴿  ٤٧   ٥٥  ٢-١  الشُّ

عراء  ﴾...ُه ُعَلَماءُ آيًَة َأْن يـَْعَلمَ  ﴿َأَوَملْ َيُكْن َهلُمْ   ٤٨   ٥٦  ١٩٧  الشُّ

عراء  ﴾َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ﴿  ٤٩   ٥٥  ٢٢٤  الشُّ

َر فـََقاَل َما﴿  ٥٠   ٨٨  ٢٠  النَّمل  ﴾...َال َأَرى ِيلَ  َوتـََفقََّد الطَّيـْ

  ٢٦  ١٠  القصص  ﴾...َعَلى قـَْلِبَها لَِتُكونَ  ﴿َلْوَال َأْن رََبْطَنا  ٥١

َناُهُم اْلِكَتاَب ِمنْ ﴿  ٥٢ ْبِلهِ  الَِّذيَن آتـَيـْ   ٥٧  ٥٢  القصص  ﴾...قـَ

  ١٢٠  ٨٥  القصص  ﴾...ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآنَ ﴿  ٥٣

  ١٦٧  ٦٠  العن�بوت  ﴾...وََكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة َال َحتِْمُل ِرْزقـََها﴿  ٥٤

وم  ﴾ ُغِلَبِت الرُّومُ ﴿  ٥٥   ١٩٤  ٢  الرُّ

  ٢٠  ٢٥  ومالرُّ   ﴾...ِإَذا ْعَوًة ِمَن اْألَْرضِ ﴿مثَُّ ِإَذا َدَعاُكْم دَ   ٥٦

  ٢٨  ٤٤  ومالرُّ   ﴾...﴿َمْن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفُرهُ   ٥٧

  ٢٢  ٤٨  ومالرُّ   ﴾...ِإَذا اِدهِ فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَ   ٥٨

  ٢٧  ١٢  جدةالسَّ   ﴾..ُسو رُُءوِسِهمْ ﴿َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن َ�كِ   ٥٩

بُو   ٦٠ َبْت ُرُسٌل ِمنْ ﴿َوِإْن يَُكذِّ   ٢٥  ٤  فاطر  ﴾...َك فـََقْد ُكذِّ

  ٢٧  ٧٣  مرالزُّ   ﴾...أَبـَْوابـَُها ﴿َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحتْ   ٦١

  ١٣  ١٨  محمَّد  ﴿فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها﴾  ٦٢

  ھـ  ٢٤  محمَّد  ﴾...َأْم َعَلى قـُُلوبٍ  َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآنَ ﴿  ٦٣

  ٢٢  ١٠  الفتح  ﴾...َفَسيـُْؤتِيهِ  ﴿َوَمْن َأْوَىف ِمبَا َعاَهَد َعَلْيُه ا�ََّ   ٦٤

  ١٩  ٢١  الحشر  ﴾...َلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتهُ َهَذا اْلُقْرآَن عَ ﴿َلْو أَنـَْزْلَنا   ٦٥

  ٢٠  ٨  الملك  ﴾...﴿ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتـَُها  ٦٦



 - ٢٢٧ - 
 

  فحةالصَّ   رقم اآل�ة  ورةالسُّ   طرف اآل�ة  قمالرَّ 

  ١٦  ٢٠  الملك  ﴿ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِيف ُغُروٍر﴾  ٦٧

  ٨  ٨  ملالمزَّ   اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال﴾﴿َورَتِِّل   ٦٨

َن يـَْوُم اْلِقَياَمِة﴾  ٦٩   ١٨  ٦  الق�امة  ﴿َيْسَأُل َأ�َّ

َن ُمْرَساَها﴾  ٧٠   ١٨  ٤٢  ازعاتالنَّ   ﴿َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة َأ�َّ

َلى َعَلْيِه آَ�تـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلني﴾  ٧١   ١٩  ١٣  المطففین  ﴿ِإَذا تـُتـْ

  ٢٠  ٩  حىالضُّ   ﴿فََأمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهْر﴾  ٧٢

َهْر﴾  ٧٣   ٢٢  ١٠  حىالضُّ   ﴿َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تـَنـْ

  ٢٠  ١١  حىالضُّ   ﴿َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّْث﴾  ٧٤

ًرا يـََرُه﴾  ٧٥   ١٧  ٧  لزلةالزَّ   ﴿َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

  

ِ ة للجانب التَّ فهرس اآل�ات القرآن�َّ  - ٢
ّ
 : راسةمن الدِّ  طب�قي

قم فحة  رقم اآل�ة  طرف اآل�ة  الرَّ   الصَّ

  سورة الفرقان

ًرا ِمْن َذِلكَ ﴿  ١   ٣٥  ١٠  ﴾...تـََباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـْ

ُعوا َهلَا﴿  ٢ ُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ   ٣٦  ١٢  ﴾...ِإَذا رَأَتـْ

َها َمَكاً� َضيًِّقا ُمَقرَِّنَني َدَعْوا﴿َوِإَذا أُْلُقوا   ٣   ٣٧  ١٣  ﴾...ِمنـْ

  ٣٨  ١٩  ﴾َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذاً� َكِبريًا ...﴿  ٤

بُوا الرُُّسَل َأْغَرقْـَناُهمْ ﴿  ٥   ٤٠  ٣٧  ﴾...َوقـَْوَم نُوٍح َلمَّا َكذَّ

  ٤١  ٤١  ﴾...َوِإَذا رََأْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا﴿  ٦

  ٤٢  ٤٥  ﴾ مثَُّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِيًال  َوَلْو َشاَء َجلََعَلُه َساِكًنا...﴿  ٧

َنا لَبَـَعثْـَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َنِذيًرا﴿  ٨   ٤٣  ٥١  ﴾...َوَلْو ِشئـْ

  ٤٥  ٦٠  ﴾...قَاُلوا َوَما الرَّْمحَنُ  َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اْسُجُدوا ِللرَّْمحَنِ ﴿  ٩

  ٤٦  ٦٣  ﴾ َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما...﴿  ١٠

http://quran.v22v.net/tafseer-3337-28.html


 - ٢٢٨ - 
 

قم فحة  رقم اآل�ة  طرف اآل�ة  الرَّ   الصَّ

  ٤٨  ٦٧  ﴾...َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقتـُُروا﴿  ١١

  ٤٩  ٦٨  ﴾ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأَ�ًما...﴿  ١٢

  ٥٠  ٧١  ﴾...فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإَىل ا�َِّ َمَتا�ً  َوَعِمَل َصاِحلًاَوَمْن َ�َب ﴿  ١٣

  ٥١  ٧٢  ﴾ َوِإَذا َمرُّوا ِ�للَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما...﴿  ١٤

َها﴿  ١٥   ٥٢  ٧٣  ﴾...َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ�َ�ِت َر�ِِّْم َملْ خيَِرُّوا َعَليـْ

  ٥٣  ٧٧  ﴾...َلْوَال ُدَعاؤُُكمْ ﴿ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم َريبِّ   ١٦

عراء   سورة الشُّ

  ٥٩  ٤  ﴾...ِإْن َنَشْأ نـُنَـزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيَةً ﴿  ١٧

  ٦٠  ٢١  ﴾...فـََفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكمْ ﴿  ١٨

ُتْم ُموِقِننيَ ...﴿  ١٩   ٦١  ٢٤  ﴾ِإْن ُكنـْ

ُتْم تـَْعِقُلونَ ...﴿  ٢٠   ٦٢  ٢٨  ﴾ِإْن ُكنـْ

  ٦٣  ٢٩  ﴾َألَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننيَ  قَاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإَهلًا َغْريِي﴿  ٢١

ُتَك ِبَشْيٍء ُمِبٍني﴾  ٢٢   ٦٤  ٣٠  ﴿قَاَل َأَوَلْو ِجئـْ

  ٦٥  ٣١  ﴾قَاَل فَْأِت بِِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ﴿  ٢٤

  ٦٦  ٣٧  ﴿�َْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليٍم﴾  ٢٤

  ٦٧  ٤٠  ﴾ِإْن َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبنيَ  َلَعلََّنا نـَتَِّبُع السََّحَرةَ ﴿  ٢٥

  ٦٨  ٤١  ﴾...فـََلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاُلوا ِلِفْرَعْونَ ﴿  ٢٦

  ٧١  ٦١  ﴾...فـََلمَّا تـََراَءى اْجلَْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى﴿  ٢٧

  ٧٢  ٨٠  ﴾َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ ﴿  ٢٨

  ٧٤  ١١٣  ﴿ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلٰى َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن﴾  ٢٩

َتِه َ� نُوُح لََتُكوَننَّ ﴿  ٣٠   ٧٥  ١١٦  ﴾ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ  قَاُلوا لَِئْن َملْ تـَنـْ

  ٧٦  ١٣٠  ﴾َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ ﴿  ٣١

ُلَنا فَْأِت ﴿  ٣٢   ٧٧  ١٥٤  ﴾ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ  ِ�يَةٍ َما َأْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمثـْ
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َتِه َ� ُلوُط لََتُكوَننَّ ﴿  ٣٣   ٧٨  ١٦٧  ﴾ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ  قَاُلوا لَِئْن َملْ تـَنـْ

َنا ِكَسًفا ِمَن السََّماءِ ﴿  ٣٤   ٧٠  ١٨٧  ﴾ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ  فََأْسِقْط َعَليـْ

  ٨١  ١٩٨  ﴾َوَلْو نـَزَّْلَناُه َعَلى بـَْعِض اْألَْعَجِمنيَ ﴿  ٣٥

  ٨٢  ٢٠٥  ﴾َأفـََرَأْيَت ِإْن َمتـَّْعَناُهْم ِسِننيَ ﴿  ٣٦

  ٨٣  ٢١٦  ﴾ِإّينِ بَِريٌء ِممَّا تـَْعَمُلونَ  فَِإْن َعَصْوَك فـَُقْل ِإّينِ بَِريءٌ ﴿  ٣٧

  سورة النَّمل

  ٩٢  ٨  ﴾...فـََلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َأْن بُوِرَك َمْن ِيف النَّارِ ﴿  ٣٨

  ٩٣  ١٠  ﴾...َوىلَّٰ ُمْدِبًرا ا تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َوَأْلِق َعَصاَك فـََلمَّا رَآهَ ﴿  ٣٩

  ٩٤  ١٢  ﴾...﴿َوَأْدِخْل َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختُْرْج بـَْيَضاءَ   ٤٠

َذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ  ْم آَ�تـَُنا ُمْبِصَرةً ﴿فـََلمَّا َجاَءتـْهُ   ٤١   ٩٥  ١٣  ﴾قَالُوا هَٰ

  ٩٦  ١٨  ﴾...قَاَلْت َمنَْلةٌ  ﴿َحىتَّٰ ِإَذا أَتـَْوا َعَلٰى َواِد النَّْملِ   ٤٢

  ٩٨  ٣٤  ﴾...َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَهاقَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا ﴿  ٤٣

  ٩٩  ٣٦  ﴾...فـََلمَّا َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل َأمتُِدُّوَنِن ِمبَالٍ ﴿  ٤٤

َذا ِمْن َفْضِل َريبِّ ...﴿  ٤٥   ١٠٠  ٤٠  ﴾...فـََلمَّا رَآُه ُمْسَتِقر�ا ِعْنَدُه قَاَل هَٰ

  ١٠٣  ٤١  ﴾...﴿قَاَل َنكُِّروا َهلَا َعْرَشَها نـَْنظُْر أَتـَْهَتِدي  ٤٦

َكَذا َعْرُشكِ ﴿  ٤٧   ١٠٤  ٤٢  ﴾...فـََلمَّا َجاَءْت ِقيَل َأهَٰ

  ١٠٥  ٤٤  ﴾...ِقيَل َهلَا اْدُخِلي الصَّْرَح فـََلمَّا رََأْتُه َحِسبَـْتهُ ﴿  ٤٨

  ١٠٧  ٦٢  ﴾...﴿َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاهُ   ٤٩

ُتْم َصاِدِقنيَ ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنكُ ...﴿  ٥٠   ١٠٨  ٦٤ ﴾ ْم ِإْن ُكنـْ

  ١٠٩  ٦٧  ﴾...﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َأِإَذا ُكنَّا تـَُرا�ً   ٥١

ُتْم َصاِدِقنيَ ﴿  ٥٢ َذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنـْ   ١١٠  ٧١ ﴾ َويـَُقوُلوَن َمَىتٰ هَٰ

  ١١١  ٨٠  ﴾ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ  ﴿ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتٰى َوَال ُتْسِمُع الصُّمَّ   ٥٣

  ١١٣  ٨٢  ﴾...َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابَّةً َوِإَذا ﴿  ٥٤



 - ٢٣٠ - 
 

قم فحة  رقم اآل�ة  طرف اآل�ة  الرَّ   الصَّ

بـُْتْم ِ�َ�ِيت   ٥٥   ١١٤  ٨٤  ﴾...﴿َحىتَّٰ ِإَذا َجاُءوا قَاَل َأَكذَّ

َها  ٥٦ ٌر ِمنـْ   ١١٥  ٨٩  ﴾...﴿َمْن َجاَء ِ�حلََْسَنِة فـََلُه َخيـْ

  ١١٦  ٩٠  ﴾...ِ�لسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهمْ ﴿َوَمْن َجاَء   ٥٧

ُلوَ   ٥٨ َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسهِ  اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدىٰ  ﴿َوَأْن أَتـْ   ١١٧  ٩٢  ﴾...فَِإمنَّ

  سورة القصص

  ١٢٤  ٧  ﴾...فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ ...﴿  ٥٩

  ١٢٥  ١٠  ﴾قـَْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  َلْوَال َأْن رََبْطَنا َعَلىٰ ...﴿  ٦٠

َناهُ   ٦١ ُه َواْستَـَوٰى آتـَيـْ   ١٢٧  ١٤  ﴾...ُحْكًما ﴿َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

  ١٢٨  ١٧  ﴾فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِْلُمْجرِِمنيَ  ﴿قَاَل َربِّ ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ   ٦٢

  ١٢٩  ١٩  ﴾...قَالَ  لَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َهلَُما﴿فـََلمَّا َأْن َأرَاَد َأْن يـَْبِطَش �ِ   ٦٣

  ١٣٠  ٢٠  ﴾فَاْخُرْج ِإّينِ َلَك ِمَن النَّاِصِحنيَ ...﴿  ٦٤

  ١٣١  ٢٢  ﴾...يـَْهِدَيِين  َعَسٰى َريبِّ َأنْ  َه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَالَ ﴿َوَلمَّا تـََوجَّ   ٦٥

  ١٣٢  ٢٣  ﴾...ُأمَّةً ﴿َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه   ٦٦

  ١٣٤  ٢٥  ﴾...ْيِه اْلَقَصَص قَاَل َال َختَفْ فـََلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعلَ ...﴿  ٦٧

  ١٣٥  ٢٧  ﴾...فَِإْن َأْمتَْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدكَ ...﴿  ٦٨

َا اْألََجَلْنيِ ...﴿  ٦٩   ١٣٦  ٢٨  ﴾...َفَال ُعْدَواَن َعَليَّ  َقَضْيتُ  َأميَّ

  ١٣٨  ٢٩  ﴾...آَنسَ  ُموَسى اْألََجَل َوَساَر �َِْهِلهِ ﴿فـََلمَّا َقَضٰى   ٧٠

  ١٣٩  ٣٠  ﴾...﴿فـََلمَّا َأَ�َها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَوادِ   ٧١

  ١٤٠  ٣١  ﴾...َوىلَّٰ  ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك فـََلمَّا رَآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ   ٧٢

  ١٤١  ٣٢  ﴾...بـَْيَضاءَ ﴿اْسُلْك َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختُْرْج   ٧٣

َذامَ  ﴿فـََلمَّا َجاَءُهْم ُموَسٰى ِ�َ�تَِنا بـَيَِّناٍت قَاُلوا  ٧٤   ١٤٢  ٣٦  ﴾...ا هَٰ

َمْت َأْيِديِهمْ   ٧٥   ١٤٤  ٤٧  ﴾...﴿َوَلْوَال َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدَّ

  ١٤٥  ٤٨  ﴾...قَاُلوا َلْوَال ُأوِيتَ  ﴿فـََلمَّا َجاَءُهُم اْحلَقُّ ِمْن ِعْنِد�َ   ٧٦
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ُتْم َصاِدِقنيَ  ﴿ُقْل فَْأتُوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد ا�َِّ   ٧٧   ١٤٦  ٤٩  ﴾...ِإْن ُكنـْ

َا يـَتَِّبُعونَ   ٧٨   ١٤٧  ٥٠  ﴾...َأْهَواَءُهمْ  ﴿فَِإْن َملْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأمنَّ

َلٰى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا بِهِ   ٧٩   ١٤٩  ٥٣  ﴾...﴿َوِإَذا يـُتـْ

ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنهُ   ٨٠   ١٥٠  ٥٥  ﴾...﴿َوِإَذا مسَِ

  ١٥١  ٥٧  ﴾...ِمْن َأْرِضَنا ﴿َوقَاُلوا ِإْن نـَتَِّبِع اْهلَُدٰى َمَعَك نـَُتَخطَّفْ   ٨١

نـَْيا﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع   ٨٢   ١٥٢  ٦٠  ﴾...اْحلََياِة الدُّ

  ١٥٣  ٦٤  ﴾َلْو أَنـَُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ ...﴿  ٨٣

  ١٥٥  ٦٧  ﴾...َأْن َيُكونَ فـََعَسٰى  ﴿فََأمَّا َمْن َ�َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا  ٨٤

ُ َعَلْيُكُم اللَّْيلَ  ﴿ُقلْ   ٨٥   ١٥٦  ٧١  ﴾...َأرَأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل ا�َّ

ُ َعَلْيُكُم النـََّهارَ ﴿ُقْل   ٨٦   ١٥٧  ٧٢  ﴾...َأرَأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل ا�َّ

َنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه َال يـُْفِلح ...﴿  ٨٧ ُ َعَليـْ   ١٥٩  ٨٢  ﴾...َلْوَال َأْن َمنَّ ا�َّ

َها  ٨٨ ٌر ِمنـْ   ١٦٠  ٨٤  ﴾...﴿َمْن َجاَء ِ�حلََْسَنِة فـََلُه َخيـْ

  سورة العن�بوت

  ١٧٠  ٥  ﴾...َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء ا�َِّ فَِإنَّ َأَجَل ا�َِّ َآلتٍ ﴿  ٨٩

َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسهِ ﴿َوَمْن َجاَهَد   ٩٠   ١٧١  ٦  ﴾...فَِإمنَّ

٩١  
َفَال  لُِتْشِرَك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ  َوِإْن َجاَهَداكَ ...﴿

  ﴾...ُتِطْعُهَما
١٧٢  ٨  

  ١٧٣  ١٠  ﴾...﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا ِ��َِّ فَِإَذا ُأوِذيَ   ٩٢

ُتْم تـَْعَلُمونَ  ...﴿  ٩٣ ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ِلُكْم َخيـْ   ١٧٥  ١٦  ﴾ذَٰ

  ١٧٦  ١٧  ﴾فَابـْتَـُغوا ِعْنَد ا�َِّ الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلهُ ...﴿  ٩٤

بُوا فـََقْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قـَْبِلُكمْ   ٩٥   ١٧٧  ١٨  ﴾...﴿َوِإْن ُتَكذِّ

  ١٧٩  ٢٩  ﴾ا�َِّ ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ قَاُلوا اْئِتَنا بَِعَذاِب ...﴿  ٩٦

  ١٨٠  ٣١  ﴾...قَاُلوا ِإ�َّ ُمْهِلُكو ﴿َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـَْراِهيَم ِ�ْلُبْشَرىٰ   ٩٧
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  ١٨١  ٣٣  ﴾...﴿َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا ِسيَء ِ�ِمْ   ٩٨

  ١٨٢  ٤١  ﴾َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ ...﴿  ٩٩

  ١٨٤  ٤٨  ﴾ِإًذا َالْرَ�َب اْلُمْبِطُلونَ ...﴿  ١٠٠

  ١٨٥  ٥٣  ﴾...َجلَاَءُهُم اْلَعَذابُ  َوَلْوَال َأَجٌل ُمَسم�ى...﴿  ١٠١

َي ...﴿  ١٠٢   ١٨٦  ٥٦  ﴾فَاْعُبُدونِ ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإ�َّ

  ١٨٧  ٦١  ﴾...﴿َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرضَ   ١٠٣

  ١٨٨  ٦٣  ﴾...﴿َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماءً   ١٠٤

اَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَوانُ ...﴿  ١٠٥   ١٩٠  ٦٤  ﴾َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  َوِإنَّ الدَّ

َ ُخمِْلِصنيَ   ١٠٦   ١٩١  ٦٥  ﴾...﴿فَِإَذا رَِكُبوا ِيف اْلُفْلِك َدَعُوا ا�َّ

  ١٩٣  ٦٨  ﴾...قِّ َلمَّا َجاَءهُ َأْو َكذََّب ِ�حلَْ  ...﴿  ١٠٧

وم   سورة الرُّ

  ١٩٧  ١٥  ﴾...فـَُهْم ِيف َرْوَضةٍ  ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ ﴿فََأمَّا الَِّذيَن آمَ   ١٠٨

بُوا ِ�َ�تَِنا َوِلَقاِء اْآلِخَرةِ   ١٠٩   ١٩٨  ١٦  ﴾...فَُأولَِٰئكَ  ﴿َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

  ١٩٩  ٢٥  ﴾مثَُّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اْألَْرِض ِإَذا أَنـُْتْم َختُْرُجونَ ...﴿  ١١٠

  ٢٠١  ٣٣  ﴾...﴿َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا رَبـَُّهْم ُمِنيِبنيَ   ١١١

  ٢٠٣  ٣٦  ﴾...﴿َوِإَذا َأَذقْـَنا النَّاَس َرْمحًَة َفرُِحوا ِ�َا  ١١٢

ُتْم ِمْن ِرً� لِيَـْربـَُو ِيف َأْمَواِل النَّاسِ   ١١٣   ٢٠٥  ٣٩  ﴾...َفَال يـَْربُو ﴿َوَما آتـَيـْ

  ٢٠٨  ٤٤  ﴾...َفِألَنـُْفِسِهمْ  ْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا﴿َمْن َكَفَر فـََعَلْيِه كُ   ١١٤

  ٢١٠  ٤٨  ﴾...فـَيَـْبُسطُُه ِيف السََّماِء َكْيَف َيَشاءُ ...﴿  ١١٥

  ٢١٢  ٥٠  ﴾...﴿فَاْنظُْر ِإَىلٰ آَ�ِر َرْمحَِت ا�َِّ َكْيَف ُحيِْيي اْألَْرضَ   ١١٦

  ٢١٣  ٥١  ﴾...﴿َولَِئْن َأْرَسْلَنا ِرًحيا فـََرَأْوُه ُمْصَفر�ا َلظَلُّوا  ١١٧

  ٢١٤  ٥٢  ﴾ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ  َوَال ُتْسِمُع الصُّمَّ ...﴿  ١١٨

ُتْم َال تـَْعَلُمونَ ...﴿  ١١٩ َذا يـَْوُم اْلبَـْعِث َولَِٰكنَُّكْم ُكنـْ   ٢١٥  ٥٦  ﴾فـَهَٰ

http://quran.v22v.net/tafseer-3345-29.html
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تَـُهْم ِ�يٍَة لَيَـُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا...﴿  ١٢٠   ٢١٦  ٥٨  ﴾...َولَِئْن ِجئـْ

  ٢١٧  ٦٠  ﴾...ِإنَّ َوْعَد ا�َِّ َحقٌّ َوَال َيْسَتِخفَّنَّكَ ﴿فَاْصِربْ   ١٢١
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  بو�ة واآلثارفهرس األحادیث النَّ : ثان�اً 

  فحةالصَّ   الح�م  او� الرَّ   الحدیث  قمالرَّ 

١  
سأل سعید بن جبیر هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا 

  من تو�ة؟
  ٣٣  ح�حص  البخار�ُّ 

  ٣٢  صح�ح  البخار�ُّ   �قرأ سورة الفرقانسمعت هشام بن ح��م بن حزام   ٢

  من ال �ش�ر النَّاس ال �ش�ر هللا   ٣
سنن 

  التِّرمذ�ِّ 

حسن 

  صح�ح
  د

  ١٣   صح�حٌ   ابن ح�ان  ال یجوز شرطان في ب�ع  ٤

  

  فهرس األعالم المترجم لهم: ثالثاً 

  فحةالصَّ   االسم  قمالرَّ 

  ٨  )هـ٣١١ت( ال�غداد�ُّ جاج بن سهل الزَّ  ر�ُّ أبو إسحاق إبراه�م بن السُّ   ١

  ١٣  )هـ٣٩٥ت( از�ُّ الرَّ  أبو الحسین أحمد بن فارس بن ز�ر�ا القزو�نيُّ   ٢

  ٥  )هـ٥٣ت( قفيُّ ز�اد بن عبید هللا الثَّ   ٣

  ٣٣  )هـ٤٥ت( الكوفيُّ  أبو محمَّد سعید بن جبیر بن هشام األسد�ُّ   ٤

  ٣٣  )هـ١٠٢ت( الخرسانيُّ  أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخيُّ   ٥

  ٥  )هـ٩٩ت(ظالم بن عمرو بن سف�ان بن جندل  ؤليُّ أبو األسود الدُّ   ٦

  ٨  )هـ٦١٦ت( الحنفيُّ  أبو ال�قاء عبد هللا بن الحسین الع��ر�ُّ   ٧

  ٤  )هـ١١٧ت( يُّ الم�ِّ  أبو ��ر عبد هللا بن عبید هللا بن أبي مل��ة القرشيُّ   ٨

  ٥٥  )هـ٩١١ت( یوطيُّ أبو ��ر عبد الرحمن بن أبي ��ر بن محمَّد السُّ   ٩

  ١٧  )هـ١٨٠ت( أبو �شر عمرو بن عثمان بن قنبز الحارثيُّ   ١٠

  ٨٨  )هـ٥٤٣ت( المالكيُّ  أبو ��ر محمَّد بن عبد هللا بن محمَّد اإلشبیليُّ   ١١

  ٥٥  )هـ١٣٩٣ت(اهر ابن عاشور محمَّد الطَّ   ١٢
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  فهرس المصادر والمراجع: را�عاً 

  . القرآن الكر�م*

محمَّد أبو : یوطي، تحقی�جالل الدین عبد الرحمن بن أبي ��ر السُّ  :القرآناإلتقان في علوم  .١

 . م١٩٧٤ -  هـ١٣٩٤األولى، : �عةة للكتاب، الطَّ ة العامَّ الفضل إبراه�م، الهیئة المصر�َّ 

رب .٢ رجب عثمان محمَّد ورمضان عبد التوُّاب، : أبو ح�ان األندلسي، تحقی� :إرتشاف الضَّ

 .  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨األولى، : ةم�ت�ة الخانجي، الطَّ�ع

، دار إح�اء التراث العر�ي الحنفيُّ  محمَّد بن محمَّد بن مصطفى العماد�ُّ  :ل�مإرشاد العقل السَّ  .٣

�اعة والنَّشر والتوز�ع، بیروت  -   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : لبنان، الطَّ�عة –دار الف�ر للطِّ

بهجت عبد الواحد صالح، دار الف�ر للنَّشر والتوز�ع، : لل لكتاب هللا المرتَّ اإلعراب المفصَّ  .٤

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى، : المملكة األردن�َّة الهاشم�َّة، الطَّ�عة –عمان 

لبنان،  –سم�ح عاطف الزَّ�ن، دار الكتب اللبناني، بیروت : اإلعراب في القرآن الكر�م .٥

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األولى، : الطَّ�عة

مشقي، دار المالیین، بیروت  :األعالم .٦ ر�لي الّدِ ین الزِّ الخامسة : لبنان، الطَّ�عة –خیر الّدِ

 .    م٢٠٠٢عشرة، 

 أبو جعفر النَّحاس أحمد بن محمَّد بن إسماعیل بن یونس المراد�ُّ  :إعراب القرآن الكر�م .٧

 ب�ضون، دار الكتب ا: النَّحو�، تحقی�
ّ
لعلم�َّة، بیروت عبد المنعم إبراه�م، منشورات محمَّد علي

 . هـ١٤٢١األولى، : لبنان، الطَّ�عة –

أحمد عبید الدَّعاس وأحمد محمَّد حمیدان وٕاسماعیل محمود القاسم،  :إعراب القرآن الكر�م .٨

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األولى، : سور�َّة، الطَّ�عة –دار النمیر للطَّ�اعة والنَّشر والتوز�ع، دمش� 

 . سل�مان �اقوت، دار المعرفة الجامع�َّةمحمود . د :إعراب القرآن الكر�م .٩
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�اعة والنَّشر والتوز�ع،  :إعراب القرآن الكر�م و��انه .١٠ ین الدَّرو�ش، دار ابن �ثیر للطِّ محي الّدِ

�اعة والنَّشر والتوز�ع، بیروت، الطَّ�عة –بیروت   . م١٩٩٢ -هـ ١٤٢١الثَّالثة، : ال�مامة للطِّ

 . ، دار التَّعاون د بن عبد هللا بن مالك الطَّائي الج�َّانيُّ أبو عبد هللا محمَّ  :ة ابن مالكألف�َّ  .١١

،  أبو سعید: أو�لنز�ل وأسرار التَّ أنوار التَّ  .١٢ یراز�ُّ الب�ضاو�ُّ عبد هللا بن عمر بن محمَّد الشِّ

، بیروت محمَّد عبد الرَّحمن المرعشل: تحقی� ِ
ّ
: لبنان، الطَّ�عة –ي، دار إح�اء التُّراث العر�ي

   .  هـ١٤١٨األولى، 

ِ أ�سر التَّ  .١٣
ّ
، الم�ت�ة العصر�َّة، المدینة المنورة :الكبیر فاسیر لكالم العلي  –أبو ��ر الجزائر�ُّ

 .  م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢الثَّان�ة، : م�ت�ة العلوم والح�م، بیروت، الطَّ�عة

، من بن عمر القزو�نيُّ أبو المعالي محمَّد بن عبد الرَّح :اإل�ضاح في علوم ال�الغة .١٤

لبنان،  –محمَّد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت : المعروف بخطیب دمش�، تحقی�

 .  الثالثة :الطَّ�عة

عادل أحمد عبد : محمَّد بن یوسف الشهیر �أبي ح�َّان األندلسي، تحقی� :ال�حر المح�� .١٥

 ب�ضون، دار الكتب العلم�َّة، بیروت 
ّ
األولى، : لبنان، الطَّ�عة –الموجود، منشورات محمَّد علي

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

، دار الف :البدا�ة والنَّها�ة .١٦ مشقيُّ �ر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن �ثیر القرشيُّ الّدِ

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧لبنان،  –بیروت 

ین محمَّد بن عبد هللا الزَّ  :البرهان في علوم القرآن .١٧ محمَّد أبو الفضل : ، تحقی�ر�شيُّ بدر الّدٍ

 . إبراه�م، م�ت�ة دار التراث، القاهرة

 بن الحسن بن ه�ة هللا المعروف �ان عساكر،   :تار�خ مدینة دمش� .١٨
ّ
أبو القاسم علي

 . لبنان - و�، دار الف�ر، بیروت عمر العمر : تحقی�

 . الشیخ محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، دار سحنون للنَّشر والتوز�ع، تونس :نو�رحر�ر والتَّ التَّ  .١٩

األولى، : علي أبو الم�ارم، مؤسسة المختار للنَّشر والتوز�ع، الطَّ�عة. د :ةراكیب اإلسناد�َّ التَّ  .٢٠

 . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
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،  :التَّسهیل لعلوم التنز�ل .٢١ أبو القاسم محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن عبد هللا بن الجزِّ�ُّ

األولى، : لبنان، الطَّ�عة –عبد هللا الخالد�، شر�ة دار األرقم بن أبي األرقم، بیروت . د: تحقی�

 . هـ١٤١٦

، م�ت�ة المعارف للنَّشر والتوز�ع، الطَّ�عة. د :حو�ُّ طبی� النَّ التَّ  .٢٢ األولى، : عبده الراجحيُّ

 . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

لبنان،  –السیِّد الشر�ف عليُّ بن محمَّد الجرَّجاني، دار الكتب العلم�َّة، بیروت  :عر�فاتالتَّ  .٢٣

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣األولى، : الطَّ�عة

،  :تفسیر القرآن العظ�م .٢٤ مشقيُّ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن �ثیر القرشيُّ ال�صر�ُّ الّدِ

 ب�ضون، دار الكتب العلم�َّة، بیروت : تحقی�
ّ
ین، منشورات محمَّد علي  –محمَّد حسین شمس الّدِ

 . هـ١٤١٩األولى، : لبنان، الطَّ�عة

خالد�، دار النَّفائس، صالح عبد الفتاح ال. د :طبی�ظر�ة والتَّ بین النَّ  فسیر الموضوعيُّ التَّ  .٢٥

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : المملكة األردن�َّة الهاشم�َّة، الطَّ�عة –عمَّان 

، دار الجیل الجدید، بیروت  :التفسیر الواضح .٢٦ : لبنان، الطَّ�عة –محمَّد محمود الحجاز�ُّ

 . هـ١٤١٣العاشرة، 

علي حسین . د: یوسف، تحقی�أبو الخیر محمَّد بن محمَّد بن : جو�دمهید في علم التَّ التَّ  .٢٧

عود�َّ  –البواب، م�ت�ة المعارف، الرِّ�اض   - هـ ١٤٠٥األولى، : ة، الطَّ�عةالمملكة العر��َّة السُّ

 .  م١٩٨٥

، تحقی� :انحمن في تفسیر �الم المنَّ ت�سیر الكر�م الرَّ  .٢٨ عد�ُّ : عبد الرَّحمن بن ناصر السُّ

المملكة العر��َّة  -محمَّد زهد� النَّجار، الرِّئاسة العامَّة إلدارات ال�حوث العلم�َّة، الرِّ�اض

عود�َّة،   .    هـ١٤٠٤السُّ

�اعة  :الجامع ألح�ام القرآن .٢٩ ، دار الف�ر للطِّ أبو عبد هللا محمَّد بن أحمد األنصار�ُّ القرطبيُّ

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان،  –لنَّشر والتوز�ع، بیروت وا
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أبو جعفر محمَّد بن جر�ر بن یز�د بن �ثیر بن غالب  :جامع الب�ان عن تأو�ل آ� القرآن .٣٠

، تحقی� اآلمليُّ  �اعة والنَّشر والتوز�ع، الطَّ�عة: الطَّبر�ُّ األولى، : أحمد شاكر، مؤسسة الرِّسالة للطِّ

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

 –مصطفى محمَّد سل�م الغالییني، الم�ت�ة العصر�َّة، صیدا  :روس العر��َّةجامع الدُّ  .٣١

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثَّامنة والعشرون، : بیروت، الطَّ�عة

ح�ح المختصر من أمور رسول هللا  .٣٢ وسننه وأ�امه، المعروف ) ملسو هيلع هللا ىلص(الجامع المسند الصَّ

محمَّد زهیر : ، تحقی�أبو عبد هللا محمَّد بن إسماعیل البخار� الجعفيُّ  :�صح�ح البخار� 

 .   ه١٤٢٢األولى، : النَّاصر، دار طوق النَّجاة، الطَّ�عة

سور�َّة،  –دار الرَّشید، دمش�  محمود صافي،: الجدول في إعراب القرآن وصرِّفه و��انه .٣٣

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ الثَّالثة،: لبنان، الطَّ�عة –مؤسسة اإل�مان، بیروت 

، تحقی� :انيالجني الدَّ  .٣٤  المراد�ُّ المصر�ُّ
ّ
. د: أبو محمَّد حسن بن قاسم بن عبد هللا علي

ین ق�اوة، دار الكتب العلم�َّة، بیروت   . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٣األولى، : لبنان، الطَّ�عة - فخر الّدِ

،  :حوالحدود في علم النَّ  .٣٥ ین أحمد بن محمَّد بن محمَّد البجائيُّ األبذ�ُّ األندلسيُّ شهاب الّدِ

هـ ١٤٢١األولى، : نجاة حسن عبد هللا نولي، الجامعة اإلسالم�َّة، المدینة المنورة، الطَّ�عة: تحقی�

 .   م٢٠٠١ - 

: أبو القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق ال�غداد� الزَّجاج، تحقی� :حروف المعاني والصفات .٣٦

 . م١٩٨٤األولى، : لبنان، الطَّ�عة –عليُّ توفی� الحمد، مؤسسة الرِّسالة، بیروت 

عبد العظ�م إبراه�م محمَّد المصطفى، . د :ةعبیر القرآني وسماته ال�الغ�َّ خصائص التَّ  .٣٧

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣األولى، : م�ت�ة وه�ة، الطَّ�عة

ین الزع�الو�، مصدر الك :حودراسات في النَّ  .٣٨    .    موقع اتحاد �تاب العرب: تابصالح الّدِ

أحمد محمَّد الخرا�، مطبوعات : ، تحقی�أحمد بن عبد النور المالقيُّ  :رصف الم�اني  .٣٩

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥سور�َّة،  –مجمع اللُّغة العر��َّة، دمش� 
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ین  :روح المعاني في تفسیر القرآن العظ�م والس�ع المثاني .٤٠ أبو الفضل محمود شهاب الّدِ

، بیروت اآللوسيُّ  ِ
ّ
 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرَّا�عة، : لبنان، الطَّ�عة –، دار إح�اء التُّراث العر�ي

 . محمَّد بن أحمد بن مصطفى المعروف �أبي زهرة، دار الف�ر العر�ي :فاسیرزهرة التَّ    .٤١

، تحقی� :سنن التِّرمذ�ِّ  .٤٢ لميُّ أحمد محمَّد شاكر : أبو ع�سى محمَّد بن ع�سى التِّرمذ�ُّ السُّ

، بیروت  ِ
ّ
 . لبنان –وآخرون، دار إح�اء التُّراث العر�ي

: أبو عبد هللا محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قا�ماز الذَّهبي، تحقی� :�الءسیر أعالم النَّ  .٤٣

یخ شعیب األرنا �اعة والنَّشر مجموعة من المحققین بإشراف الشَّ ؤو�، مؤسسة الرِّسالة للطِّ

 . والتوز�ع

أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمَّد ابن العماد  :شذرات الّذهب في أخ�ار من ذهب .٤٤

، تحقی� عبد القادر األرناؤو�، دار ابن �ثیر، دمش�  : محمود األرناؤو�، وخرج أحادیثه: الحنبليُّ

 .  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى،  :لبنان، الطَّ�عة –سور�َّة، بیروت  –

أبو محمَّد عبد هللا بن یوسف بن أحمد بن عبد  :هب في معرفة �الم العربشرح شذور الذَّ  .٤٥

ر�ة العر��َّة المتحدة للتوز�ع، سور�َّةعبد الغني الدَّ : هللا بن یوسف ابن هشام، تحقی�  . قر، الشَّ

ان بن أحمد بن ح�ان التم�ميُّ أبو حاتم محمَّد بن ح� :صح�ح ابن ح�ان بترتیب ابن بل�ان .٤٦

، تحقی� ارميُّ ال�ستيُّ الثَّان�ة، : لبنان، الطَّ�عة –شعیب األرناؤو�، مؤسسة الرِّسالة، بیروت : الدَّ

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

�اعة والنَّشر والتوز�ع، القاهرة  :فاسیرصفوة التَّ  .٤٧ ابوني للطِّ ، دار الصَّ ابونيُّ  –محمَّد عليُّ الصَّ

 .العاشرة: جمهور�َّة مصر العر��َّة، الطَّ�عة

�اعة : الك إلى أوضح المسالكض�اء السَّ  .٤٨ محمَّد عبد العز�ز النجار، مؤسسة الرِّسالة للطِّ

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢األولى، : لبنان، الطَّ�عة –والنَّشر والتوز�ع، بیروت 

محمود جاسم الدَّرو�ش، : أبو الحسن محمَّد بن عبد هللا بن الع�اس، تحقی� :حوعلل النَّ  .٤٩

عود�َّة، الطَّ�عة - م�ت�ة الرُّشد، الرِّ�اض  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، : المملكة العر��َّة السُّ
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، الرِّ�اض . د :علم إعراب القرآن .٥٠ م�عيُّ ، دار الصُّ المملكة العر��َّة  –یوسف خلف الع�ساو�ُّ

عود�ة، الطَّ�عة  .هـ١٤٢٨األولى، : السُّ

ِ فتح القدیر الج .٥١
ّ
 بن محمَّد  :فسیررا�ة من علم التَّ وا�ة والدِّ الرِّ  امع بین فني

ّ
محمَّد بن علي

، تحقی� و�انيُّ  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الثَّالثة، : سید إبراه�م، دار الحدیث، القاهرة، الطَّ�عة: الشَّ

، تحقی� :الفر�د في إعراب القرآن المجید .٥٢  –فهمي النمر : حسین بن أبي العزُّ الهمذانيُّ

 .   هـ١٤٢٧األولى، : ؤاد مخ�مر، م�ت�ة دار الزَّمان، المدینة المنورة، الطَّ�عةف.د

�اعة والنَّشر  :القاموس المح�� .٥٣ محمَّد بن �عقوب الفیروزأ�اد�، مؤسسة الرِّسالة للطِّ

 .   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثَّامنة، : لبنان، الطَّ�عة –والتوز�ع، بیروت 

الم : سیبو�ه، تحقی�: ، الملقبقنبر الحارثيُّ أبو �شر عمرو بن عثمان بن  :الكتاب .٥٤ عبد السَّ

 .     م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثَّالثة، : محمَّد هارون، م�ت�ة الخانجي، القاهرة، الطَّ�عة

أبو القاسم محمود بن  :أو�لنز�ل وعیون األقاو�ل في وجوه التَّ اف عن حقائ� التَّ الكشَّ  .٥٥

 . الف�ر، دار الخورزميُّ  عمرو بن أحمد الزَّمخشر�ُّ 

 –عدنان درو�ش: ، تحقی�الحنفيُّ  أبو ال�قاء أیوب بن موسى الحسیني الكفو�ُّ  :ات�َّ الكلِّ  .٥٦

�اعة والنَّشر والتوز�ع، بیروت   . لبنان –محمَّد المصر�، مؤسسة الرِّسالة للطِّ

أبو الفضل محمَّد بن م�رم بن منظور األنصار� اإلفر�قي المصر�، دار  :لسان العرب .٥٧

 . هـ١٤١٤الثَّالثة، : لبنان، الطَّ�عة –صادر، بیروت 

أبو ال�قاء عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا الع��ر�ُّ  :�اب في علل البناء واإلعراباللُّ  .٥٨

، تحقی� هـ ١٤١٦األولى، : سور�َّة، الطَّ�عة –بهان، دار الف�ر، دمش� عبد اإلله النَّ . د: ال�غداد�ُّ

 .    م١٩٩٥ - 

،  :اللمحة في شرح الملحة .٥٩ أبو عبد هللا محّمد بن حسن بن س�اع بن أبي ��ر الجذاميُّ

ائغ، تحقی� ِ �الجامعة : المعروف �ابن الصَّ
ّ
، عمادة ال�حث العلمي اعد�ُّ إبراه�م بن سالم الصَّ

عود�َّة، الطَّ�عة      .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األولى، : اإلسالم�َّة، المدینة المنورة، المملكة العر��َّة السُّ
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، تحقی�: ةالعر��َّ مع في اللُّ  .٦٠ فائز فارس، دار الكتب : أبو الفتح عثمان بن جنيُّ الموصليُّ

 .  الثَّقاف�َّة، الكو�ت

أحمد بن محمَّد الخرَّا�، مجمع الملك فهد . د. أ: المجتبى من مش�ل إعراب القرآن الكر�م .٦١

 . هـ١٤٢٦ر�ف، المدینة المنورة، لط�اعة المصحف الشَّ 

ین محمَّد بن محمَّد بن سعید بن قاسم القاسميُّ جمال ال :أو�لمحاسن التَّ  .٦٢ محمَّد : ، تحقی�ّدِ

 . هـ١٤١٨األولى، : لبنان، الطَّ�عة –�اسل عیون السود، دار الكتب العلم�َّة، بیروت 

أبو محمَّد عبد الح�ِّ بن غالب بن عبد الرَّحمن  :ر الوجیز في تفسیر الكتاب العز�زالمحرَّ  .٦٣

عبد السالم عبد الشافي محمَّد، دار الكتب العلم�َّة، بیروت : بن تمام بن عط�َّة األندلسي، تحقی�

 . هـ١٤٢٢األولى، : لبنان، الطَّ�عة –

ین أبو عبد هللا محمَّد بن أبي ��ر بن عبد القادر الحنفيُّ ا :مختار الصحاح .٦٤ ، ز�ن الّدِ لرَّاز�ُّ

یخ محمَّد، الم�ت�ة العصر�َّة، الدار النَّموذج�َّة، بیروت، صیدا : تحقی� لبنان،  –یوسف الشَّ

 .   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطَّ�عة

عبد . د: أبو القاسم علي بن منجب بن سل�مان، تحقی� :المختار من شعر شعراء األندلس .٦٥

 - هـ ١٤٠٦األولى، : ة األردن�َّة الهاشم�َّة، الطَّ�عةالمملك –الرَّازق حسین، دار ال�شیر، عمان 

 . م١٩٨٥

 بدیو�، دار : ، تحقی�سفيُّ عبد هللا بن أحمد النَّ  :أو�لنز�ل وحقائ� التَّ مدارك التَّ  .٦٦
ّ
یوسف علي

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، : لبنان، الطَّ�عة –الكلم الطَّیب، بیروت 

امن، . د: ن أبي طالب، تحقی�أبو محمَّد م�يُّ ب: مش�ل إعراب القرآن    .٦٧ حاتم صالح الضَّ

 . ه١٤٠٥الثَّان�ة، : لبنان، الطَّ�عة –مؤسسة الرِّسالة، بیروت 

،  أبو محمَّد الحسین بن مسعود بن محمَّد :في تفسیر القرآن نز�لمعالم التَّ  .٦٨ بن الفرَّاء ال�غو�ُّ

، بیروت : تحقی� ِ
ّ
، دار إح�اء التَّراث العر�ي زاق المهد�ُّ األولى، : لبنان، الطَّ�عة –عبد الرَّ

 .   هـ١٤٢٠



 - ٢٤٢ - 
 

إبراه�م مصطفى، أحمد الزَّ�ات، حامد عبد (مجمع اللُّغة العر��ة �القاهرة  :المعجم الوس�� .٦٩

عوة)القادر، محمَّد النَّجار  . ، دار الدَّ

عبد : ، تحقی�الرَّاز�ُّ  أبو الحسن أحمد بن فارس بن ز�ر�ا القزو�نيُّ : غةمقای�س اللُّ معجم  .٧٠

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩السالم محمَّد هارون، دار الف�ر، 

ین الرَّاز�، دار الكتب العلم�َّة، بیروت  :بمفات�ح الغیِّ   .٧١ الثَّالثة، : لبنان، الطَّ�عة –فخر الّدِ

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

: ، تحقی�أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزَّمخشر�ُّ  :صنعة اإلعرابل في المفصَّ  .٧٢

 . م١٩٩٣األولى، : لبنان، الطَّ�عة –علي بوملحم، م�ت�ة الهالل، بیروت 

محّمد عبد : ، المعروف �المبرِّد، تحقی�أبو الع�اس محمَّد بن یز�د األزد�ُّ  :المقتضب .٧٣

  .لبنان –الخال� عظ�مة، عالم الكتب، بیروت 

 ال�قاعيُّ : وررر في تناسب اآل�ات والسُّ نظم الدُّ  .٧٤
ّ
، إبراه�م بن عمر بن حسن الرِّ�ا� بن علي

، القاهرة  ِ
ّ
 . جمهور�َّة مصر العر��َّة –دار الكتاب اإلسالمي

�اب: حو المصفىالنَّ  .٧٥  . محمَّد عید، م�ت�ة الشَّ

مین، الدار المصر�َّة علي الجارم ومصطفى أ :ةغة العر��َّ حو الواضح في قواعد اللُّ النَّ  .٧٦

�اعة والنَّشر والتوز�ع عود�َّة للطِّ  . السُّ

 . الخامسة عشرة: لبنان، الطَّ�عة –ع�اس حسن، دار المعارف، بیروت  :حو الوافيالنَّ  .٧٧

ار الجماهیر�َّة للنَّشر والتوز�ع واإلغالف، . د :حو و�تب اإلعرابالنَّ  .٧٨ إبراه�م رفیدة، الدَّ

 . م١٩٩٠هـ ت ١٣٩٩الثَّالثة، : لطَّ�عةالجماهیر�َّة اللِّیب�ة، ا

عبد : عبد الرَّحمن بن أبي ��ر السیوطي، تحقی� :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .٧٩

 .    وق�ف�َّة، جمهور�َّة مصر العر��َّةالحمید هنداو�، الم�ت�ة التَّ 

�اعة والنَّشر والتوز�ع، . د :الوجیز في أصول الفقه .٨٠ عبد الكر�م ز�دان، مؤسسة الرِّسالة للطِّ

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الثَّان�ة، : لبنان، الطَّ�عة –بیروت 
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أبو الع�اس أحمد بن محمَّد بن أبي ��ر ابن خلكان،  :مانوف�ان األع�ان وأن�اء أبناء الزَّ  .٨١

 .  لبنان –إحسان ع�اس، دار الثقافة، بیروت . د: تحقی�

 - محمَّد نور� بن محمَّد �ارتجي، دار اإلعالم، عمَّان :ال�اقوت والمرجان في إعراب القرآن .٨٢

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣األولى، : المملكة األردن�َّة الهاشم�َّة، الطَّ�عة
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  فهرس الموضوعات: خامساً 

  فحةالصَّ   الموضوع

  ج  اإلهداء

  د  قدیر �ر والتَّ الشُّ 

  هـ  المقدمة

  و  راسةأهم�ة موضوع الدِّ  :أوالً 

  و  راسةأس�اب اخت�ار موضوع الدِّ  :ثان�اً 

  ز  راسةأهداف الدِّ  :ثالثاً 

  ز  راسات السا�قةالدِّ  :را�عاً 

  ح  راسةحدود الدِّ  :خامساً 

  ح  ة ال�احث في دراسته منهج�َّ  :سادساً 

  �  إجراءات ال�احث في دراسته  :سا�عاً 

  �  راسةة الدِّ طَّ خُ  :ثامناً 

  راسةمن الدِّ  ظر�ُّ الجانب النَّ 

  )مهید�ُّ الفصل التَّ (

  ٢   حو وعالقته �التفسیرعر�ف �علم النَّ التَّ  :لالم�حث األوَّ 

  ٣  حوعر�ف �علم النَّ التَّ : لالمطلب األوَّ 

ِ  :انيالمطلب الثَّ 
ّ
  ٦  حو�علم النَّ  عالقة التفسیر التحلیلي

  ١٠  ضوا�� إعراب�ة تلزم المفسر :الثالمطلب الثَّ 

  ١٢  ر� وأر�انهاعر�ف بجملة الشَّ التَّ : نيالم�حث الثاَّ 

  ١٣  ر�عر�ف �الشَّ التَّ  :لالمطلب األوَّ 

  ١٥  ر�أر�ان جملة الشَّ  :انيالمطلب الثَّ 

  ٢٣  ر�حذف أر�ان جملة الشَّ  :الثالمطلب الثَّ 

  ٢٨  ر�إعراب أر�ان جملة الشَّ  :ا�عالمطلب الرَّ 
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  فحةالصَّ   الموضوع

راسة   الجانب التَّطب�قيُّ من الدِّ

  لالفصل األوَّ 

ِ تحلیل جملة الشَّ 
ّ
  �ِّ فسیر عراء و��ان أثرها على المعنى التَّ الفرقان والشُّ  ر� في سورتي

ر� في سورة الفرقان و��ان أثرها على المعنى تحلیل جملة الشَّ : الم�حث األول

  فسیر�ِّ التَّ 
٣١  

  ٣٢   عر�ف �سورة الفرقانالتَّ : الم�حث بین ید�ِّ 

ان ـو�ی) ٢٠- ١(ة ـرقان من اآلیـر� في سورة الفل جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ 

   أثرها
٣٥  

و��ان ) ٥٢- ٢١(ر� في سورة الفرقان من اآل�ة تحلیل جملة الشَّ : المطلب الثاَّني

  أثرها
٤٠  

و��ان ) ٧٧- ٥٣(الفرقان من اآل�ة ر� في سورة تحلیل جملة الشَّ : المطلب الثَّالث

  أثرها
٤٥  

عراءر� في سورة التحلیل جملة الشَّ : لثَّانيالم�حث ا و��ان أثرها على المعنى  شُّ

  �ِّ فسیر التَّ 
٥٥  

  ٥٦  عراءعر�ف �سورة الشُّ التَّ : الم�حث بین ید�ِّ 

عراءر� في سورة ال جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ  ان ـو�ی) ٥١-١(ة ـمن اآلی لشُّ

  أثرها
٥٩  

ــعراءورة الــر� في ســل جملة الشَّ ـــتحلی: ثَّانيالمطلب ال ) ١١٠- ٥٢(ة ـــمن اآلی شُّ

  ان أثرهاـو�ی
٧١  

عراءر� في سورة اــل جملة الشَّ ــتحلی: ثَّالثالمطلب ال ) ١٨٠-١١١(ة ــمن اآلی لشُّ

  ان أثرهاـو�ی
٧٤  

) ٢٢٧- ١٨١(ة ـــمن اآلی شــُّعراءسورة الر� في ــل جملة الشَّ ـتحلی: رَّا�عالمطلب ال

  ان أثرهاـو�ی
٨٠  

ل    ٨٥  خالصة الفصل األوَّ
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  فحةالصَّ   الموضوع

  ثَّانيالفصل ال

ر� في سورتيِّ النَّمل   �ِّ فسیر و��ان أثرها على المعنى التَّ  قصصوال تحلیل جملة الشَّ

  و��ان أثرها على المعنى نَّمل ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ : لالم�حث األوَّ 

  فسیر�ِّ التَّ 
٨٨  

  ٨٩  نَّملعر�ف �سورة الالتَّ : الم�حث بین ید�ِّ 

ـان و�ی) ٢٦- ١(ة ـمن اآلی لنَّملر� في سورة ال جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ 

  أثرها
٩٢  

ان ـو�ی) ٥٥-٢٧(ة ـــمن اآلی نَّملورة الــر� في ســل جملة الشَّ ـــتحلی: ثَّانيالمطلب ال

  أثرها
٩٨  

ان ـو�ی) ٨١-٥٦(ة ــمن اآلی لنَّملر� في سورة اــل جملة الشَّ ــتحلی: ثَّالثالمطلب ال

  أثرها
١٠٧  

ان ـو�ی) ٩٣- ٨٢(ة ـــمن اآلی نَّملر� في سورة الــل جملة الشَّ ـتحلی: رَّا�عالمطلب ال

  أثرها
١١٣  

أثرها على المعنى و��ان قصص ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ : الم�حث الثَّاني

  فسیر�ِّ التَّ 
١٢٠  

  ١٢١  القصصعر�ف �سورة التَّ : الم�حث بین ید�ِّ 

ان ـو�ی) ١١-١(ة ـمن اآلی لقصصر� في سورة ال جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ 

  أثرها
١٢٤  

) ٢٨-١٢(ة ـــمن اآلی قصصورة الــر� في ســل جملة الشَّ ـــتحلی: ثَّانيالمطلب ال

  ان أثرهاـو�ی
١٢٧  

) ٥٠- ٢٩(ة ـــمن اآلی لقصصورة اـر� في ســل جملة الشَّ ــتحلی: ثَّالثالمطلب ال

  ان أثرهاـو�ی
١٣٨  

) ٧٥- ٥١(ة ـــمن اآلی قصصورة الــر� في ســلة الشَّ ـل جمـتحلی: رَّا�عالمطلب ال

  ان أثرهاـو�ی
١٤٩  
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  فحةالصَّ   الموضوع

ــ: خامسالمطلب ال ) ٨٨- ٧٦(ة ـمن اآلی قصصالر� في سورة تحلیـل جملة الشَّ

  ان أثرهاـو�ی
١٥٩  

  ١٦٣  خالصة الفصل الثَّاني

  ثَّالثالفصل ال

ر� في سورتيِّ العن�بوت وموال تحلیل جملة الشَّ   فسیر�ِّ و��ان أثرها على المعنى التَّ  رُّ

و��ان أثرها على المعنى عن�بوت ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ : الم�حث األول

  فسیر�ِّ التَّ 
١٦٧  

  ١٦٧  عن�بوتعر�ف �سورة الالتَّ : الم�حث بین ید�ِّ 

ان ـو�ی) ٢٥- ١(ة ـمن اآلی لعن�بوتر� في سورة ال جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ 

  أثرها
١٧٠  

) ٤٥-٢٦(ة ـــمن اآلی عن�بوتورة الــر� في ســل جملة الشَّ ـــتحلی: ثَّانيالمطلب ال

  ان أثرهاـو�ی
١٧٩  

) ٦٩- ٤٦(ة ــمن اآلی لعن�بوتر� في سورة اــل جملة الشَّ ــتحلی: ثَّالثالمطلب ال

  ان أثرهاـو�ی
١٨٤  

وم ر� في سورة التحلیل جملة الشَّ : ثَّانيالم�حث ال و��ان أثرها على المعنى رُّ

  �ِّ فسیر التَّ 
١٩٤  

ومعر�ف �سورة التَّ : الم�حث بین ید�ِّ    ١٩٥  الرُّ

ومسورة ار� في ل جملة الشَّ ـتحلی: لالمطلب األوَّ  ان ـو�ی) ٣٠- ١(ة ـمن اآلی لرُّ

  أثرها
١٩٧  

ان ـو�ی) ٦٠-٣١(ة ـــمن اآلی رومورة الُّ ــر� في ســل جملة الشَّ ـــتحلی: ثَّانيالمطلب ال

  أثرها
٢٠١  

  ٢١٨  خالصة الفصل الثَّالث 

  ٢٢٠  الخاتمة 

  ٢٢٣  ة الفهارس العامَّ 
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  فحةالصَّ   الموضوع

  ٢٢٤  ة فهرس اآل�ات القرآن�َّ  :أوالً 

  ٢٣٤  ة واآلثار بو�َّ فهرس األحادیث النَّ  :ثان�اً 

  ٢٣٤  فهرس األعالم المترجم لهم  :ثالثاً 

  ٢٣٥  فهرس المصادر والمراجع  :را�عاً 

  ٢٤٤  فهرس الموضوعات  :خامساً 

راسة   ٢٤٩  ة غة العر��َّ �اللُّ  ملخص الدِّ

راسةخص مل  A  ة غة اإلنجلیز�َّ �اللُّ  الدِّ
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  ةغة العر��َّ راسة �اللُّ الدِّ ملخص 

الم على أشرف الخل� محمَّد        الة والسَّ الحات، والصَّ الحمد � الَّذ� �فضله ونعمته تتم الصَّ

  ...وعلى آله وصح�ة الطَّیِّبین األخ�ار، أمَّا �عد) ملسو هيلع هللا ىلص(

راسة التي �انت �ع       ر� تحلیل جملة الشَّ ”: نوانف�حمد هللا تعالى وتوف�قه أتممت هذه الّدِ

مل، عراء، والنَّ على سور الفرقان، والشُّ  ةٌ تطب�ق�َّ  دراسةٌ (معنى التَّفسیر�ِّ و��ان أثرها على ال

راسة“)وموالقصص، والعن�بوت، والرُّ    :  ، وهذا ملخص للّدِ

راسة �فصٍل تمهید�ٍّ �مثل الجانب النَّظر�ُّ منها، �عین القار� على فهم        بدأت هذه الّدِ

، �ما أنَّه ُ�َعدُّ مرجعًا للقار� في حال ُأْشِ�َل عل�ه شيٌء أثناء قراءته للجانب  ِ
ّ
الجانب التَّطب�قي

راسة، و�شتمل هذا الفصل على م�حثین ِ من الّدِ
ّ
ول منهما علم النَّحو من تناولت في األ: التَّطب�قي

وا�� اإلعراب�َّة التي تلزم المفسر،  ، وذ�رت �عض الضَّ ِ
ّ
حیث تعر�فه، وعالقته �التَّفسیر التَّحلیلي

ر� من حیث تعر�فها، و��ان أر�انها، وما ��ون من  أمَّا الم�حث اآلخر فقد تناولت ف�ه جملة الشَّ

  . حذف تلك األر�ان، وٕاعرابها

راسة، والَّذ� قد اشتمل على ثالثة فصوٍل، تناولت في �ّلِ ثم �ان الجان       ب التَّطب�قيُّ من الّدِ

راسة، �حیث تش� ، و�شتمل �لُّ ل �لُّ سورٍة منها م�حثًا مستقالً فصٍل منها سورتین من سور الّدِ

  : م�حٍث على عدة مطالٍب، تمثل ر�عًا من الحزب غال�ًا، ومن خالل هذا الجانب ُقْمُت �ما �أتي

راسة من حیث سبب التَّسم�ة، وعدد آ�اتها، وزمان نزولها، ومحورها ا )١( لتَّعر�ف �سور الّدِ

 . الرَّئ�س، وخطوطها العامَّة

راسة، وٕابراز أر�انها، وتحلیلها إعراب�ًَّا،  )٢( رط�َّة في آ�ات سور الّدِ استقراء مواضع الجمل الشَّ

   .  وتقدیر ما حذف من هذه األر�ان
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ر� ص�اغة المعنى واألثر التَّفسیر�ُّ العامُّ المترتب على ذلك التَّحلیل )٣( ، مع ب�ان أثر جملة الشَّ

 . في هذا المعنى اإلجمالي لآل�ة

ُثمَّ �انت الخاتمة، والتي من خاللها َخُلَص ال�احث إلى أهم النَّتائج والتَّوص�ات، فمن أهم       

راسة أنَّ سورة القصص هي أكثر : جهذه النَّتائ رط�َّة، �ما أنَّ أداة الّدِ اشتماًال على الجمل الشَّ

ر�  رط�َّة، ومن ) إنْ (الشَّ أوصى : أهم التَّوص�اتهي أكثر األدوات استخدامًا في الجمل الشَّ

ِ في القرآن الكر�م
ّ
  . ال�احث �ضرورة استحداث مشروعاٍت جدیدٍة تتعل� �الجانب اللُّغو�ِّ التَّطب�قي

ثم أت�عت الخاتمة بخمسة فهارس عامَّة �حیث �ستط�ع القار� الوصول إلى المعلومة       

راسة �ملخصین لها أحدهما �ال لُّغة العر��َّة، واآلخر �اللُّغة �أقرب طر�ٍ� وأسهله، وأنهیت الّدِ

  .    اإلنجلیز�َّة

 .وآخر دعوانا أن الحمد � رّبِ العالمین
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the number of it's Verses, the time it descended from heaven, 

it's main and general subjects.                                                           

(2) The Reading of the location of the conditional sentences in 

the Verses at the soorah in the study, showing it's parts, 

Analysing it in the grammar side and assume what parts was 

deleted.                                                                                                    

(3) framing the meaning and the Analysing affect from the 

Analysing and showing the affect of the conditional sentences 

in the general meaning of the Verses.                                               

     And finally the finishing, where the researcher summarized 

the main result and recommendation. And the some of the 

main results are: The Al-Qasas is most conditional sentences 

included. And the conditional tool (in) is the most tool used in 

the conditional sentences. And the maim recommendation: 

the researcher showed the importance of developing new 

projects about linguistic practical side in the holy Quran.            

                              

      Then I included the finishing with five general in order to 

the reader can reach any information easily and in short time. 

And I finishing the study with two summaries one in Arabic and 

the other in English.                                                                            

  

At last, All praise is due to Allah  
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Abstract 

        Thank to Allah with his blessing the good deeds is done.     

And peace be upon Mohammed (pbuh), and his family and his 

righteous companies…                                                                       

      With Allah speed I finished this study with the title 

"Analysis of conditional sentence and it's impact on the 

interpretative meaning . applied study on surat ( Al-Furqan, 

Al-Shuara, Al-Namel, Al-Qasas, Al-Ankabut and Al-Rom)"         

 and this is the summary of the study:                                                

      I started this study with an introduction chapter which 

represent the theoretical side of study. This chapter helps the 

reader to understand the practical side of the study. It also can 

be considered as a feed back for the reader if he faced any 

problem during reading the practical side of the study. This 

chapter includes two researches: I showed in the first research 

the grammar by it's definition and it's relationship with the 

analytical explanation, and showed some grammar rules that 

required the explainer. While the other research I showed 

definition of the conditional sentence, it's parts, the effect of 

disclosing any part and it's analysing.                                                       

      Then the practical side of the study, which included three 

chapters. I showed two soorahs in each chapter, where each 

soorah can be considered as an independent research. Each 

research includes a number of Claimant, which represent a 

quarter of the party, and with side I did the follows:                    

(1) Defining the soorahs of the study by reason of its name,     

  




