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 كلمة التمهيد

، كالصالة كالسالـ على سيدنا أنزؿ القرآف بلساف عريب مبنياحلمد هلل الذي   
نبػي بعده كعلى كنبينا حممد صلى اهلل عليو كسلم خامت األنبياء كادلرسلني الذي ال 

كبعد، أشكر اهلل جزيل الشكر  آلو كأصحابو كمن تبعو بإحساف إىل يـو الدين.
الذي قد أدامين الصحة كالتوفيق كاذلداية كادلعرفة حىت متكنت من إهناء كتابة ىذه 
الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على سرجانا الًتبية 

ًتبية كشؤكف التدريس قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء اإلسالمية يف كلية ال
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد كاجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
كخدمة خمتلف كاألقواـ استطاعت الباحثة معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة 

اجلزيل ذلؤالء ادلساعدين كادلشرفني كادلشجعني باجلودة. كلذا كددت أف تقدـ الشكر 
 منهم:

كالدّي العزيزين احملبوبني، األب "حممد امني" كاألـ " س. ت معاىن". الذين قد  .0
منذ صغري إىل سّن الرشد كساعداين يقدر طاقتهما ربياين تربية حسنة صاحلة 

الصحة كالعافية على إمتاـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ميد يف عمرمها كأف يرزؽ ذلما 
 كيهديهما صراطا سويا.

األستاذ الدكتور احلاج مسافر فبباري، ـ. س. إ. مدير جامعة عالءالدين  .0
كنوابو األستاذ الدكتور احلاج مرداف، اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر 



 

 

 و
 

ـ. أغ. كنائب ادلدير األكؿ، كاألستاذ الدكتور احلاج لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب 
ثاين، كاألستاذة احلاجة سيت عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائبة ادلدير الثالثة، ادلدير ال

كاألستاذ الدكتور احلاج محداف جوىانيس، ـ.أ.، فح.د. كنائب ادلدير الرابع 
الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم ىف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر.
عميد كلية الًتبية كشئوف التدريس  .الدكتور احلاج حممد أمري، لس. ـ. أغ .3

كنّوائبو الدكتور موليونو داموبوليئ، ـ. أغ. نائب العميد األكؿ كالدكتورة 
مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س إ.نائبة العميد الثانية كاألستاذ الدكتور احلاج شهر 
الدين، ـ. فد. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف 

ة الًتبية كشئوف التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية توجيو كلي
 مكاسر.

الدكتور محكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية كشؤكف  .0
التدريس الذي ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة. الدكتورة سيت 

ريس اللغة العربية يف كلية عائشة خالق س. أغ.، ـ. فد. كسكرترية قسم تد
 الًتبية كشؤكف التدريس اليت ساعدتين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

كادلشرؼ   .أغ.كادلشرؼ األكؿ كالدكتوراندكس ىادينج ـ  منري، ـ.أغ. الدكتورة .5
الثاين الذين ساعداين كأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل 

 عليهما إف شاء اهلل. أف يتم نعمو 
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 تجريد البحث

 واتى: فارى رحم اسم الباحثة

 81811000101:       رقم التسجيل

 : التربية و شؤون التدريس  /  اللغة العربيةالكلية / القسم    

 سورة النسآء األدوات الشرطية و مشاكلها في: البحث             

 نحوية( )دراسة تحليلية 

)دراسة حتليلية حنوية(.  األدكات الشرطية ك مشاكلها يف سورة النسآءىذه الرسالة تبحث عن 
ادلوجودة يف سورة النسآء؟ ما دكر  األدكات الشرطيةادلوضوع إثنتاف ادلشكلتاف كىي: ما ىي  ىذاك 

 األدكات الشرطية يف فهم معاىن األيات يف سورة النسآء؟  

أما ادلنهج العلمي يف كتابة البحث يعين: طريقة مجع ادلواد كطريقة تنظيم كحتليلها. يف ىذا 
ة الطريقة ادلكتيب. الطريقة الباحثة يف مجعل ادلواد عن طريقة كتب ادلتعلقة الصداد جبمع ادلواد تنتهج الباحث

البحث، ك يسجل يف مذكرة منفصيلة كمصدر للقرآة ىذه الرسالة. قد عرفنا األدكات الشرطية ىي اليت 
 جتـز الفعل ادلضارع، منها ما جيـز فعال كاحدا ك منها ما جيـز فعلني.  

سورة النسآء ك ية يف سورة النسآء, آ 00 دةو ات الشرطية ادلوجأما نتيجة البحث فهي األدك  
فهم  تبليغ تلك األمور كيفلكثرة مادكر فيها من األحكاـ الىت تتعلق النسآء فلجملة الشرطية ذلا دكر ىف 

سورة النسآء، حيث يضم الًتكيب  كقد تنوع تركيب اجلملة الشرطية يفمعاىن اآليات الىت تكوف فيها، 
 لشرط كجوابو كاقًتاف جوابو باالفاء اجلوابية كحذؼ جوابو كاجتماعة بالقسم.أحواؿ فعل ا
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 الباب األول
 المقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث
اللغة العربية ىي من اوسع اللغات َب العامل تصريفا وأحسنها أسلوبا وصياغة 

جاء  اية بيانا وأكملها بديعا و معٌت.و بيانا و كثر فيها اَّاز واالستعارة والكن
القرآن الكرًن ُّذه اللغة الكاملة و ُب القرآن الكرًن ىناك نعمة عظيمة و عربة 

ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، ذلك الكتاب ال للمؤمنُت. القرآن ىو دليل 
و قال مناع القطان ُب كتابو "اإلتقان ُب علوم القرآن".  ۱ريب فيو ىدى للمتقُت.

اإلسالم. وا١تسلمون يؤمنون بأنو كالم ا ا١تنزل وىو الكتاب ا١تقدس الرئيسي ُب 
على النيب ٤تمد صلى ا عليو وسلم للبيان واإلعجاز، ا١تنقول عنو بالتواتر والذي 
يتعبد ا١تسلمون بتالوتو. ويؤمن ا١تسلمون بأن القرآن أنزلو ا على لسان ا١تلك 

 ۲جربيل إىل رسولنا ٤تمد صلى ا عليو وسلم.
و جيعلونو  و كان القرآن الكرًن مصدر أحكام ا١تؤمنُت حيفظونو َب صدورىم 

كل وقت واحُت، و٢تذا أقبل عليو العلماء يدرسونو و يبحثونو. فمنهم   امامهم ُب
من أقبل عليو مفسر بُت معٌت الفاظو و مراعى آياتو، ومنهم من توفر على ْتث 

                                                             
 (۳ القرآن الكرًن. ) سورة البقرة : ۱
  ( ۱۳۱ٙ) سورابايا: ا٢تداية.  اإلتقان َب علوم القرآن.مناع القطان،  ۲
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و أو تكرار آياتو  مككلتو أجانب واحد من جوانبو الكثَتة كإعرابو أو تفسَت
و قراءتو أو عجازه علومو أو أمثالو أو استخالص احكامو أناسخو ومنسوخو 

 وغَتىا.
وىكذا، كان البحث َب القرآن الكرًن وعلومو تطور بتطور الزمان وازدىر 
ٔتروره. فتولد منو ا١تؤلفون الكثَتون بكتبهم و تأليفاهتم ا١تتنوعو. واللغة العربيو  

ورت مع كوهنا علما من العلوم القرآنية ومادة من ا١تواد الدراسية َب كذالك تط
 البيئات التعليمية االسالمية.   

ومن ٣تاالت البحث َب القرآن الكرًن إعراب الفاظو كما قال علماء اللغة. 
وىو العكَتى وأصحابو َب كتاب التبيان َب إعراب القرآن " اإلعراب فرع ا١تعٌت 

 ۳و يككف لنا عن معان فيو.ومن جيلى لنا اعراب
و اإلعراب نكئت َب علم النحو حيث أن قواعد النحو ٗتتص بتحديد 
وظيفة  كل كلمة داخل اٞتملة وضبط أواخر الكلمات و كيفية اإلعراب. أى أن 

 قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية من حيث أهنا معربة.

                                                             
، بدون سنة( ؛القسم األول، بَتوت، دار اٞتيل )التبيان َب إعراب القرآن البقاء عبد ا بن اٟتسُت العكربى ،   ابو ۳

   ٓٔ    ص.
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اٞتملة ولكل منها  فنرى َب اللغة العربية عدة عوامل وأدوات تستعمل َب
وظيفة خاصة. من ىذه األدوات ىى أدوات الكرط، واٞتملة الىت تكون فيها 

 ادوات الكرط تسمى ٚتلة شرطية.
ان سورة النسآء من احدى السور القرآنية، وجدت فيها الباحثة استعمال  

األدوات الكرطية. فلذلك تود الباحثة أن تكتب رسالة بسيطة ٔتوضوع: "األدوات 
ية و مكاكلها َب سورة النسآء " راجية أن تكون خالصة لوجو ا الكرًن و الكرط

 ٗأن تنفع للدارسُت َب توسيع معارفهم َب علوم اللغة العربية.
 الفصل الثانى : تحديد المشكالت  

اعتمادا على ا٠تلفية ا١تذكورة الىت ٖتدد الباحثة من أجلها نقطا ىامة فيما  
 يلى: 
 سورة النسآء ؟   الكرطية ا١توجودة ُبا ىي األدوات م. ۱
 سورة النسآء؟ ُبفهم معاىن األيات  األدوات الكرطية ُبدور ما . ۲

 الفصل الثالث : توضيح معالم البحث
سورة  عن األدوات الكرطية و مكاكلها ُب قبل ان تدخل الباحثة َب البحث

 :النسآء ارادت ان تقدم توضيح بعض ا١تفردات ا١تستعملة َب ا١توضوع
                                                             

 .۳دار اٟتكمة دمثق بدون سنة(، ص.   - ص قواعد اللغة العربية )الطبعة الثانية، منثوراتخنعمة، مل فؤاد ٗ
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. كلمة " األدوات " ىي ٚتع من األداة يعٌت اآللة الصغَتة ) َب اصطالح ۱
النحاة اللفظة تعمل للربط بُت الكالم او الداللة على معٌت َب غَتىا   

  ٘كالتعريف َب اإلسم او االستقبال َب  الفصل.
الكرط" مايوضع ليلتمز َب بيع أو ٨توه )َب الفقو( : ما ال يلتزم . كلمة " ۲

النحاة( ترتيب األمر  وال يكون داخال َب حقيقة )و عند الكيئ اال بو
  ٙعلى أمر أخر بأداة.

ُب الدرس ا١تاضى األدوات الٌت ٕتزم الفعل ا١تضارع، منها ما جيزم   
، و الثاين جواب فعال واحد ومنها ما جيزم فعلُت: األول فعل الكرط

 الكرط.
. كلمة "مكاكل" ىي ٚتع من ا١تككلة ٔتعٌت األمر ا١تتلبس الذى ال يفهم ۳

 حىت بدل على دليل من غَته.
ا١تدنية ىي إحدى سور من القران الكرًن و ىي سورة . " سورة النسآء" ٗ

و ىي تتكون ، من القران و ىي السورة الرابع منوالرابع الىت تقع ُب اٞتزء 
 ال عمران و سورة ا١تآئدة.  سورة و تقع بُت، مائة وستة وسبعُت آيةمن 

                                                             
 ۲۲٘(، ص.  ۱۱ٚ۲اٞتزء االول )استنبول ا١تكتبة  االسالمية،  ا١تعجم الوسيط ،ابراىيم أنيس وأصحابو،   ٘
 .۱ٚٗ(، ص.  ۱۱ٚ۲اٞتزء االول )استنبول ا١تكتبة  االسالمية،  ا١تعجم الوسيط ،ابراىيم أنيس وأصحابو،  ٙ
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وما يقصد َب سورة النسآء ىي من احدى السور القرآنية وىى سورة 
 ٚمليئة باألحكام الكرعية اليت تنظم الكئون الداخلية ا٠تارجية للمسلمُت.

 الفصل الرابع: دراسة المراجع األساسية 
كتابة ىذه الرسالة اطلعت الباحثة على الكتب اللغوية مثل معجم   ُب

 الوسيط للد كتور ابراىيم انيس.
سورة النسآء. فوجدت  ة تبحث عن مكاكل األدوات شرطية ُبىذه الرسال

الباحثة الكتب ا١تتعلقة بو و أتبعتها عملية قراءتو مثل كتاب " النحو الواضح" عن 
القواعد النحوية اللغة العربية تأليف عباس حسن، " و كتاب" جامع الدروس العربية  
تأليف الكيخ مصطفى الغالبُت، و كتاب إعراب القرآن الكرًن، "و كتاب" العربيو 

با أليف اٟتاج مصطفى ٤تمد نورى، و غَتىا. غَت ان الباحثة مل ٕتد كتاا١تيسرة ت
وضوع ىذه الرسالة. فعلى  ٔت فيما يعلقث عن األدوات الكرطية والسيما ْت خاصا

كل حال, رأت الباحثة أن موضوع ىذه الرسالة مل يسبق ْتثو من قبل, فإنو جديد 
 ألن يكون ْتثا من ْتوث علمية.

 

                                                             
 .۳۱۱ص.  (، ۱۱ٚ۲اٞتزء االول )استنبول ا١تكتبة  االسالمية،  ا١تعجم الوسيط ،ابراىيم أنيس وأصحابو،  ٚ
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 لرسالةلمنهج العلمي في كتابة ا:  ا الفصل الخامس 
كثَتة, فمنها ما يسمى  من ا١تعهود أن ا١تناىج ا١تستعملة ُب تنظيم الرسالة  

 بطريقة ٚتع ا١تواد. و منها ما يسمى بتحليل ا١تواد و تنظيمها.
 أ. طريقة جمع المواد

ىذه الطريقة استعملت الباحثة طريقة واحدة تسمى بالطريقة ا١تكتبة  ُب
وىي ان تقوم الباحثة بقراءة الكتب ا١تقاالت الىت ٢تا عالقة بالبحث و تفسَت 

 القرآن الكرًن الذى ىو مصدر ا١تواد الدراسية ٢تذا البحث. 
  ب. طريقة تحليل المواد

 يلى:  ا١تواد الدراسية ىى كماثة ٖتليل ىذه الطريقة تستعمل الباح ُب 
: ىي طريقة تنظيم ا١تواد بواسطة ا٠تالصات من األمور ةطريقة القياسيال. ۱

 العامة اىل األمور ا٠تاصة.
ى: ىي طريقة اصدار ا٠تالصات من األمور ا٠تاصة اىل ئطريقة االستقراال. ٕ

 األمور العامة. 
القيام با١تقارنة بُت ا١تواد  . طريقة ا١تقارنة: ىي طريقة ٖتليل ا١تواد بواسطةٖ

 ا١توجودة ٍب تصدر عنها نتيجة من ىذه ا١تقارنة خالصة من ا٠تالصات.
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 الفصل السادس : أىداف البحث و فوائده 
 . أىداف البحث۱
 أىداف البحث الىت تكون سببا َب كتابة ىذه الرسالة و أغراضها فهى: أما  

 أ. ١تعرفة األدوات الكرطية ا١توجودة َب سورة النسآء 
 ب.١تعرفة معاىن أدوات الكرط و وظائفها َب سورة النسآء. 
   فوائد البحث. ۲

 و أما فوائد ىذا البحث فهي: 
أ. للقارئ : ليتعمق ا١تتعلمون اللغة العربية َب توسيع علومهم اللغوية و 

ا لغة كاملة و علومها و إيقاظ ٛتاستهم َب تعلم ىذه اللغة، ألهن
 اسعة.

ب. للباحثة : فإن ىذه الرسالة مفيدة لتوسيع معارفها عن اللغة العربية و 
 تطبيق تلك ا١تعارف القليلة َب رسالة عميلة بسيطة.

. للجامعة : إلسهام األفكار للجامع مرجعا من ا١تراجع األدبية ُب ج
جانب لزيادة الكتب ا١تطلوبة للمصادر ُب مكتبة اٞتامعة و أن يكون 
ىذا البحث نافعا ومرجعا أوال للباحثُت األخرين الذين عن األدوات 

 الكرطية ُب سورة النسآء. 
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 مشتمالت الرسالة باإلجمال:  لسابعالفصل ا
ٖتتوى ىذه الرسالة على ٜتسة ابواب ولكل باب فصول. الباب األول ىو  

 الفصل الثاىناألول ا٠تلفية، و مقدمة و ىذا الباب يتكون من ٙتانية فصول. الفصل 
دراسة عن  والفصل الرابع ،البحث توضيح معامل ا١تككالت، والفصل الثالث ٖتديد

 والفصل ،ُب كتابة البحثالعلمي  هجا١تنا٠تامس  ية، والفصلاسا١تراجع األس
 مكتمالت الرسالة باإلٚتال.والفصل السابع  ،أىداف البحث و فوائدهالسادس 

التعريف عن سورة النساء و فيو ثالثة فصول. الفصل األول ىو  ىنالباب الثا 
 ما ، الفصل الثاىن مناسبتها ١تا قبلها وآلياتتسميتها و أسباب نزول بعض ا

 الفصل الثالث ىو مضمون سورة النساء. بعدىا, و 
تبحث الكاتبة عن األدوات الكرطية, و ىذا الباب يكتمل  لثالثا الباب 

مكاكلها, و  و يتحدث عن تعريف األدوات الكرطية. الفصل األول فصلُتعلى 
 إعراب أدوات الكرطيةو الفصل الثالث  تقسم األدوات الكرطيةالفصل الثاىن 

الباب الرابع مكاكل األدوات الكرطية َب سورة النساء، و يتكون ىذا الباب  
الفصل ، و األدوات الكرطية ا١توجودة َب سورة النسآءمن فصلُت. الفصل األول 

 دور أدوات الكرطية َب فهم معاىن األيات َب سورة النسآء.الثاىن 
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ا٠تالصات و  ألولالباب ا٠تامس ىو ا٠تا٘تة، و ينقسم اىل فصلُت. الفصل ا 
 قًتاحات. الفصل الثاىن اال
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نيالباب الثا  
عام لسورة النسآءتصور   

 الفصل األول: تسمية سورة النسآء 
الكرًن، ىي  ان سورة النسآء الطويلة ُب السورة الرابعة من الًتتيب القرآين 

آياهتا مائة  و إحدى السور ا١تدينة الطويلة، وأطوال سورة القرآن بعد سورة البقرة
ن إالىت تقول الرويات:  متحنة،وست وسبعون وترتيبها ُب النزول بعد سورة ا١ت

َب غزوة  ت، و بعضها نزلىجرةىذا َب غزوة الفتح َب السنة الثامنة  تبعضها  نزل
 اٟتديبية قبلها َب السنة السادسة.

َب مطالع الكالم على  السور حسب النزول كما بُت ولكن األمر َب ترتيب 
سورة البقرة َب اٞتزء األول ليس قطعيا كما ان السورة مل تكن تنزل كلها دفعة وحدة 
َب زمن واحد و كذلك الكأن ُب ىذه السورة. فمنها مانزل بعد سورة َب السنة 

 ٛالسادسة و َب السنة الثامنة و لكن منها الكثَت نزل أوائل العهد با٢تجرة.

                                                             
  ٗ٘٘م(، ص. ٕٜٜٔ ٕٔٗ، اَّلد األول )الطبعة السابعة عكرة، بَتوت: دار الكروق: َب ظالل القرآنسيد قطب، ٛ
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"ٝتيت" سورة النسآء َب الكربى و الكثرة ما فيها  :ا١تنَتو جاء َب تفسَت  
من احكام تتعلق بالنسآء، وٝتيت سورة الطالق و ما قبلها سورة النسآء 

 ٜالقصرى.
وقال ٤تمد علي الصابوىن ُب كتابو صفوة التفاسَت ٝتيت سورة النسآء لكثرة 

غَتىا من السور ما ورد فيها من األحكام الىت تتعلق ُّن، بدرجة مل توجد َب 
ولذلك أطلق عليها بسورة النسآء الكربى َب مقابلة سورة النسآء الصغر الىت عرفت 
َب القرآن سورة الطالق او ٖتدثت السورة الكردية عن أمور ا٢تامة تتعلق با١ترأة، 
والبيت، واألسرة، والدولة، واَّتمع، ولكن معظم األحكام اليت وردت فيها كانت 

 ع النساء و٢تذا ٝتيت سورة النسآء.تبحث عن حول موضو 
و قال الدكتور عبد ا ٤تمود شحانو َب كتابو، اىداف كل سورة و  

مقاصدىا َب القرآن الكرًن تسمى سورة النسآء الكربى ٘تييزا ٢تا عن سورة النسآء 
 ٓٔالصغرى وىي سورة الطالق.

 
 

                                                             
م( ٜٜٔٔه/ ٔٔٗٔبَتوت: دار الفكر ا١تعاصر، ، اٞتزء الثالث )الطبعة األوىل، تفسَت ا١تنَت َب العقيدة والكريعة وىبة الزىيلى،ٜ

 ٕٕ، ص. 
 ٘ٗ(، ص. ٜٙٛٔ، اٞتزء األول الطبعة الثالثة، أىداف كل سورة ومقاصدىا َب القرآن الكرًنعبدا ٤تمود شحانة، ٓٔ
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 الفصل الثاني: أسباب نزول سورة النسآء
أسباب نزول آياهتا فيقدم أوال فوائد ١تعرفة أسباب  ةبحث الباحثتقبل أن  

 النزول الفوائد ا١تقصودة ىي:
معرفة حكمة ا تعاىل على التعيُت، فيها شرعة بالتنزيل، و ُب ذلك نفع  . أ

 للمؤمن و خَت للمؤمن.
 االستعانة على فهم األية و دفع االشكال عنها  . ب
 دفع توىم اٟتصر . ج
 العربة ٓتصوص السبب ال بعموم اللفظ.اٟتكيم بالسبب عند من يرى أن  . د

 معرفة أن سبب النزول  غَت خارج حكم اآلية إذ ورد ٥تصوص ٢تا.ه. 
 معرفة من نزلت فيها اآلية على التعيُت. . ح
تيسَتا اٟتفظ و تسهيل الفهم و تثبيت الوحي، َب ذىن كل من يسمع اآلية  . ي

 ٔٔإذ عرف سببها.
أسباب نزول بعض آيات ىذه إعتمادا على فواعد معرفتها، فيقدم الباحث 

 السورة فهنا ست االيات سنقدمها أسباب نزول آياهتا وىي كما يلى:

                                                             
بَتوت دار الفكر،  -، اٞتزء األول )الطبعة األوىلمناىل العرفان َب علوم القرآن، ٤تمد عبد العطيم الزرقاىنٔٔ

    ٖ٘ٔ-ٙٗٔم( ، ص. ٜٜٛٔه/ٛٔٗٔ
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ٔ.                          

                 

أما أسباب نزول ىذه اآلية، قال مقاتل والكليب: نزلت ُب رجل من 
غطفان كان إنده مال كثَت البن أخ لو يتيم، فلما بلغ اليتيم، طلب ا١تال 
فمنعو عمو، فتعرفها إىل النيب صلى ا عليو وسلم، فنزل ىذه األية. فلما 

  من اٟتواب الكبَت.ٝتعهاالعم قال: أطعناا وأطعنا الرسول، نعوذ باا
ٕ.                       

                     

                     

    

أما ألسباب نزول ىده اآلية: قال: ابن عباس َب رواية أيب صاّب: ١تا     
اشتكهد ا من ا١تسلمُت من  اشتكهد يوم أحد، قال ا١تنافقون الذين 

 ٕٔماماتوا، وماقتلوا.ٗتلفو عن اٞتهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا 
ٖ.                         

                           
                                                             

لبنان: دار الكتب العلمية -)الطبعة األوىل، بَتوتاسباب نزول القرآن الكرم  ابو اٟتسن على ابن اٛتد الواحدى،ٕٔ 
 ٜٓٔم( ، ص. ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔ
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أما أسباب نزول ىذه اآلية: واخرج الطرباىن عن بن عباس قال: 
ا١تسلمون نسآء من نسآء أىل فزلت يوم حنُت. ١تا فتح ا حنينا، و أصاب 

الكتاب ٢تن أزواجا. وكان الرجل إذا أراد أن يأتى ا١ترأة قالت إن يل زوجا 
 ٖٔفسئل رسول ا ص.م. عن ذلك.

ٗ.                             

                         

                   

أية روى مسلم عن عمربن ا٠تطاب فأما أسباب نزول ىذه اآلية: 
نسآءه دخلت ا١تسجد، فإذ الناس قال: ١تا اعتزل النيب صلى ا عليو وسلم 

ينكتون باٟتصى و يقولون: طلق رسو ا ص.م. نساءه فقمن على باب 
 ٗٔا١تسجد فناديت بأعلى صوتى: مل يطلق نساءه.

٘.                              

                     
                                                             

 ٚ ، ص. التفسَت ا١تنَت َب العقيدة و الكريعةوىبة الزىيلى، ٖٔ 
   ٘ٚٔ، ص. نزول القرآن الكرًن، اسباب ابو اٟتسن على ابن اٛتد الواحدىٗٔ 
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بن آيب اوب و سبن من اخرج سعيدفأما سبب نزول ىذه اآلية: 
عبادة قال: خطب رسول ا ص.م. الناس،  بن معاذ حاشم عن سعد

فقال: من يل ٔتن يؤديٍت و جيمع َب بيتو من يؤديٍت؟ قال سعد بن معاذ: ان  
كان من األوس قتلناه. و إن: كان من إخواننا ا٠تزرج أمرتنا فمعناك، فقام 
سعيدبن عبادة. فقال بابن معاذ طاعة رسول ا ص.م. ولقد عرف ما  ىو 

ن حضَت فقال: أنك يابن عبادة منافق وٖتب ا١تنافقُت، منك: فقام أسيدب
فقام ٤تمد بن مسلمة فقال: استكوا ياأيها الناس، فإن فينا رسول ا 

 ٘ٔص.م. وىو بأمرنا فتنفذ أمره.
ٙ.                            

               

بن جرير من طريق ابن جريح اخرج فاأما أسباب نزول ىذه اآلية: 
عن عكرمة ان رجال من األنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النيب 

أؤمنو َب حل وال  قاتل آخيو فقتلو، فقال النيب ال الدية فقبلها، ٍب وثب على
 ٙٔحرم فقتل يوم الفتح.

                                                             
   ٜٓٔ، ص. ، اسباب نزول القرآن الكرًنابو اٟتسن على ابن اٛتد الواحدى٘ٔ

ٕٓٓ، ص. ، اسباب نزول القرآن الكرًنابو اٟتسن على ابن اٛتد الواحدى ٔٙ     



16 
 

ٚ.                        

                       

الطربى عن على بن جرير اخرج فا :اسباب نزول ىذه اآلية  أما
قال: سأل قوم من مبٍت النجار رسول ا ص.م. فقالوا: يارسول ا انا 
نضرب َب األرض، فكيف نصلي، فأنزل ا: و إذا ضربتم َب  األرض، 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ٍب انقطع الوحي فلما كان بعد 

قال ا١تكرفون: ذلك ْتول غز النيب صلى ا عليو و سلم فصلي الظهر ف
ولقد أمكنكم ٤تمد وأصحابو من ظهورىم، ىال شددًب عليهم؟ فقال قائل 

 ٚٔمنهم: ان ٢تم أخرى مثلها َب اثرىا فانزل ا بُت الصالتُت.
 ما بعدىالما قبلها و النسآء  ة سورة: مناسبلثالفصل الثا

سورة النسآء تناسب سورة ماقبلها و ىي سورة آل عمران وسورة ما بعدىا 
 وىي سورة ا١تآئدة.

 مناسبتها لما قبلها .1
أّن ذكر وىبة الزىيلى َب كتابو "التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة و الكريعة و ا١تنهج" 

 ىناك أوجو شبو ووشائخ صلة تربط بُت السورتُت أمهها.

                                                             

ٖٕ٘، ص. ، اسباب نزول القرآن الكرًنابو اٟتسن على ابن اٛتد الواحدى  ٔٚ   
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اختمام آل عمران باألمر بالتقوى للمؤمنُت، و افتتاح ىذه السورة بذلك  . أ
 للناس ٚتيعا.

لكم َب ا١تنافقُت فئتُت...( ٔتناسبة غزوة أحد، مع نزول ستُت نزل آية )فما  . ب
 آية ُب الغزوة ُب سورة آل عمران.

نزول اآلية )وال هتنو َب ابتغاء القوم( ٔتناسبة غزوة ٛتراء األسد بعد  . ج
نزول آيات )الذين استجبوا ا الرسول من بعد ما أصاُّم القرح( َب 

 ٛٔتلك الغزوة َب آل عمران.
ن أنو ذكر َب آل عمران قصة خلق عبس بالأب آاسرار ترتيب القر جاء َب 

و أقيمت لو اٟتجة بآدم. و ُب ذلك تربئة ألمة، خال فلما زعما اليهود، و تقرير 
لعبودية، خال فلما ادعتو النصارى. وذكر َب ىذه السورة الرد على الفرقُت معا: فرد 

وعلى النصارى بقولو: )ال تغلو  على اليهود بقولو )وقو٢تم على مرًن ُّتانا عظيما(
َب دينكم وال تقول على ا اال اٟتق امنا ا١تسيح عيس ابن مرًن رسول ا و كلمتو 

 ٜٔألقاىا اىل مرًن وروح منو( اىل قولو: لن يستنكف ا١تسيح ان يكون عبد ا.
وقال أٛتد مصطفى ا١ترغى َب تفسَته كان وجو ا١تناسبة بينها وبُت آل 

 عمران:
                                                             

ٕٕالتفسَت ا١تنَت َب العقيدة و الكريعة، ص: وىبة الزىيلى،  ٔٛ 
ٜٔم(، ص. ٜٛٚٔه/ٜٖٛٔ، )الطبعة الثانعة، مصر: دار االعتصام، اسرار ترتيب القرآنوطى، يجالل الدين الس ٜٔ     



18 
 

ل عمران ختمت باألمر بالتقوى. وفتحت ىذه بذلك، وىذ من اكد أن آ (ٔ
 ا١تناسبات َب ترتب السور.

ان َب السابقة ذكر قضة احد مستوفاه وَب ىذه ذبل ٢تا وىو قولو: )فيما  (ٕ
 لكم َب ا١تنافقُت فئتُت( فانو نزل َب ىذه الغزوة على ماستعرفو بعد.

زوة ٛترآء اآلسد( يقولو: انو ذكر َب السالفة لغزوة الىت بعد أحد وىي )غ (ٖ
)الذين استجابو ا والرسول من بعد ما اصاُّم القرح( وأشَت اليها ىنا َب 

 ٕٓقولو: )والهتنوا فابتغاء القوم(.
 مناسبتها لما بعدىا  .2

وقال سعيد حوى َب كتابو "األساس َب التفسَت" أن سورة النسآء قد 
األنكحو وعقد الصداق اشتملت على عدة عقود صرحيا وضمنا، فاالصريح عقود 

وعقد حلف وعقد ا١تعاىدة واآلمان، والضمن عقد الوصية والوديعة والوكالة 
والعارية، واالجارة وغَت ذلك الداخل َب عموم قولو تعاىل: )ان ا يأمركم أن تودوا 
األمانات اىل أىلها( فناسبا أن تعقب بسورة مفتتخة باألمر بالوفاء بالعقود فكأنو 

  ٕٔالذين آمنوا أوفوا بالعقود الىت فرع من ذكرىا و َب السورة الىت ٘تت.قيل ياأيها 
                                                             

 ، م(ٜٜٛٔ /هٖٜٖٔ ،اٞتزء الربع )الطبعة الثالثة بَتوت: دار الفكر ،اَّلد الثاىن ،تفسَت ا١تراغى غى،ااٛتد مصطفى ا١تر ٕٓ
 ٜٕٔص. 

 ،م(ٜٜٛٔه/ ٜٓٗٔ، اَّلد الثالث، )الطبعة الثانية، دار السالم للطبعة والنكر والتوريع األساس َب التفسَتسعد حوى، ٕٔ
  ٜٕٔص. 
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ىناك أوجو تكابو بينها و بُت سورة أّن  ذكر وىبة الزىيلى َب كتابو: و
، اال شتمال منها على عدة عهود وقودة أحكام ومناقكة أىل الكتاب النسآء

لزواج واألمان، واٟتلف، النسآء الكالم على عقود اا١تنافقُت، ففى سورة وا١تكركُت و 
ابتدأت سورة ا١تائدة وا١تعاىدة، والواصايا، والودائع، والوكاالت، واالجارت، و 

نت السورتان مناقكة أىل الكتاب وا١تكركُت باألمر، بالوفاء، بالعقود واتضم
  ٕٕا١تنافقُت َب عقاعدىم و مواقفهم من الرسالة امدية.و 

َب تفسَته ووجو التناسب بينها و بُت ما  اأيض أٛتد مصطفى ا١تراغى قالو 
 قبلها من وجوه:

ان سورة النسآء اشتملت على عدة عقود مرحيا و ضمنا، فالصريح عقود  . أ
األنكحة و الصداق و اٟتلف و ا١تعاىدة و األمان، و الضمن عقد الوصية 

 و الوديعة و الوكالة االجارة.
ا١تائدة حرمها ا١تيتة فكانت ان سورة النسآء مهدت لتحرًن ا٠تمر، و سورة   . ب

 متممة لكئ ٦تا قبلها.

                                                             
ه/ ٔٔٗٔ، اٞتزء الثالث )الطبعة األوىل، بَتوت: دار الفكر ا١تعاصر، تفسَت ا١تنَت َب العقيدة والكريعة وىبة الزىيلى، ٕٕ

 ٔٙم(، ص.ٜٜٔٔ
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ان معظم آيات سورة ا١تائدة ٤تاجة اليهود و النصارى مع الذكر شيئ  . ج
عن ا١تتافقُت و ا١تكركُت، و قد تقرر ذكر ذلك َب سورة النسآء و أطيل 

 ٖٕبو َب أخرىا.
 الفصل الثالث: مضمون سورة النسآء

األسرة الصغرى. ا٠تلفية تضمنت سورة النسآء الكالم عن أحكام  
االجتماعية األول، و األسرة الكربى. اَّتمع االسالمى و عالقتو باَّتمع 
االنساىن، فانت بتحو رائح واحدة األصل و ا١تنكأ األنساىن يكون الناس ٚتيعا من 
نفس واحدة و وضعت رقيبا على العالقة االجتماعية العامة باألمر بتقوى َب نفس 

 و العالن. و الغَت َب السر
و ٖتدثت السورة بنحو مطول عن أحكام ا١ترأة بنتا وزوجة، أوضحت ا١تال  

أىلة ا١ترأة واستقال٢تا بذمتو ا١تالية عن الرجال و لو كان زوجا، حقوقها الزوجية َب 
األسرة من مهر ونفقة، حسن عكرة مَتث من تركيو أبيها زوجها و أحكام الزواج و 

ط القرابة ارمية و ا١تصاىرة، كيفية قضاء الًتاع بُت تقديس العالقة الزوجية، راب
الزوجُت، اٟترص على عقد النكاح و سبب قوامة الرجل وأهنا ليست سلطة 

                                                             

م(، ص. ٜٜٛٔه/ٖٜٖٔاٟتزء الربع )الطبعة الثالثة بَتوت: دار الفكز،  اَّلد الثاىن ، ا١تراغى، تفسَت اٛتد مصطفى ا١ترغى،ٖٕ 
ٗٔ   
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ٍب  ٕٗاستبدادية، امنا ىي غرم ومسؤلية و تبعة و لتسَت شؤون ىذه ا١تؤسسة الصغَتة.
ناصح و أو ضحت السورة ميزان الروابط االجتماعية واهنا قائمة على أساس الت

 التكافل، و الثراحم و التعاون، لتقوية بناء األمة.
وتكاملت امنا وصور عالقة ىذا اَّتمع باَّتمعات األخرى سواء مع اٞتامعة 
او الدول، فحددت السورة قواعد األخالق و ا١تعامالت الدولية، و بعض أحكام 

ع بذلك من السلم و اٟترب، ونواح ٤تاجة أىل الكتاب و مناقكاهتم، وما يستتب
اٞتملة ا١تركزة على ا١تنافقُت. وذلك كلو من أجل إقامة اَّتمع الفضل َب دار 
األسالم و تطهَته من زيغ العقيدة ا٨ترا فها عن القيدة التوحيد العقلية الصافية اىل 
فكرة التثليث النصرانية ا١تعقدة البعيدة عن خَت األقناع العقلى و األطمئنان 

 ٕ٘ ) والتقول: ثالثة، انتهوا خَتا لكم امنا ا الو واحد(.النفسى. كما قال تعاىل
وقد عنيت السورة النسآء بيان أحكام النسآء واليتامى واألموال وا١تواريت 
والقتال وٖتدثت عن أىل الكتاب وعن ا١تنافقُت وعن فضل ا٢تجرة و وزر ا١تتأخرين 

رمات من النسآء.  عنها، وحثت على التضامن و التكافل والًتاحم، بينت حكم ا

                                                             

ه/ ٔٔٗٔ، اٞتزء الثالث )الطبعة األوىل، بَتوت: دار الفكر ا١تعاصر، تفسَت ا١تنَت َب العقيدة والكريعة وىبة الزىيلى،ٕٗ 
    ٕٕم(، ص.ٜٜٔٔ

ٕٕٔم(، ص. ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔ، )الطبعة األول، ، اسباب نزول القرآن الكرًنعلى ابن اٛتد الواحدىابو اٟتسن   ٕ٘ 
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كما حثت على التوبة ودعت إليها كوسيلة للتطهر ودليل اىل تكامل الكخصية 
 واستعادة الثقة بالنفس الكعور باألمن واألطمئنان.
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 لثالباب الثا
 األدوات الشرطية

 األدوات الشرطية و مشاكلهاالفصل األول:  
أداة الكرط ىي الىت ٕتزم الفعل ا١تضارع, منها  ٕٙاألداة ٚتعها " األدوات"
و ال الناىية. و منها ما جيزم  -و الم األمر -١تا -ما جيزم فعال واحدا  و ىو: مل 

 -ما مهما -من -فعلُت: األول فعل الكرط، والثاين جواب الكرط، و ىو:  إن
يضلل  أى. مثل قولو تعلى: و من -كيفما  -حيثما -أىن -أينما -أين -أيان -مىت

 ٕٚد.اا فمالو من ى
أدوات الكرط ىي تستعمل حروف الكرط و أٝتاء الكرط. وأدوات الكرط 

زمان فعلُت كقولو تعاىل: وان ٕتفا الكرط مها: ان، و إذما. ومها غَت اٞتازمة فحر 
 ٕٛيرواكسفا من السماء ساقطا يقولو اسحاب مركوم.

  غَت جازمةجازمة و  أدوات الكرط باعتبار عملها تقسم اىل قسمُت
 أدوات الكرط اٞتازمة وتكمل اٟتروف واألٝتاء .ٔ

                                                             
  ٓٔص.،(ٜٜٚٔ)الطبعة الثانية: سوراباي: فمستا كافرون غريسف، ا١تنور قاموس عريب اندونسي ون منور، سأٛتد ور ٕٙ
)الطبعة األول، بَتوت: دار الكتاب العلمية، ، اٞتزء األول ا١تعجم ا١تفصل َب النحو العريبعزيزة فوال بابييت، ٕٚ

  ٛٙ-ٚٙم(،  ص.ٕٜٜٔه/ٖٔٗٔ
، اٞتزء األول )الطبعة األول، بَتوت: دار الكتاب العلمية، ا١تعجم ا١تفصل َب النحو العريبعزيزة فوال بابييت، ٕٛ

 ٓٚم(،  ص.ٕٜٜٔه/ٖٔٗٔ
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 وإذما ،اٟتروف: ان . أ
 ان تذاكر تنجخ -مثل: 
 إذما نذىب ٧تد ٕتربة جديدة - 

 أي. ،مهما ،ما ،من ،حيثما ،أينما ،أىن ،أيان ،واألٝتاء: مىتب. 
 أقم معكتقم مىت  -مثل:

 أيان تدخل ٕتدىن  -
 أينما تكونوا يدرككم ا١توت -
 اٞتامعات تزدد ا١تباىنأىن تكثر  -
 حيثما تطلب العلم يكن الطالب -
 كيفما تعامل الناس يعاملوك -

 أدوات الكرط غَت اٞتازمة وتكمل .ٕ
 أما ،لوما ،لوال ،اٟتروف: لو . أ

 او لو استنصح ما جهل ُّا ،لو استنصح الطالب لفهم ا١تسألة -
او لوال العلم مل يصبح العيش  ،لوال العلم ألصبح العيش مكقة -

 يسَتا
 او لوما نبت ا١تاء ما نبت النبات ،ا١تاء لفسد النبات لوما -
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 األٝتاء: كيف و إذا  . ب
 امل تر كيف فعل ربك باصحب الفيل -
 نصرا والفتحإذا جآء  -

 ،وٚتلة الكرط ىي اٞتملة الىت تدخل عليها أداة من أدوات الكرط
أسلوب الكرط كما علمنا يتكون من ٚتلة الكرط وجوابو وإذا تصفحنا 

بية وجدنا فيها أن لكل من ٚتلة الكرط وجوابو أحكام خاصة الكتب العر 
 ُّما.

 : تقسم األدوات الشرطية يالفصل الثان 
 التى تجزم فعل المضارع نوعان:األدوات الشرطية  .1

 التى تجزم فعال واحدا ىي: األدوات . أ
 ال الناىية. -الم األمر -١تا -مل

 وٚتيع ىذه األدوات حروف. وتسمى ْتروف اٞتزم.
 وىي تدخل على الفعل ا١تضارع وتفيد نفيو ُب ا١تاضى.: مل (ٔ

 مل حيضر ٤تمد -مثل:     
 ١تا: وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد نفيو إىل زمن التكلم (ٕ
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 ٜٕ.جاء موعد االمتحان و١تا تدرسوا -مثل: 
 ،ٕتزمانو ،ألهنما تنفيان ا١تضارع ،مل و ١تا: تسميان حرُب نفي وجزم وقلب

أو ١تا  ،فإن قلت: )مل أكتب ،وتقلبان زمانو من اٟتال أو االستقبال اىل ا١تضي
 كان ا١تعٌت ما كتبت فيما مضى.  ، أكتب(

 والفرق بُت )مل و ١تا( من أربعة أوجو:
بل  ،فالجيب استمرار نفي مصحوُّا إىل اٟتال ،أن )مل( للنفي ا١تطلق ( أ

ولذلك  ،وجيوز عدمو ، كقولو تعاىل: )مل يلد ومل يولد(  ،جيوز االستمرار
 بصح أن تقول: )مل أفعل ٍب فعلت(.

حىت يتصل  ،أما و ١تا فهي للنفي ا١تستغرق ٚتيع أجزاء الزمان ا١تاضي
ألن معٌت قولك  ، ولذلك ال يصح أن تقول: )١تا أفعل ٍب فعلت( ،باٟتال

فعلت( يناقض ذلك. ٢تذا  وقولك: )ٍب ،)١تا أفعل( أنك مل تفعل حىت اآلن
 تسمى )حرف استغراق( أيضا ألن النفي ُّا يستغرق الزمان ا١تاضي كلو.

فإذا  ،وا١تنفي بلما متوقع اٟتصول ،أن ا١تنفي بلم ال يتوقع حصولو  ( ب
 قلت: )١تا أسافر( فسفركىمنتظر.

                                                             

   ٜٕ ٕٗٔفة اإلسالمية، بَتوت. ص. ، الطبعة الثانية عكر، دارالثقاملخص قواعد اللغو العربيةفؤاد نعمة، 
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٨تو: )إن مل ٕتتهد تندم(. وال جيوز  ،جيوز وقوع )مل( بعد أداة شرط ( ج
 دىا.وقوع )١تا( بع

 ٨تو: قاربت ا١تدينة و١تا. ، جيوز حذف ٣تزوم )١تا( ( ح
 الم األمر: وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد الطلب. (ٖ

 مثل: لينفق صاحب الغٌت من غناه
 ال الناىية: وىي تدخل على ا١تضارع وتفيد النهى.(ٗ

 .مثل: ال تنس ا١تعروف
 األدوات الشرطية التى تجزم فعلين . ب

فيها أداة. فأدوات الكرط كثَتة، كما قد سبق ان اٞتملة الكرطية 
، أيان أين، مىت، إذما، مهما، مهما، ما، من، منها مإتزم فعلُت وىِت )ان،

كيفما وأى( ومنها ماال ٕتزم )لو، ولوال، ولوما، وإذا(. وقيما  حيثما، أىن،
 يلى شرح موجز لكل من ىذه األدوات.

 :تنجحان تعمل . ٨تو: ان: ىي حرف شرط وىى أم األدوات األخرى -
 .تعمل فعل الكرط، و تنجح جوابو

 ما: اسم مبهم لغَت العاقل. ٨تو: وما تفعلوا من خَت يعملو ا -
 من: اسم مبهم للعاقل. ٨تو: من يزرع حيصد -
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 مهما: وىي اسم مبهم لغَت العاقل أيضا. ٨تو: مهما تقرأ يزدك معرفة  -
و تلف ٨تو: انك إذ ما تأت ما انت آمر، ب إذ ما: وىي حرف ٔتعٌت ان، -

 من إياه  تأمر آتيا )الكعر(
مىت: وىي اسم زمان تضمن معٌت الكرط. ٨تو: مىت  تأت الصيف  -

 يسافر الناس اىل ا١تصايف.
أين: وىي اسم مكان تضمن معٌت الكرط. ٨تو: أين تنزل أنزل، و كثَتا  -

ما تلحقها "ما" الزائدة للتوكيد، ٨تو: خليلى، اىن تأتياىن أخا غَت ما 
 ول.يرضيكما الحيا

أيان: وىي اسم  زمان تضمن معٌت الكرط. ٨تو: أيان تؤمنك تأمن  -
 غَتنا.

 .تضمن معٌت الكرطأىن: وىي اسم مكان  -
حيثما: وىي اسم مكان تضمن معٌت الكرط. ٨تو: حيثما تستقيم  -

 يقدرلك ا ٧تاحا َب غابر األزمان.
كيفما: وىي اسم مبهم تضمن معٌت الكرط وىي للحال: كيفما تعامل  -

 اس يعاملوك.الن
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أى: وىي اسم مبهم تضمن معٌت الكرط وىي من بُت أدوات الكرط  -
معربة باٟتركات الثالث. ٨تو: أي أمرى خيدم أمنو ٗتدمو، ومثا٢تا 
منصوبة قولو تعاىل: أياما تدعوا فلو األٝتاء اٟتسٌت و مثا٢تا ٣ترورة بأي 

 ٖٓقلم تكتب أكتب،و كتابا أي تقرأ أقرأ.
ا١تذكورة، اتضح لنا أن األدوات السابقة ٕتزم فعلُت مضارعُت ومن البيانات 

فيسمى األول فعل الكرط. والثاىن فعل جواب الكرط، وجيزم كل واحد منها 
بإحدى ىذه األدوات لفظ، اال اذا فعل الكرط وجوابو من نوع ا١تاض او األمر، اال 

 اذ كان ىناك عامل آخر جيعلهما َب موضوع اٞتزم حكما ال لفظا.
 جوابوات الشرطية التى ال تجزم فعال و األدو  .2

ىناك أدوات تفيد الكرط ولكن ال ٕتزم فعل الكرط وال جوابو. ومن 
 ىذه األدوات ما يأتى:

امتناع المتناع )أى امتناع اٞتواب المتناع الكرط( وىي  لو: وىي حرف -
تدخل غالبا على الفعل ا١تاضى. وجواب )لو( يكون مقًتنا بالالم إذا  

 ويتجرد منها إذا كان منفيا. ،كان ماضيا مثبتا
 مثل: لو عوِب ا١تريض لكفى )اٞتواب مقًتن بالالم ألنو ماض مثبت(.

                                                             

ٜٔم( ص.ٜٚٛٔه/ٛٓٗٔ)الطبعة الثانية عكر، بَتوت: ا١تكتبة العصرية،  جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييٍت ٖٓ   
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 َت مقًتن بالالم ألنو منعى(لو تأىن العامل ما ندم )اٞتواب غ   
 .لو اجتهدت َب ا١تذاكرة لنححت َب األمتحان  
 .لو فهمت األسئلة ما سقطت َب االمتحان  

لوال: وىو حرف األمتناع للوجود أي امتناع اٞتواب لو جود الكرط  -
 ويقًتن جوابو كذلك غالبا بالالم اال اذا كان منفيا.

 اىل مكة ا١تكرمة. ٨تو: لوال عبادة اٟتج مل يذىب ا١تسلمون
 : لوال اجتهادك لسقطت َب االمتحان.   

وىو مثل لوال َب ا١تعٌت والعمل فهو يفيد امتناع اجواب الكرط  لوما: -
ويغلب اقًتان الالم َب جوابو ال اذ كان منفيا، لكن لوال اكثرا استماال َب 

 األحاديث اليومية.
األمطار العزيزة مل ٨تو: لوما االمتحان مل يذاكر الطالب دروسهم لوما  

 ٗتصب ارض اندونسيا.
حرف شرط يدالن على امتناع شيء لوجود غَته. فإن قلت:  ،)لوال ولوما(

فا١تعٌت أنو امتنع  ،)لوال رٛتة ا ٢تلك الناس( و )لوما الكتابة لضاع أكثر العلم(
 وامتنع ضياع أكثر العلم لوجود الكتابة. ،لوجود رٛتة ا تعاىلىالك الناس 
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كما رأيت. غَت أّن ا٠ترب بعدمها   ،ومها تلزمان الدخول على ا١تبتدأ وا٠ترب
حيذف وجوبا ُب أكثر الًتاكيب. والتقدير: )لوال رٛتة ا حاصلة أو موجودة( و 

 ٖٔ(.)لوال الكتابة حاصلة أو موجودة
وتقوم مقام أداة الكرط وفعلو وتلزم الفاء  ،أما: وىي حرف تفضيل -

 أما األول فسأكافئو. ،جواُّا. مثل: إىن أىٌتء ٚتيع الناجحُت
  إذا: وىي ظرف متضمن معٌت الكرط -

 ٨تو: إذا أردت أن تنجح فاجتهد َب مذاكرة دروسك 
بناء على األمثلة ا١تذكورة فهمنا أن ىذه األدوات اليقًتن جواُّا بالفاء وال 

، امنا يكتفى بلالم اذا كان جوا ُّا مثبتا، وبدوهنا اذا كان منفيا. ومن ٍب نفجائية
نعرف أن األحكام السابقو اى الىت تربط الكرط بالقاء ال تطرد َب األدوات 

 األخرى ونعٍت ُّا لو، ولوال، ولوما.
وقصارى القول اصبح ُب طاقتنا القول بأن الفاء التدخل على جواب 

ل عليو ١تا كان اٞتواب ال يصلح ليكون جوابا، سواء أكانت الكرط مطلقا امنا تدخ
 األدوات جازمة وغَت جازمة، كما جاءت َب األمثلة السابقة.

                                                             
، اٞتزء األول )الطبعة الثانية عكرة، لبنان: دار الكتب العلمية بَتوت، جامع الدروس العربيةالكيخ مصطفى الغالييٌت، ٖٔ

 ٜٗٔم(، ص. ٜٗٗٔه/ٖٗٙٔ
 



32 
 

 الفصل الثالث: إعراب أدوات الشرطية
أدوات الكرط: منها ما ىو حرف، و مها: إن، إذما، )على خالف ُب، 

، وىي: من وما إذما، كما تقدم(. ومنها ما ىو اسم مبهم تضمن معٌت الكرط
ومهما و أي و كيفما، ومنها ما ىو ظرف زمان تضمن معٌت الكرط، وىي: أين و 

 أىن و أيان و مىت و إذ.
مكان تظمن معٌت الكرط، وىي: )حيثما( فما دل على  منها ما ىو ظرفو 

من وما  زمان أو مكان، فهو منصوب ٤تال على أنو مفعول فيو لفعل الكرط.
رط يطلب مفعلوال بو، فهي منصوبة ٤تال على اهنا مفعول ومهما، إن كان فعل  الك

بو لو، ٨تو: ما ٖتصل ُب الصفر ينفعك ُب الكبَت. من ٕتاور فأحسن إليو.  مهما 
تفعل تسأل عنو. وإن كان الزما أومتعديا استوَب مفعولو، فهي مرفعوعة ٤تال على 

فر منو. من جيد جيد أهنا مبتدأ، وٚتلة الكرط خربه، ٨تو: ما حيي  بو القدر، فال م
، مهما ينزل بك من خطب فاحتملو. ما تفعلو تلتمو )من تلتمو فسلم عليو. مهما 

 تفعلوه ٕتدوه(.
كفما: تكون ُب موضع نصب على اٟتال من فاعل فعل الكرط، 

 ٨تو:كيفما تكن يكن أبناؤك.
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أي: تكون ْتسب ما تضاف إليو، فإن أضيفت إىل زمان أو مكان، كانت  
مفعوال فيو، ٨تو: أي يوم تذىب أذىب. أي بلد تسكن أسكن، وإن أضيفت إىل 
مصدر كانت مفعلوال مطلقا، ٨تو: أي إكرام نكرم أكرم، وإن أضيفت إىل غَت 

ُب ٨تو:  الظرف و ا١تصدر، فحكمها حكم )من وما ومهما( ، فتكون مفعوال بو
أي كتاب تقرأ تستفد. ومبتدأ ُب ٨تو:) أي رجل جيد يسد. أي رجل خيدم أمتو 

 ٗتدمو(.
معربة باٟتركات الثالث، مالزمة   فهيوكل أدوات الكرط  مبنية، إال )أيا( 

 ٕٖلالضافة إىل ا١تفرد، كما رأيت.
 التى تجزم فعال واحدا األدوات .1

 مثل: مل ينجح زيد. ،قلبىي حرف جزم و نفي و األداة األولى: )لم( 
 ال ٤تل ٢تا من اإلعراب. ،مبنية على السكون ،مل: أداة جزم 
 فعل مضارع ٣تزوم ب )مل( و عالمة جزمو السكون.: ينجح 

 ؛كما أفادت النفي  ،ألهنا جزمت الفعل بعدىا ؛أن )مل( أفادت اٞتزم فنجد
ت الفعل ألهنا حولت وغَت  ؛وأفادت أيضا القلب ،ألهنا نفت النجاح عن زيد

 )ينجح( و غَتتو من ا١تضارع إىل ا١تاضي.

                                                             
   ٜٕٓالكيخ مصطفى الغالييٍت، جامع الدروس العربية، ص:  ٕٖ
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 وىي مثل )مل( ُب إفادة اٞتزم والنفي والقلب.األداة الثانية: )لما( 
 مثل: ١تا تظهر نتيجة االمتحان. 

 ١تا: حرف جزم ونفي وقلب.  
 تظهر: فعل مضارع ٣تزوم ب )١تا( وعالمة جزمو السكون. 

 دخلت عليها مهزة االستفهام.أصلها: )مل( ٍب األداة الثالثة: )ألم( 
 مثل: َأمَلْ تَ ْعَلْم أَنَّ ا َخاِلُق ُكلٍّ شيٍء؟
 أملَْ: حرف جزم ونفى وقلب. أو نثول

  ،ا٢تمزة: حرف استفهام 
 )مل(: حرف جزم ونفى وقلب.

 وعالمة جزمو السكون. ،تعلم: فعل مضارع ٣تزوم
َأملَْ ﴿وقولو:  ،{ٔ}الكرح:  ﴾(َٔأملَْ َنْكرَْح َلَك َصْدَرَك ) ﴿ومثل قول ا 

َأملَْ جَيَْعْل َكْيَدُىْم َِب ﴿(. وقولو: ٙ)الضحى: ﴾(ٙجيَِْدَك يَِتْيًما فَ َئاَوى )
   (. ٕ)الفيل: ﴾َتْضِلْيلٍ 

 
 األداة الرابعة )ألما(:

 أصلها )١تا( ٍب دخلت عليها مهزة االستفهام.
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 مثل: أ١تا يأت أخوك؟
 أهنا كلها أداة جزم. على ،أ١تا: حرف جزٍم و نفٍي و قلبٍ 

 و )١تا( أداة جزم و نفي و قلب. ،أو نقول: ا٢تمزة: حرف استفهام
و عالمة جزمو حذف حرف العلة )الياء( وأصل  ،يأت: فعل مضارع ٣تزوم

 الفعل: يأٌب.
 األدوات الشرطية التى تجزم فعلين. 2

 األداة األولى )إن(
 (ٜٕ)األنفال: ﴾إن تتقوا ا جيعل لكم فرقانا﴿: مثل قول ا 
 كرط.الإن: أداة  
 ألنو من األفعال ا٠تمسة. ؛وعالمة جزمو حذف النون ،تتقوا: فعل الكرط ٣تزوم 

 وعالمة جزمو السكون. ،جيعل: جواب الكرط ٣تزوم
 األداة الثانية )ما(: 
 (.ٜٚٔ)البقرة ﴾وما تفعلوا من خَت يعلمو ا  ﴿مثل قول ا  
 كرط.الما: أداة  
ألنو من األفعال  ؛وعالمة جزمو حذف النون ، ،تفعلوا: فعل الكرط ٣تزوم 

 ا٠تمسة.
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  وعالمة جزمو السكون. ،يعلمو: جواب الكرط ٣تزوم 
 األداة الثالثة )من( 
 (ٕ)الطالق: ﴾٥تراجا ،ومن يتق ا جيعل لو ﴿مثل قول ا:  
 كرط.المن: أداة  
وعالمة جزمو حذف حرف العلة )الياء( فأصلو  ، ،يتق: : فعل الكرط ٣تزوم 

 يتقي.
  وعالمة جزمو السكون. ،جيعل: جواب الكرط ٣تزوم 
 الرابعة )مهما(: األدواة 
والراجح أهنا  ،أو حرف ،واختلف العلماء ُب أهنا اسم ،ىي أداة شرط ٕتزم فعلُت 

 اسم.
 مثل: مهما تعش ُب اٟتياة ٘تت. 
 كرط ٕتزم فعلُت.المهما: أداة  

وأصل الفعل )تعيش( و حذفت  ،وعالمة جزمو السكون ،تعش: فعل الكرط ٣تزوم
 اللتقاء الساكنُت. ؛الياء منو

وأصل الفعل )٘توت( وحذفت  ،وعالمة جزمو السكون ،٣تزوم جواب الكرط: ٘تت
 اللتقاء الساكنُت. ؛الواو منو
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من ءاية لتسحرنا ُّا فما ٨تن لك ٔتؤمنُت  ،وقالوا مهما تأتنا بو ﴿ومثل قول ا :  
 {.ٕٖٔ}األعراف:  ﴾(ٕٖٔ)
 :األداة الخامسة )إذما( 
والراجح أهنا  ،واختلف العلماء ُب أهنا اسم أو حرف ،كرط ٕتزم فعلُتالوىي أداة  

 حرف.
 مثل: ِإْذَما َتْذَىْب أَْذَىْب. 
 وا١تعٌت: ُب أيٍّ مكان تذىب أذىب. ،ٕتزم ٕتزم فعلُت ،إذما:  أداة جزم 
 وعالمة جزمو السكون. ،تذىب: فعل الكرط ٣تزوم 
 وعالمة جزمو السكون. ،أذىب: جواب الكرط ٣تزوم 

 (األداة السادسة )َأي  
 مثل: َأيَّ ِكَتاٍب تَ ْقرَْأُه تَْأُخْذ ِمْنُو ِعْلًما.

 كرط.الَأيَّ: أداة  
 وعالمة جره الكسرة. ،كتاب: مضاف إليو ٣ترور

وا٢تاء: ضمَت مبٍتٌّ ُب ٤تل نصب  ،وعالمة جزمو السكون ،تقرأه: فعل الكرط ٣تزوم
 مفعول بو.

 وعالمة جزمو السكون. ،تَْأُخْذ: جواب الكرط ٣تزوم
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 ،ومثل: )َأيَّ َرُجٍل ُتًصاِحْب ٕتَِْد ِفْيِو َخي ْرًا( ومثل: ) َأيَّ ِإْنَساٍن تَ ْرَٛتْو َ٘تِْلْك قلبو(
 ومثل: )َأيَّ يَ ْوٍم  َتُصْم تَ َنْل ثَ َوابًا َعَلْيو(.

فإذا حذف ىذا  ،ونالحظ أن األداة )َأيَّ( مالزمة لإلضافة بعدىا السم ظاىر
 االسم ٟتق ُّا تنوين العوض فنقول: )أيًّا(. مثل: )أَيًّا َتْسَأْل ٕتَِْد ِإَجابًَة(.

 َأْل ِإَجابًَة(.وجيوز زيادة )ما( بعدىا فتقول: )أَيًّا َما َتسْ 
وعالمة نصبو الفتحة  ،مفعول بو مقدم ل )تسأل( منصوب ،كرطالأَيًّا: أداة 

 و )ما( زائدة. ،الظاىرة
 وعالمة جزمو السكون. ،َتْسَأْل: فعل الكرط ٣تزوم 
 وعالمة جزمو السكون. ،ٕتد: جواب الكرط ٣تزوم 
 {.ٓٔٔ} اإلسراء:  ﴾ْاُٟتْسٌَت أَيَّا َتْدُعْوا فَ َلُو ْاأَلْٝتَآُء  ﴿ومثل قول ا:  
 األداة السابعة ) متى(: 
 مثل: َمىَت يَْأٌب الضَّْيُف؟  ،قد تكون )مىت( استفهامية 

 ،غَت جازم بدليل أن الفعل )يأٌب( جاء بعده مرفوعا ،ف )مىت( ىنا: اسم استفهام
 ولو كان ٣تزوما لقال: )يأت( ْتذف الياء. ،وليس ٣تزوما

 وقد تكون مىت جازمة لفعلُت. 
 مثل: )َمىَت َتْذُكْر َربََّك َتْكُعْر ِبرَاَحِة الَقْلِب والن َّْفِس(. 
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 كرط ٕتزم فعلُت.المىت: أداة  
 وعالمة جزمو السكون. ،تذكر: فعل الكرط ٣تزوم 
 وعالمة جزمو السكون. ،تكعر: جواب الكرط ٣تزوم 
 األداة الثامنة )أي ان( 

 نَْاُخْذ باأَلْسَباِب يَْأِت النَّْصُر(مثل: )أَيَّاَن 
 كرط.الأَيَّاَن: أداة  
 وعالمة جزمو السكون. ،نأخذ: فعل الكرط ٣تزوم 
 وعالمة جزمو السكون. ،يأت: جواب الكرط ٣تزوم 
 زيادة )ما( بعد )أيان( فتقول: )أَيَّاَن َما نَْاُخْذ بِاأْلَْسَباِب يَْاِت النَّْصُر( 
 إال أن )ما( ىنا زائدة. ،بنفس اإلعراب السابق 
 {.ٚٛٔ}األعراف:  ﴾أَيَّاَن ُمْرَسَها ﴿ ،وقد تكون )ايان( استفهامية 
 األداة التاسعة )أين( 

مثل: أَْيَن ا١تسجُد؟ ف )أين( اسم استفهام  ،قد تكون )أين( أداة استفهام  
ومنو قول ا:  ،و )ا١تسجد( مبتدأ مؤخر ،مبٍتٌّ على الفتح ُب ٤تل رفع خرب مقدم

 { ومثل: أَْيَن َتْذَىُب بَ ْعَد العصر؟ٓٔ}القيامة:  ﴾يَ ُقْوُل ْاإِلْنَسُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن ا١تَفر   ﴿
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فأين ىنا أداة استفهام تسأل عن ا١تكان. وىي غَت جازمة بدليل ٣تيء الفعل   
 )تذىب( بعدىا مرفوعا.

 فعلُت إذا كانت شرطية وجيوز زيادة )ما( بعدىا.وقد تكون )أين( جازمة ل
 مثل: )أَيْ َنَما ُتَساِفْر ٕتَِْد ٥ُتِْلِصُْتَ َو٤تُِب ٍُّْتَ َلَك(. 
 كرط.الأَيْ َنَما: أََداة  
 وعالمة جزمو السكون. ،ُتَساِفر: فعل الكرط ٣تزوم 
 وعالمة جزمو السكون. ،ٕتد: جواب الكرط ٣تزوم 
 وجيوز بدون زيادة )ما(: )أَْيَن ُتَساِفْر ٕتَِْد ٥ُتِْلِصُْتَ َو٤تُِب ٍُّْتَ َلَك(. 
ي ًْعا ﴿ومثل قول ا:   وقولو:  ،{ٛٗٔ}البقرة:  ﴾أَْيَن َما َتُكْونُ ْوا يَْأِت ِبُكُم ا ٚتَِ

ْوتُ  ﴿
َ
يُ َوجٍّهو  اَل يَْأِت أَيْ َنَما  ﴿وقولو:  ،{ٛٚ}النساء:  ﴾أيْ َنَما َتُكْونُ ْوا يُْدرُِكُكُم ا١ت

 (.ٙٚ}النحل:  ﴾ِٓتََْتٍ 
 األداة العاشرة )أنِّى( 

 أداة شرط ٕتزم فعلُت ٔتعٌت )أين(  وىي
( أداة استفهام ٔتعٌت )كيف(  قال أىن حيى ىذه ﴿مثل قول ا:  ،وقد تكون )َأىنَّ

{ أي قال: كيف حييي ىذه ا بعد موهتا؟ وقد ٜٕ٘}البقرة:  ﴾ا بعد موهتا
قال ديرًن أىن لك ىذا قالت ىو من عند ﴿مثل قول ا:  ،تكون ٔتعٌت )من أين(
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{ أي: من أين لك ىذا؟ وقد تكون جازمة لفعلُت إذا  ٖٚ}آل عمران:  ﴾ا
 كانت شرطية.

  ُتَدرٍّْس َنْذَىْب َمَعَك(.مثل: )َأىنٍّ  
 كرط.الة أىن: أدا

 وعالمة جزمو السكون. ،تدرس: فعل الكرط ٣تزوم
 وعالمة جزمو السكون. ،نذىب: جواب الكرط ٣تزوم

 الحادية عشرة )حيثما(:  
وىي ُب األصل  ،تًتكب )حيثما( من الظرف )حيث( و )ما( الزئدة )حيث + ما(

 دالة على ا١تكان.
 مثل: )حيثما تصل بإخالص تقبل صالتك( 
 كرط ٕتزم فعلُت.الحيثما: أداة  
وعالمة جزمو حذف حرف العلة )الياء( وأصل الفعل:  ،تصل: فعل الكرط ٣تزوم 

 تصلي.
 وعالمة جزمو السكون. ،تقبل: جواب الكرط ٣تزوم

 (ٗٗٔ)البقرة:  ﴾وحيثما كنتم فولوا وجوىكم شطره ﴿ومثل قول ا:
 األداة الثانية عشرة )كيفما(
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 )كيفما( ىل ىي جازمة أم ال؟ىناك خالف بُت العلماء ُب 
 يرى  علماء  البصرة إال قطربا أهنا غَت جازمة. . أ

َفَما تَ ُقْوُم أَُقوُم(   وعلى ىذا تقول: )َكي ْ
 ويروى علماء الكوفة وقطرب من البصرة أهنا جازمة . ب

َفَما تَ ُقْم أَُقْم(    وعلى ىذه تقول: )َكي ْ
 ألنو كوُبٌّ. ،اتبع ا١تذىب الكوُب -رٛتو ا -وابن آجروم

 وبناء على ا١تذىب الكوُب نقول ُب مثل:
َفَما تُ َعاِمْل َواِلَدْيَك يُ َعاِمْلَك أَبْ َناُؤَك(  )َكي ْ

 كرط.الكيفما: أداة 
 وعالمة جزمو السكون. ،تعامل: فعل الكرط ٣تزوم

والضمَت الكاف مبٍت ُب  ،يعاملك: جواب الكرط ٣تزوم وعالمة جزمو السكون
 ٤ٖٖتل نصب مفعول بو.

 
 
 

                                                             

ٕٓٓ-ٓٛٔ. ص. ٕٔٔٓ/  ٜٚٓٔالقاىرة،-، دار التوفيقية للًتاثالكاَب َب شرح اآلجروميةأدين أمُت عبد الغٍت،  ٖٖ 
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 الباب الرابع
 سورة النسآء يمشاكل األدوات الشرطية ف

 سورة النسآء يالشرطية الموجودة ف دواتالفصل األول: األ
سورة النسآء ٢تا تراكيب متنوعة وىذا التنوع بتحقق  ُب الكرطيةاألدوات   

فهم معاىن اآليات الىت تكون فيها.  ايطة ا١تتعلقة ُّا و٢تا دور ُببتنوع األشياء 
وفيما يلى نرى بيانا٢تا مع مراد اآلية الىت كانت فيها احوال فعل الكرط وجوابو.  
كانت اٞتملة الكرطية َب سورة النسآء بالنطر اىل فعل الكرط وجوابا تتكون من 

 نوعُت، ومها:
 ان يكون فعل الكرط وجوابو مضارع عُت مثال: .ٔ

 ( ٖ٘.....النسآء: امَ هُ ن َ ي ْ ب َ  اُ  قِ فٍّ وَ ا ي ُ حً اَل صْ ا إِ دَ يْ رِ يُ  نْ إِ 
 كرطالإن: أداة 

 الكرطيُرِْيَدا: فعل 
 : جواب الكرطيُ َوفٍّقِ 

ان قصد الزوجان اصالح ذات البُت و كانت نيتهما صحيحو وقلوُّما 
ناصحة لوجو ا أوقع ا بطيب نفسيهما وبُت الوفاق وااللفة وألقى َب نفوسهما 
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يريدا اصالح ما بينهما وطلبا ا٠تَت وأن يزول عنهما الكقاق  والرٛتة أى انا١تودة 
 ٖٗيطرح ا بينهما األلفة وأبد ٢تما بالكفاق وبالغضاء مودة.

  ان يكون فعل الكرط وجوابو ماضيُت مثال: .ٕ
 ىِل وْ  اُ ىَل اِ وَ  لِ وْ سُ  الرَّ ىَل اِ  هُ وْ د  رَ  وْ لَ وَ  وِ ا بِ وْ اعُ ذَ اَ  فِ وْ ا٠تَْ  وِ اَ  نِ مْ الَ اْ  نَ مٍّ  رٌ مْ اَ  مْ ىُ آءَ ا جَ ذَ اِ وَ )

 ( ٖٛ... النسآء:مْ هُ ن ْ مِ  وُ نَ وْ طُ بِ نْ ت َ سْ يَ  نَ يْ ذِ الَّ  وُ مَ لِ عَ لَ  مْ هُ ن ْ مِ  رِ مْ ااْلَ 
 كرط ال: أداة اذَ اِ 

 فعل الكرط: مْ ىُ آءَ جَ 
 جواب الكرط: وِ ا بِ وْ اعُ ذَ اَ 

ومراد منهم اآلية: ىم ناس من ضعفة ا١تسلمُت الذين مل تكن فيهم خَتة 
باألحوال وال استبطان لألمور كانوا اذا بلغهم خَت عن سربا رسول ا صلى ا 
عليو وسلم من أمن وسالمة أو خوف وخلل أذا عوابو وكانت إذا عتهم مفسدة. 

سلم وإىل أوىل األمر منهم وىم  ولو ردوا ذلك ا٠تَت اىل رسول ا صلى ا عليو و 
كرباء الصحابة البصراء باألمور او الذين كانوا يؤمرون منهم لعلم تدبَت ما اخربوا بو 
الذين يستنبطونو او الذين يستخرجون تدبَته بفطنهم وٕتارُّم ومعرفتهم بأمور 

ر اٟترب ومكايدىا وقيل كانوا يقفون من رسول ا صلى ا عليو وسلم وأوىل األم
                                                             

م، ٜٚٚٔه/ٜٖٛٔمطبعة دار الفكر، ، اَّلد األول الطبعة األوىل، تفسَت الككاف ابو القاسم جار ا ٤تمد بن عمر،ٖٗ
  ٜٛٗص. 
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على أمن ووثوق باالطهور على بعض األعداء أول خوف واشتكعار فيذ يعونو 
 ٖ٘فينتكر فيبلغ األعداء فتعود اذا عتهم مفسدة.
 اقتران جوابو الشرط بالفاء الجوابية

وقد يقًتن جوابو الكرط َب سورة النسآء باالفاء أو اٞتوابية بسبب من 
 األسباب اآلتية.

 اٝتية تتكون من مبتدأ و خَت:ان يكون جواب الكرط ٚتلة  .ٔ
ا مَ هُ ن ْ مِ  دٍ احِ وَ  لٍّ كُ لِ فَ  تٌ خْ أُ  وْ أَ  خٌ أَ  وُ لَ وَّ  ةٌ أَ رَ امْ  وِ أَ  ةً لَ اَل كَ   ثُ رَ وْ ي    لٌ جُ رَ  انَ كَ   نْ إِ وَ ) . أ

 ( ٕٔ)النسآء: ... ثِ لُ الث    َِب  اءُ كَ َر شُ  مْ هُ ف َ  كَ لِ اذَ  نْ مِ  رَ ث َ كْ ا أَ وْ ان ُ كَ   نْ إِ فَ  سُ دُ الس  
فوجاب الكرط َب اآلية مقًتن باالفاء اٞتوابية ألنو من ٚتلة اٝتية تتكون من 

 فلكل واحد منهما السدس   -مبتدأ و خرب: 
 فهم شركاء َب الثلث -

غَت أن اٞتواب َب األول مكونة من خرب مقدم )لكل( ومبتدأ مؤخر 
)السدس(. وما معٌت الكاللة؟ روي أىب بكر الصديق رضى ا عنو سئل عن 
الكاللة. فقال: أفول فيو برأي: الكاللة ما خال الولد والوالد. وعن عطاء 

                                                             
م، ٜٚٚٔه/ٜٖٛٔ، اَّلد األول الطبعة األوىل، مطبعة دار الفكر، تفسَت الككاف ابو القاسم جار ا ٤تمد بن عمر،ٖ٘

   ٖٔ٘ص.
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د اٚتعوا والضحاك: ان الكاللة ىو ا١توروت. وعن سعيدين جبَت: ىو الوارث. وق
 على ان ا١تراد أوالد األم.

... كَ سِ فْ ن َّ  نْ مِ فَ  ةٍ ئَ يٍّ سَ  نْ مِ  كَ ابَ صَ اَ  آمَ وَ  اِ  نَ مِ فَ  ةٍ نَ سَ حَ  نْ مِ  كَ ابَ صَ اَ  آمَ ) . ب
 (ٜٚالنسآء: 

فمن ا ومن نفسك كال مها خَت من مبتدأ ٥تذوف يعو اىل "ما" أى ما   
أصابك يا انسان من حسنة أى من نعمة واحسان فهي من ا تفضال وامتحانا، 
وما أصابك من سيئة او من بلية ومصيبة فهي من نفسك ألنك السبب فيها ٔتا 

 اكتسبت.
 ان بقًتن جواب الكرط بسوف .ٕ

النسآء:  ..امً يْ ظِ ا عَ رً جْ أَ  وِ يْ تِ ؤْ ن ُ  فَ وْ سَ فَ  اِ  تِ اضَ رْ مَ  ءَ آغَ تِ ابْ  كَ لِ اذَ  لْ عَ فْ ي َّ  نْ مَ وَ )
ٔٔٗ) 
 كرطالأداة  :نْ مَ 
 فعل الكرط:لْ عَ فْ ي َّ 
 جواب الكرط: فَ وْ سَ فَ 

قيد الفعل بأن يكون لطلب مرضات ا تعلى ألن األعمال باالنيات 
وألن من فعل خَتا رياء وٝتعة مل يستحق بو من ا أجرا ووصف األجر بالعظيم 
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أى من يفعل ما أمر ا بو ‘ ننبيها على حقارة مافات َب جنبو من أغراض الدنيا
لكيئ من أغراض الدنيا من الرب وا١تعروف واإلصالح طلبا لرض ا تعاىل ال 

فسوف يؤتيو ا ثواب جزيال ىو اٞتنة. وقال الصاوى والتعبَت بسوف اشارة اىل ان 
 جزاء األعمال الصاٟتة َب األخرة ال َب الدنيا ألهنا ليست دار األجرة.

 (ٖٓ....النسآء:  اارً نَ  وِ يْ لِ صْ نُ  ي َّْفَعلْ ا مً لْ ظُ ا وَ نً وَ دْ عُ  كَ َذلِ  َوَمْن ي َّْفَعلْ )
 كرطالأداة  َمْن:

 فعل الكرط ي َّْفَعْل:
 جواب الكرط. ي َّْفَعْل:

 أن يقًتن جوابو باالسُت .ٖ
 (ٕٚٔا...النسآء: عً ي ْ ٚتَِ  وِ يْ لَ إِ  مْ ىُ رُ كُ حْ يَ سَ فَ  ربْ كْ تَ سْ يَ وَ  وِ تِ ادَ بَ عِ  نْ عَ  فْ كِ نْ ت َ سْ يَ  نْ مَ وَ )
 كرطالأداة  :نْ مَ 
 فعل الكرط :فْ كِ نْ ت َ سْ يَ 
 جواب الكرط: وِ يْ لَ إِ  مْ ىُ رُ كُ حْ يَ سَ فَ 

قال أٛتد: ا١تراد با١تفصل من مل يستنكف ومن استنكف لسبق ذكرىا. اال 
ترى ان ا١تسيح وا١تالئكة ا١تقربُت ومن دوهنم من عباد ا مل يستنكفوا عن عبادة 
ا وقد جرى ذكرىم ويرشد اليو تأكيد الضمَت بقولو ٚتيعا فكانو قال فسيحكر 
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ع الفعل ا١تتصل بو الضمَت جزاء لقولو: ومن اليو ا١تقربُت وغَتىم ٚتيعا ووقو 
يستنكف ال يعُت اختصاص الضمَت با١تستنكفُت، ألن ا١تصحح ال رثباط الكالم 
قد وجد مندرجا َب ىذا الضمَت الكامل ٢تم ولغَتىم و حينئذ يكون ا١تفصل 

 مكتمال على الفريقُت وتفصيلة منطق عليو.
 أن يقًتن جواب الكرط بلن .ٗ

 وُ لَ  دَ ٕتَِ  نْ لَ ف َ  اُ  لِ لِ ضْ ي   نْ مَ وَ  اُ  لَّ ضَ أَ  نْ ا مَ وْ دُ هْ ت َ  نْ أَ  نَ وْ دُ يْ رِ تُ )أَ 
 (ٛٛ...النسآء:اًل يْ بِ سَ 
 كرطالأداة  :نْ مَ 
 فعل الكرط :للِ ضْ ي  
 جواب الكرط :دَ ٕتَِ  نْ لَ ف َ 

أضل ا أو جعلو من ٚتلة أى أتريدون أن ٕتعلوا من ٚتلة ا١تهتدين من 
خذلو حىت ضل.  فألن ا ىو الذى خلق الضالل الضالل وحكم عليو بذلك أو 

١تن ضل، اذا ال خالق اال ا، فمن يضلل ا فلن ٕتدلو بسبيال و طريقا اىل ا٢تدى 
 واإلديان.
 (ٕٕ٘تََِدَلُو َنِصي ْرًا....النسآء:  فَ َلنْ اُ  َوَمْن ي َّْلَعنِ )

 كرطالأداة  َمْن:
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 فعل الكرط ي َّْلَعِن:
 : جواب الكرطفَ َلنْ 

 ان يقًتن جوابو بقد .٘
 (ٓٛ... النسآء:اَ  اعَ طَ أَ  دْ قَ ف َ  لَ وْ سُ الرَّ  عِ طِ يُ  نْ مَ )
 كرطال: أداة نْ مَ 
 : فعل الكرطعِ طِ يُ 
 : جواب الكرطدْ قَ ف َ 

انو ما ينبغى ألحد أن خيرج عن طاعة الرسول واتباعو ألنو ال يأمر اال ٔتا أمر 
طاعتو َب امتثال ما أمر بو واالنتهاء ا بو وال ينهى، اال عما هنى ا عنو. فكانت 

 عما هنى ا عنو طاعة ا.
 أن يكون جوابو فعال جامدا .ٙ

 وِ يْ فِ  اُ  لَ عَ جيَْ ا وَّ ئً يْ شَ  اوْ ىُ رَ كْ تَ  نْ ى أَ سَ عَ ف َ  نَّ ىُ وْ مُ تُ ىْ رِ كَ   نْ إِ فَ  فِ وْ رُ ١تعْ اْ بِ  نَّ ىُ  وْ رُ اشِ عَ )وَ 
 (ٜٔا... النسآء: رً ي ْ ثِ ا كَ رً ي ْ خَ 

 كرطالأداة : نْ إِ 
 فعل الكرط :نَّ ىُ وْ مُ تُ ىْ رِ كَ 
 : جواب شرطىسَ عَ ف َ 
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ىن با١تعروف وىو النصفة َب البيت والنفقة واألٚتال َب القول فأن   عاشروو 
كرىتموىن فال تفارقوهنن لكراىة األنفس وحدىا فرٔتا كرىت النفس ماىو أصلح 

أسباب َب الدين وأٛتدوا أدىن اىل ا٠تَت وأحبت ما ىو بضد ذلك ولكن للنظر َب 
الصالح، أى فان كرىتم صحبتهن فاصربوا عليهن واستمروا َب األحسان اليهن 
فعس أن يرزقكم ا منهن ولدا صاٟتا تقربو أعينكم وعسى أن يكون َب الكيئ 
ا١تكروه ا٠تَت الكثَت. وَب اٟتديث الصحيح ال يفَتك أى ال ببغض مؤمن مؤمنة ان  

 كره منها حلقا رضى منها آخر.
 وابو فعال طلبيا وىو على صيغتُتأن يكون ج  .ٚ

 فعل طلىب بصيغة األمر . أ
 (ٜ٘... النسآء: لَ وْ سُ الرَّ وَ   اِ ىَل إِ  هُ وْ د  رُ ف َ  ءٍ يْ شَ  ُبْ   مْ تُ عْ ازَ نَ ت َ  نْ اِ فَ )

 كرطال: أداة نْ اِ 
 فعل الكرط :مْ تُ عْ ازَ نَ ت َ 
 كرطال: جواب هُ وْ د  رُ ف َ 

أمور الدين أي فان اختلفتهم أنتم وأولوا األمر منكم َب شيئ من 
 فردوه اىل ا ورسولو أو ارجعوا فيو اىل الكتاب والسنة.

 الطلب بصيغة ا١تضارع ا١تقًتن بالم األمر   . ب
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 (ٙ...النسآء:فِ وْ رُ ١تعْ اْ بِ  لْ كُ أْ يَ لْ ا ف َ رً ي ْ قِ فَ  انَ كَ   نْ مَ وَ  فْ فِ عْ ت َ سْ يَ لْ ا ف َ يًّ نِ غَ  انَ كَ   نْ مَ وَ )  
 كرطال أداة :نْ مَ 
 فعل الكرط :انَ كَ 
 كرطال: جواب فْ فِ عْ ت َ سْ يَ لْ ف َ 
 كرطالجواب : لْ كُ أْ يَ لْ ف َ 

فالغٌت يستعف من أكلها وال يطمع ويقتنع ٔتا وزقو ا من الغٌت اشفاقا 
على اليتيم وأبقاء على مالو، والفقَت بأكل قوتا مقدرا ٤تتاطا َب تقديره على وجو 
األجرة او استقراضا على ما َب ذلك من االختالف. ولفظ األكل باا١تعروف 

 واالستعفاف ٦تا يدل على أن اللوصى حقا لقيامو عليها.
 وىناك جواب الكرط با١تفعول بو من فعل األمر اذوف. .ٛ

 (ٖ... النسآء:ةً دَ احِ وَ ا ف َ وْ لُ دِ عْ  ت َ الَّ اَ  مْ تُ فْ خِ  نْ اِ فَ )
 كرطال أداة :نْ اِ  

 فعل الكرط :مْ تُ فْ خِ 
 كرطال: جواب ةً دَ احِ وَ ف َ 

فزقها )فواحدة( أى فالزموا أو فاختاروا وحدة أي فان خفتم ترك العدل فيما 
 وذر واٞتمع رأسا، فإن االمر كلو يدور مع العدل فأينما وجدًب العدل فعليكم بو.
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 حذف جواب الشرط
ومن اٞتملة الكرطية َب سورة النسآء ما حذف جواب الكرط وىذا لوجود 

 الدليل عليو َب اٞتملة.
 (ٔٔ...النسآء: دٌ لَ وَ  وُ لَ  انَ كَ   نْ إِ  كَ رَ ا ت َ ٦تَّ  سُ دُ ا الس  مَ هُ ن ْ مٍّ  دٍ احِ وَ  لٍّ كُ لِ  وِ يْ وَ ب َ اِلَ )وَ 

فأداة الكرط وفعلو "ان كان لو ولد" مل يستوف جوابو لوجود الدليل عليو 
 قبلو، أى إن كان لو ولد فال بويو لكل واحد منهما السدس. 

 اجتماع الشرط والقسم
وقد قدمنا أن كل واحد وَب سورة النسآء ٚتلة جيتمع فيها الكرط والقسم. 

من الكرط والقسم بسندعى جوابا خاصا. فان اجتماع فااٞتواب ١تا بتقدم منها. 
 وجواب األخر ٤تذوف.

 وُ نَ ي ْ ب َ وَ  مْ كُ نَ ي ْ ب َ  نْ كُ تَ  ملَّْ  نْ أَ كَ   نَّ لَ وْ قُ ي َ لَ  اِ  نَ مٍّ  لُ ضْ فَ  مْ كُ ابَ صَ أَ  نْ ئِ لَ وَ ) 
 (ٖٚ...النسآء: ةٌ دَّ وَ مَ 

جواب القسم لتقدمو الذى تدل عليو لالم األول  فجملة "ليقولن" َب اآلية
وجواب الكرط ٥تدوف لداللة جواب القسم عليو. وا١تراد باآلية: ألن أصابكم 
فضل من ا من فتح أو غنيمة كأن مل تتقدم لو معكم مودة، ألن ا١تنافقُت كانوا 

 يوادون ا١تؤمنُت ويصادقوهنم َب الظاىر.
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ملة الكرطية َب سورة النسآء من تراكيبها وىكذا فمن البيان السابق نرى اٞت
ومكاكلها وتفسَت اآليات الىت تكون فيها. فاٞتملة الكرطية كأسلوب من 
األساليب النحوية ٢تا دور َب تبليع األحكام الكرعية واألمور الدينية األخرى من 

 أمور ا١ترأة واألسرة والدولة واَّتمع وغَتىا ودور َب فهم معاىن اآليات.
كل حال، فان اٞتملة الكرطية ىي الوحدة الكمالية الىت ٖتتوى على وعلى  

اجزاءىا الثالثة وىي أداة الكرط وفعل الكرط وجواب الكرط ىي الىت تتضمن معٌت 
الكرط. وىذا ا١تعٌت مل يتضح اال باتصا٢تا ّتملة أو فعل. و حيثما دخلت على 

ط مل ٖتتمل اٞتملة  ٚتلة أو فعل فصار ىذا الفعل شرط. و ْتسب األداة والكر 
كمال ا١تعٌت ألن تكون ٚتلة شرطية. فتحتاج اىل ٚتلة أخرى ألن تكون جواب 

 الكرط.
فتلك األجزاء الثالثة يكامل بعضها بعضا. فال يصح أن حيذف من ٚتلة 
شرطية أحد أجزاءىا اال بسبب من األسباب الىت قدمناىا من قبل. ووجوب الًتتب 

 وال شيئ من معموالهتا على أداة الكرط.بُت اجزاءىا فال يتقدم فعلها 
 دوات الشرطية فى فهم معانى األيات فى سورة انسآءاألدور الفصل الثانى: 

معٌت ووظيفة خاصة، ٢تا  َب اللغو العربيةلكل أداة من أدوات  أن كما عرفنا
وينضع معٌت تلن األدوات ووظيفتها حينما وقعت َب اٞتملة. فاألصل َب ٔتعٌت 
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الكرطية ىي الداللة على الكرط والستقبال، واألصل َب وظيفتها أهنا األدوات 
تدخل على ٚتاتُت فًتبط بينهما، فصارت االوىل فعل الكرط والثانية جوابو وبينهما 
ارتباط معنوى حيث أن اٞتملة األول شرط للجملة الثانية أى اٞتواب بتحقق 

 الكرط.
 ت، وىي كما يلى:أدوا تات الكرطية َب سورة النسآء ىي سدو واأل

 إن وىي حرف وأكثر استعماال، مثلها َب السورة .ٔ
 (ٖٖٔ... النسآء: نَ يْ رِ خَ اَ بِ  تِ أْ يَ وَ  اسُ ا النَّ هَ ي   اَ  مْ كُ بْ ىِ ذْ يُ  أْ كَ يَّ  نْ إِ )
 كرطال : أداة :نْ إِ 
 فعل الكرط :أْ كَ يَّ 
 كرطال: جواب مْ كُ بْ ىِ ذْ يُ 

عدمكم كما أوجدكم وأنكأكم إن يكأ يذىبكم أيها الناس ويفنكم وب أى 
نسا آخرين مكانكم أو حلقا آخرين غَت االنس ألنو بليغ القدرة ال ديتنع إويوجد 

عليو شيئ أراده. فأداة "إن" َب اآلية تدحل على الفعلُت ا١تضارعُت فًتبطهما 
 وٕتومهما وكان جومهما الفظا.

 سم شرط جازم للعاقل خاصةامن وىي  .ٕ
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 نْ كُ يَّ  ةً ئَ يٍّ سَ  ةً اعَ فَ شَ  عْ فَ كْ يَّ  نْ مَ وَ ا هَ ن ْ مٍّ  بُ يْ صِ نَ   وُ لَّ  نْ كُ يَّ  ةً نَ سَ حَ  ةً اعَ فَ شَ  عْ فَ كْ يَّ  نْ مَ )
 (٘ٛا...النسآء: هَ ن ْ مٍّ  لٌ فْ كِ  وُ لَّ 

 كرطال : أداة: َمنْ 
 فعل الكرط: يَّْكَفعْ  

 كرطال: جواب َشَفاَعةً 
او جلب اليو  االكفاعة اٟتسنة ىي الىت روي ُّا مسلم. ودفع ُّا عنو شر 

وابتغى ُّا وجو ا ومل تؤخذ عليها رثوة، وكانت َب أمر جائز ألن حد من  اخَت 
حدود ا وال َب حق من اٟتقوق. والسيئة ما كان ٓتالق ذلك. وعن مسروق أنو 
شفع شفاعة فأىدى اليو ا١تكفوع جارية فغضب وردىا وقال: لو علمت ما َب 

وقيل: الكفاعة اٟتسنة: قلبك ١تا تكلمت َب حاجتك وال أتكلم فيما بقي منها 
 ىي الدعوة للمسلم ألهنا َب معٌت الكفاعة اىل ا.

 ما اسم شرط جازم دال على شي ال يعقل  .ٖ
 (ٕٗ... النسآء: ةً ضَ يْ رِ فَ  نَّ ىُ رَ وْ جُ اُ  نَّ ىُ وْ ات ُ ئَ ف َ  نَّ هُ ن ْ مِ  وِ بِ  مْ تُ عْ ت َ مْ تَ ا اسْ مَ فَ )
 الكرط أداة: امَ 

 فعل الكرط: مْ تُ عْ ت َ مْ تَ اسْ 
 كرطال: جواب نَّ ىُ وْ ات ُ ئَ ف َ 
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أى فما استمتعتم بو من ا١تنكوحات من ٚتاع أو خلوة صحيحة أو عقد 
عليهن فأتوىن أجورىن أو مهورىن ألن ا١تهر ثواب على البضع وفريضة حال من 

 األجور ٔتعٌت مفروضة.
 أينما ىي أداة تدل على الظرفية ا١تكانية وىي جازمة  .ٗ

 (ٛٚ... النسآء:تُ ١توْ اْ  مُ كُ كُ ِر دْ ا يُ وْ ن ُ وْ كُ ا تَ مَ نَ ي ْ اَ ) 
 : أداة الكرطامَ نَ ي ْ اَ 
 الظرفية ا١تكانية :وْ ن ُ وْ كُ تَ 
 :جواب الكرطمُ كُ كُ ِر دْ يُ 

أى أينما تكونوا َب مالحم حروب أغَتىا يدرككم ا١توت ولو كنتم َب بروج 
مكيدة واٟتصون ا١ترفعة ، ففى ىذه اٞتملة تعرب " أينما" منصوبا ٤تال على أهنا 

 الظرفية ا١تكانية.
ضمن معٌت الكرط تدخل على فعل الكرط فتحتاج اىل جوابو ظرف مإذا ىي  .٘

 ولكنها ليست جازمة. ولكنها ظرفا فتعرب منصوبا ٤تال. 
 ( ٙٛا... النسآء: ىَ وْ د  رُ  وْ أَ  آهَ ن ْ مِ  نَ سَ حْ اَ ا بِ وْ ي   حَ فَ  ةِ يَّ حِ تَ بِ  مْ تُ يْ ي ٍّ ا حُ ذَ إِ  وَ )
 : أداة الكرطاذَ إِ 

 : فعل الكرطمْ تُ يْ ي ٍّ حُ 
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 : جواب الكرطاوْ ي   حَ فَ 
ومراد األية إن االحسن َب النحية والتسليمة ان تقول: وعليكم السالم 
ورٛتة ا. اذا قال السالم عليكم. وان تزيد وبركاتو اذا قال ورٛتة ا. )أو ردوىا( 

 او أجيبوىا ٔتثلها. ألن جواب التسليمة واجب.
 .وأهنا ليست جازمةالمتناع الكرط. لو ىي حرف تدل على امتناع اٞتواب  .ٙ

... مْ هُ ن ْ مِ  وُ نَ وْ طُ بِ نْ ت َ سْ يَ  نَ يْ ذِ الَّ  وُ مَ لِ عَ لَ  مْ هُ ن ْ مِ  رِ مْ الَ اْ  ىِل وْ  أُ ىَل إِ وَ  لِ وْ سُ  الرَّ ىَل إِ  هُ وْ د  رَ  وْ لَ وَ )
 (ٖٛالنسآء:

 : أداة الكرطوْ لَ 
 : فعل الكرطهُ وْ د  رَ 
 : جواب الكرطوُ مَ لِ عَ لَ 

ولو ردوا ذلك ا٠تَت اىل رسول ا صلى عليو وسلم واىل أوىل األمر منهم 
وىم كبَتاء الصحابة البصراء باألمور أو الذين كانو يؤمرون منهم، ولو ردوه اىل 
الرسول واىل األمر وفوضوه اليهم وكانوا كأن مل يسمعوا، لعلم الذين يستنبطون 

وقيل: كانوا يسمعون من أفواه ا١تنافقُت تدبَته كيف يدبرونو وما يأتون ويذرون فيو 
شيئا من ا٠تَت عن السرايا مظنونا غَت معلوم الصحة فيذيعونو فيعود ذلك وباال على 

 ا١تؤمنُت. 
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فمن البيان السابق نالحظ أن األدوات الكرطية تتفق َب أن كلها حيتاج اىل 
دوات اىل فعل جزءين ومها الكرط واٞتواب ويربط بينهما ارتباطا معنويا ودخول األ

 الكرط مباشرة ال يتوسطهما عامل آخر.
 وٗتتلف األدوات الكرطية َب سورة النسآء بالنظر اىل:

 -ومنها اٟترف: ان -أينما -من -االٝتية واٟترفية، فمنها األٝتاء: ما األدوات .ٔ
 لوال.-لو

 اٞتزم، فأدوات ان ومن وما وأينما ٕتزم الفعلُت واألخرى الٕتزم.  األدوات .ٕ
 انما تدل على الكرطية فحسب:  -ها ا١تعٌت، فمن األدوات .ٖ

 وما تدل  على الظرفية: إذا، أينما -
 وما تدل على العاقل: من -
 وما تدل على غَت العاقل: ما -
 وما تدل على االمتناع: لو، لوال -

 اعراُّا: فهي أربعة أقسام األدوات .ٗ
 أى ٤تل.ان كانت األداة من حرف شرط فال يصح أن يكون ٢تا  ( أ

 (ٜٛ...النسآء: مْ ىُ وْ لُ ت ُ اق ْ وَ  مْ ىُ وْ ذُ خُ ا فَ وْ لَّ وَ ت َ  نْ إِ فَ ) 
 أداة الكرط :نْ إِ 
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 : فعل الكرطاوْ لَّ وَ ت َ 
 : جواب الكرطمْ ىُ وْ ذُ خُ فَ  

على أهنا  ها٤تل ُب ان كانت األداة تدل على ا١تكان والزمان فتعرب منصوبا ( ب
 الظرفية الزمانية أو ا١تكانية كما َب ا١تثال: 

 (ٙٛا...النسآء:ىَ وْ د  رُ  وْ اَ  آهَ ن ْ مِ  نَ سَ حْ اَ ا بِ وْ ي   حَ فَ  ةٍ يَّ حِ تَ بِ  مْ تُ يْ ي ٍّ ا حُ ذَ َواِ )
 : أداة الكرطاذَ اِ 

 : فعل الكرطمْ تُ يْ ي ٍّ حُ 
 : جواب الكرطاوْ ي   حَ فَ 

ان كانت األداة من اسم مبهم "ما و من" فيتعلق اعراُّا على فعل  ( ج
متعدبا استوَب مفعولو الكرط. فان كان فعل الكرط الزما أو ناقصا أو 

 :أعرب اسم شرط ما ومن مبتدأ. مثا٢تا
 رِبْ كْ تَ سْ يَ وَ  وِ تِ ادَ بَ عِ  نْ عَ  فْ كِ نْ ت َ سْ يَّ  نْ مَ وَ من فعل شرط الزم ) -
 (ٕٚٔا...النسآء:عً ي ْ ٚتَِ  وِ يْ لَ اِ  مْ ىُ رُ كُ حْ يَ سَ فَ 
 (ٙ...النسآء: فْ فِ عْ ت َ سْ يَ لْ ا ف َ يًّ نِ غَ  انَ كَ   نْ مَ وَ من فعل شرط ناقص ) -
 نَ مِ فَ  ةٍ نَ سَ حَ  نْ مِ  كَ ابَ صَ اَ  آمَ متعد استوَب مفعولو )من فعل شرط  -

 (ٜٚنسآء: ل... ااِ 
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وان كان فعل الكرط متعديا مل يستوف مفعولو كان اسم الكرط منصوب د( 
 وُ لَ  دَ ٕتَِ  نْ لَ ف َ  اُ  لِ لِ ضْ ي   نْ مَ وَ ٤تال على أهنا مفعول مقدم. مثلها: 

 (ٛٛ...النسآء:اًل يْ بِ سَ 
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الباب الخمس      
تمةالخا  

 الفصل األول: الخالصات
الرسالة ٖتت ا١توضوع " األدوات الكرطية و  ىذه بعد أن قدمت الباحثة 

 مكاكلها َب سورة النسآء" تستطيع أن تأخذ ا٠تالصات كما يلى:
 ،أدوات و ىي ان وما سورة النسآء ىي ست ُب ا١توجودة الكرطية األدوات .ٔ

تلك األدوات أهنا تدحل على ٚتلتُت  فاألصل ُب. ،لوو  ،إذا ،أينما ،من
اٞتزم أن  األدوات ويا فصارت األوىل شرط للثانية وُبفًتبطهما ارتباطا معن

وإما ٤تال )ولو وإذا(  اأدوات شرط )ان وما ومن وأينما( ٕتزم فعلُت إما لفظ
العاقل )من( وعلى غَت فمنها ما يدل على  ،ا١تعٌت األدواتال ٕتزم. ومن 

( منها ما يدل على الظرفية )اذ و أينما( ومنها ما يدل على العاقل )ما
 لوال( ومنها ما يدل على الكرط فحسب )ان(. ،االمتناعية )لو

لكل أداة من  ،دور األدوات الكرطية ُب فهم معاىن األيات ُب سورة النسآء .ٕ
 ويضع معٌت تلك األدوات ،أدوات ُب اللغة العربية ٢تا معٌت ووظيفة خاصة

ووظيفتها حينما وقعت ُب اٞتملة. فاألصل ُب معٌت األدوات الكرطية ىي 
وظيفتها أهنا تدخل على ٚتلتُت واألصل ُب  ،الداللة على الكرط واالستقبال
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فصارت االوىل فعل الكرط جوابو وبينهما ارتباط معنوى  ،فًتبط بينهما
 .كرطحيث أن اٞتملة األول شرط للجملة الثانية أى اٞتواب بتحقق ال

 تراحاتالفصل الثاني : االق
ية، نحو نية والآقد إنصحت لدينا ُب البحوث السابقة أمهية الدراسة القر 

 فباإلضافة إىل ذلك نقدم عدة توصيات وإرشادات سوف نستفيد منها كما يأٌب:
ن الكرًن حيتوي على مضامُت و٤تتويات وأسرار ديكن ٖتليلها وبياهنا آإّن القر .ٔ

بأي أنواع العلوم وا١تعارف، لذلك فليتسابق ا١تسلمون إىل إتقان علم 
 إىل فهم ما يضمنو من اٟتقائق. يةنحو ال

رجو من ا١تدرسُت و ا١تدرسات أن يبذلوا جهودىم ُب التعليمنا عاى مادة أ .ٕ
 وتطويرىا. يةنحو العلم 

رجو من طلبة اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية عالء الدين ٔتكاسر عامة وطلبة أ .ٖ
نية آقسم تدريس اللغة العربية خاصة أن يهتّموا بالعلوم ا١تتعلقة بالدراسة القر

 وجيعلواىا كمرجع من ا١تراجع ا١تهمة. يةنحو الو 
رجو من رئيس اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية عالء الدين ٔتكاسر أن يزيد أ .ٗ

ُب ا١تكتبة لكي يسهل علينا أن نكتب الرسالة ا١تتعلقة ٔتادة  يةنحو التب الك
 . يةنحو العلم 



63 
 

 المراجع
   القرآن الكرًن

الطبعة شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، ابن مالك، بدر الدين ٤تمد. 
 م.                             ۱۱ٗٗه/ ۱۳ٙٗلبنان،  -الثانية، دار الكتب العلمية ، بَتوت

. اٞتزء األول. استنبول: ا١تكتبة ا١تعجم الوسيطابراىم وأصحابو.  أنيس،
 .۱۱ٚ۲االسالمية، 

 ،اٞتزء األول الطبعة األول ،ا١تعجم مفصل ُب  النحو العرب عزيز فوال. ،بابٍت
 م.ٜٜٔٔ /هٖٔٗٔ

دار السلم  ،الطبعة الثانية ،اَّلد الثالث ،األساس َب التفسَت ،سعيد ،حوى
 م.ٜٜٛٔ/هٕٔٗٔ ،للطبعة والنثر والتوريع

 الكتاب الطبعة األول ، دارا١تعجم ا١تفصل َب االغراب.ب، طاىر يوسف. يا٠تط 
 م.  ۱۱۱۲ه/۱ٗ۱۲لبنان،-بَتوت العلمية،

الطبعة  ،اٞتزء األول ،العرفان َب علوم القرآن مناىل ،٤تمد عبد العظيم ،الزرقاىن 
 م.ٜٚٚٔ/هٜٖٚٔ ،بَتوت: دار الفكر ،األول

. تفسَت الككافأبو القاسم جار ا ٤تمد بن عمر.  ،النحوارزمى ،الز٥تكرى 
 م.ٜٚٚٔ /هٜٖٚٔ ،مطبعة دار الفكر ،اَّلد األول الطبعة األول



64 
 

الطبعة األول: دار  ،اٞتزء الثالث الكريعة.تفسَت ا١تنَت َب العقيدة و وىبة.  ،الزىيل 
 م.ٜٜٔٔ /هٔٔٗٔ ،لبنان -بَتوت ،الفكر ا١تعاصر

 ،مصر ،الطبعة الثانية: دار االعتصام ،اسرار ترتيب القرآنجاللدين.  ،الّسيوطى 
 م.ٜٛٚٔ /هٜٖٚٔ

 ،اٞتزء األول ،اىداف سورة ومقاصدىا َب القرآن الكرًنعبدا ٤تمد.  ،شحاتو 
 .ٜٚٛٔ ،الطبعة الثالثة

الطبعة الثانية: دار القرآن  ،اَّلد األول ،صفوة التفسَت٤تمد على.  ،الصابوىن 
 م.ٜٗٗٔ /هٖٔٓٔ ،لبنان -بَتوت ،الكرًن

، الطبعة الثانية، دار الكتب جامع الدروس العربيةالغاليُت، الكيخ مصطفى،  
 م.۱۱ٗٗه/ ۱۳ٙٗلبنان،  -بَتوت العلمية،

، ٗ-۳اَّلد الثاين  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،. ٤تمد البقاعي، يوسف
 لبنان.                          -دار الفكر للطباعة والنكر والتوزيع ،بَتوت

٣تلس رعاية تعليم اللغات، الطبعة الثانية،  العربية ا١تيسرة.. ٤تمد نورى، مصطفى 
 م.۱۱ٕ٘ه/۱ٗ۳ٙ

اَّلد الثاىن، اٞتزء الرابع، الطبعة الثانية،  ا١تراغى،تفسَت ا١تراغى، أٛتد مصطفى. 
 م.                                               ۱۱ٚ۳ه/۱۳۱۳دار الفكر: بَتوت، 
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اندونسى. بوستاكا بروغر يسيف،  -" عرىبا١تنور ون. قاموس "سمنور، أٛتد ور 
                           م.                    ۱۱۱ٚالطبعة الربعة عكر، سورابايا، 

الطبعة الثانية عكر، دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربية. نعمة، فؤاد. 
 بَتوت.   اإلسالمية،
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