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 كلمة التمهيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا سيدن واملرسلني بياءالسالم على أشرف األنالصالة و و  ملنياهلل رب الع حلمدا
لظلم، أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال األمة يف ا أصحابو مصابيححممد وعلى آلو و 

ذي جزيل الشكر ال بعد، فأنا أشكر اهللشريك لو وأشهد أن حممدا عبده ورسولو. و 
الفهم حىت متكنت من إهناء كتابة ىذه أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة و 

 سة حتليلةا)در  استعمال إذا يف سورة البقرةالرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "
(" كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية حنوية

شؤون التدريس جبامعة عالء الدين لية الًتبية و اللغة العربية يف كتدريس بقسم 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لكن بفضل  ،مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة ةالباحث تلقد واجه
هت كتابة ىذه الرسالة يف معاجلتها حىت انت ةالباحث تاألقوام استطاع ةخدمة خمتلفو 

 يل على ىؤالء املساعدينقدم الشكر اجلز ة أن تالباحث تلذالك، ودباجلودة. و 
 املشرفني و املشجعني منهم:و 

" األم "فاطمة" و العزيزين احملبوبني، األب "م. حاسان الدّي الكرمينيفضيلة و  .1
ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدين اللذا

 ه

 



 و
 

 

ما سأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن ترزق هلأبقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و 
 ديهما صراطا سويا.هتالصحة والعافية و 

الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين فضيلة األستاذ  .2
دان م.أغ. كنائب نوابو األستاذ الدكتور مر اإلسالمية احلكومية مكاسر و 

 األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين،املدير األول، و 
األستاذ و  ،ةاملدير الثالث ةد. كنائبسيت عائشة، م.أ.، فح. الدكتورة األستاذةو 

الذين قد بذلوا  كنائب املدير الرابع،  الدكتور محدان جوىانيس، فح.د.
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية أفكارىم يف توجيو و جهودىم 

 مكاسر.
ية الًتبية وشؤون فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كل .3

فويل، م.أغ. نائب العميد األول بو فضيلة الدكتور موليونو دمو نواتدريس و ال
فضيلة ، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيمو 

الثالث، الذين قد الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد 
شؤون التدريس جبامعة عالء بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية و 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر. الدين
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 ةالدكتور ، و اللغة العربيةتدريس رئيس قسم فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ.  .4
اللغة العربية يف كلية الًتبية  تدريس . كسكرترية قسمالق، م.فدسيت عائشة خ

  مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.و 
فضيلة الدكتور و  األوىل ة. كاملشرفم. أ ة احلجة عمرة قاسم،فضيلة الدكتور  .5

أرشداين حىت انتهيت من  اللذين ساعداين و محكا، م.تح.إ. كاملشرف الثاين 
 كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمني.

ية ما عندي طاقاهتم يف ترقاألساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم و  مجيع .6
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

الطالب كلية الًتبية بوجو خاص و اإلخوان من طالب  مجيع األصدقاء و  .7
 الكتب أعارويناألخرى بوجو عام الذين ساعدوين و اآلخرين من الكليات 

ه آراء يف إعداد ىذاملتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار و 
 الرسالة.
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وزيادة أخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و 
الرسالة، وأسأل اهلل التوفيق  ال سيما القواعد املتعلقة هبذهوعونا بني لدي القراء و 

 اهلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رب العاملني.و 
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 تجريد البحث
 سانيت مولياين:  ةباحثاسم ال

 02022000202:  رقم التسجيل
 (حنوية )دراسة حتليليةيف سورة البقرة  "إذا"استعمال :  عنوان الرسالة

   (.حنوية )دراسة حتليليةاستعمال إذا يف سورة البقرة ىذه الرسالة تبحث عن 
 ةستعمل الباحثتكشلتات اليت امل، و ىاقواعدو  إذا، أنواعهاة تبني عن يف ىذه الرسال

أنواع ما  ؟ة البقرة اآليات املتضمنة ب "إذا" يف سور لبحث ىذه الرسالة فهي: ما 
 ؟ البقرةيف سورة إعراب "إذا" ما  ؟البقرة سورة  الواردة يف "إذا" ومعاين

 ، بطريقة استعمال مصادرىذا حبث ملتيب، يعين مجع البيانات من اللتب
رمي ليحصل البيانات أو مجع البيانات وأخبارىا مبساعدة املواد ملتوبة يف القرآن الل

علوم النحوية، وشرح ق با ملوضوع. وىذا البحث بتحليل املتعل املوجودة يف امللتبة
أنواعها باستخدام التحليل بالنظر إىل اللتب النحوية املتعلقة يف ىذا البحث 

    العلمي واللتب التفسريية.
 ي: ى"إذا" .اسم يعين ظرف الزمان إذا ىيعرفنا أن  ،البحث امن ىذ

إذا ظرفية  يإىل قسمني فه ينقسم أيضا قسمان، إذا ظرفية وإذا فجائية. وإذا ظرفية
الثانية يف القرآن، وىي سورة  ىي السورة البقرة سورة .شرطية غريظرفية  شرطية وإذا

 ل



 

 

آل سورة و  فاحتةورة البني ستقع  سورة البقرة،آية نو مثانمائتني وستة و  تتلون من
زلت على النيب صّلى اهلل عليو اليت ندنية ىي من السور املىذه السورة و . عمران

 .دينةامللم يف وس
عكشرون كلمة و  ، ىناك تسعةيف سورة البقرة ة أن إذاالباحث تجدقد و و 
إذا  تتضمن إذا من نوعن آية رو عكشو  نيإثن قع يفت ىي، و إذاعلى  حتتويخمتلفة 

ما فيها إذا من نوع إذا فجائية. بتفاصيل، وإذا ظرفية غري شرطية و  ظرفية شرطية
  أربعة إذا ظرفية غري شرطية ومخسة وعكشرون إذا ظرفية شرطية. ىناك
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 الباب األلى
 مقدمة

 لو:  لففةة الشكلفةالفصل األ
ن اهلل سبحانو وتعاىل أرسل إىو منبع علوم اإلسالم وشرائعو. و القرآن الكرًن  

إىل كافة الناس وأنزل عليو كتابو الكرًن هلداية صلى اهلل عليو وسلم رسولو حممدا 
لسعادة يف الناس أمجعني وجعلهم سعة يف األعمال الدنيوية والألخروية لنيل ا

 حياهتم.
وأيضا، أن القرآن الكرًن ىو كتاب أنزل اهلل تعاىل إىل رسولو حممد صلى اهلل 
عليو وسلم وفيو عدة احملسنات من حيث املعىن واألسلوب، فالقرآن ىو تالوة مجيلة 

: /ٚٔوقوية وكرمية، كما قال اهلل سبحانو وتعاىل يف القرآن الكرًن سورة اإلسراء
َلى َعَلْيِهْم "ُقْل َءاِمن ُ  ٚٓٔ ْوا ِبِو أَْو ََل تُ ْؤِمنُ ْوآ ِإنَّ الَِّذْيَن أُْوُتوْا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِو ِإَذا يُ ت ْ

ًدا"، وقال أيضا يف سورة أخرى سورة الواقعة "ِإنَُّو  ٚٚ: ٙ٘/َيَِرُّْوَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجَّ
ن، بليغ اخلطاب، فصيح َلُقْرَءاٌن َكرًِْنٌ". سبحان من أوحاه قرآنا عربيا، عذب البيا

"ُقْل َلِئِن  ٛٛ: ٚٔ/. قال اهلل تعاىل سورة اإلسراءٔاألداء، معجزا للبلغاء والفصحاء
يَْأتُ ْوا ِبِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن ََل يَْأتُ ْوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن  ْاإِلْنُس َواْلِْنُّ َعَلى أَنْ اْجَتَمَعِت 

رًا".   بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهي ْ
                                                             

 .ٜ م(، ص.ٜٔٚٔلبنان: دار الكتب العلمية، -)بريوت تفسري البحر احمليطحممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، ٔ
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ما عرفنا، أن اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. وكذالك وك
أيضا أن اللغة يف جوىرىا نظام من الرموز الصوتية أو جمموعة من الصور اللفظية 
ختتزن يف أذىان أفراد اْلماعة اللغوية وتستخدم للتفاىم بني أبناء جمتمع معني، 

. واللغات كثرية، ٕطريق السماعويتلقاىا الفرد عن اْلماعة اليت يعيش معها عن 
وىي خمتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد َياًف 
علي ضمائر الناس. ولكن، كل قوم يعربون عنو بلفظ غري سواء بلفظ األخرين. 
وأما اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 

لنقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من طريق ا
من منثور العرب ومنظومهم. ويف أحد تدريس علم اللغة العربية تبحث عن 

 استعمال إذا ومعاهنا، إما بالنظر إىل علم النحو أو األمثلة من القرآن.
ذا لك وكلمة إذا يدل على ظرف الزمان، بل تشتمل أيضا معىن الشرط. ل

ىو "إذا" حتتاج إىل حرف الفاء ىف جوابو، مثال: "إذا أردت أن تنجح فاجتهد ىف 
مذاكرة دروسك". وَلبدلنا أن نعرف إذا كان "إذا" حتتاج إىل معىن الظرف فقط، 

فال حيتاج إىل حرف الفاء ىف جوابو. ىكذا، تقريبا معناه سواء "حبني" أو "عندما"  
نا قال اساطري اَلولني". وإذا املعىن "فجاءة" وىاذا كاملثال: "وإذا تتلي عليو ايات

 ،يعرف باصطالح "إذا الفجئية" ودائما يتبع باْلملة اليت تتكون من املبتدأ واخلرب
                                                             

 .ٕٖ. م(، صٜٜٛٔيل، املوصل: مطبعة التعليم العا-)العراق علم اللغةحامت صاٌف الضامن، ٕ
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. ويف ىذا البحث، قد إختارت ٖمثال: "خرجت من البيت فإذا حممد يف الباب"
إستعمال إذا  الباحثة سورة البقرة إلحدى متغرية حبثها، بسبب الباحثة قد وجدت 

كثرية يف سورة البقرة بالنظر إىل تقسيمها. أما بعض أمثلة إذا يف ىذه السورة، وىي  
 كما يلي: 

"لَ  ْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌَح اَْن تَ ْبتَ ُغْوا َفْضالً ّمْن ّر بُِّكْم فَِإَذآ  ٜٛٔ: ٕسورة البقرة/ .ٔ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اهلَل ِعْنَد اْلَمشْ  َعرِاْلَْرَاِم َواذُْكُرْوُه َكَماَىَداُكْم َوِإْن  اََفْضُتْم مِّ

"، واستعمال إذا يف ىذه اآلية ىي من إذا الظرفية  َن الّضآلِّنْيَ
َ

ُكْنُتْم ّمْن قَ ْبِلِو مل
 الشرطية.

َاََنُْن  /ٕ:ٔٔسورة البقرة .ٕ "َوِإَذا ِقْيَل هَلُْم ََلتُ ْفِسُدْواىِف اأَلْرِض قَاُلْوا ِإَّنَّ
 ستعمال إذا يف ىذه اآلية ىي من إذا الظرفية غري شرطية.وا ُمْصِلُحْوَن"،

ستعمال إذا ا وقد وجدت الباحثة على األقل تسعة وعشرون آية حتتوي على
 يف ىذه السورة. 

ومن أجل ذالك، يف ىذا البحث أخذت الباحثة من حبوث علم النحو وىو 
و ستجده  أن معىن إذا وكيفية استعماهلا. بتحديد ما يكون القرآن من علم النح

 حتلل إحدى سور القرآن وىي سورة البقرة.

                                                             
، Yayasan Al-Ahkam أوجونج فاندانج:)  Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arabاْلاج مصطفى حممد نورى،  ٖ

  .ٓٛ(، ص. ٜٜٜٔ



4 
 

 
 

   مكلالت البحثالفصل الثاني 
 يف سورة البقرة؟ "إذا" ب املتضمنة ما اآليات .ٔ
 يف سورة البقرة؟ما إعراب "إذا"  .ٕ
 الواردة يف سورة البقرة؟ "إذا"ما أنواع ومعاين  .ٖ

   توضةح معاني الشوضوعالفصل الثالث 
اىر البحث، ينبغي هلا أن تبني معىن الكلمات قبل دخول الباحثة يف جو  

 املوجودة يف املوضوع كما يلي:
إىل  ينقسم أيضا : ىي قسمان، إذا ظرفية وإذا فجائية. وإذا ظرفية "إذا"  .ٔ

 ظرفية  شرطية. قسمني فهي إذا ظرفية شرطية وإذا
الثانية يف  "سورة البقرة" : ىي إحدى السور يف القرآن الكرًن، وىي السورة .ٕ

 مائتني وستة ومثانني  آية. القرآن، وىي سورة مدنية اليت تتكون من
"رأية الباحثة عن كلمة إذا يف سورة البقرة:  قد قرأت الباحثة سورة البقرة  .ٖ

 عدة مرات، ووجدت أن كلمة إذا كثري فيها، اليت تتوسع من آياهتا.
   تحديد البحثالفصل الرابع 

 وضوعا فتحدد  يف ضوء دما يلي:لكي يركز  حبثها وَل يتسع إطارا وم 
 .أن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو "استعمال إذا يف سورة البقرة" .ٔ
 .أن ىذا البحث يركز يف دراسة َنوية على باب إذا وأنواعها وقواعدىا .ٕ
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 .البيانات اليت اختارىا  يف ىذا البحث ىو األمساء واألفعال .ٖ
 قة  دراسة عن اللتب لوالبحوث السابالفصل الخامس 

كان الطالب يف املستوى النهائى يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية وشؤون  
التدريس باْلامعة اليت تدرس فيها الباحثة اآلن، كلهم قد درسوا عن معىن إذا فعال. 
إما يف الفصل أو خارج الفصل، إما يف اْلامعة أو خارج اْلامعة. لكن، بالنظر 

معىن إذا وخصوصا عن استعمال إذا يف سورة للكتابة، من الطالب مل يبحثو عن 
 البقرة.

      :  ها فهيقد وجدت الباحثة بعض الرساَلت اليت تشبو ِبوضوع رسالتو 
 ،ٕٙٓٓيف سورة النساء بقلم رومسا يف السنة:  هااألدوات الشرطي ومشاكل .ٔ

ىذه الرسالة تبحث عن األدوات الشرطي و مشاكلها بعامة، و ىناك ترتكز 
رة النساء، و يف رسالة الباحثة ىنا تبحث عن استعمال إذا، و حبثها يف سو 

 ىي جزء من أجزاء األدوات الشرطي. 
ىذه  ،ٕٗٔٓأسلوب األمر يف سورة البقرة بقلم غفور غاين يف السنة:  .ٕ

، و ىناك ترتكز حبثو يف سورة البقرة، و يف أسلوب األمرالرسالة تبحث عن 
  سورة البقرة.رسالة الباحثة ىنا ترتكز حبثها أيضا يف

، ٕٕٓٓاألساليب البديعية يف سورة البقرة بقلم اميلدة وحيوىن يف السنة:  .ٖ
، و ىناك ترتكز أيضا حبثها يف األساليب البديعيةىذه الرسالة تبحث عن 
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سورة البقرة، و يف رسالة الباحثة ىنا ترتكز حبثها أيضا يف سورة البقرة 
 ة حتليلية بالغية.بدراسة حتليلية َنوية أما ىي، حتلل بدراس

السبب لذالك  تبحث عن إذا خاصة. الباحثة مل جتد الرساَلت اليتولكن 
 .تريد الباحثة لبحث ىذا املوضوع

ستعملها الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي كثرية. منها: اأما الكتب اليت 
علم اللغة ْلامت لسان العرب إلبن منظور، ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة، 

 اٌف الضامن.ص
وكتب التفاسري اليت تشرح عن سورة البقرة. كما عرفت الباحثة، كل كتب 
التفسريات وجدت البحوث عن سورة البقرة. فالكتب التفسريات اليت استعملها 

البحر احمليط حملمد ابن يوسف الشهري بأيب الباحثة لبحث ىذه الرسالة فمنها: 
فظ جالل الدين السيوطي، التفسري املنري حيان األندلسي، أسرار ترتيب القرآن للحا

 كلها تبحث عن سورة البقرة وسبب تسمية سورة البقرةللدكتور وىبة الزحيلي.  
 .وفضيلة سورة البقرة

وأيضا، قد استعملت الباحثة القاموس أو املعجم األلكرتوين وغري األلكرتوين 
 وما إىل ذالك من الكتب اليت هلا ارتباط لبحث ىذه الرسالة.

   هدف البحث لوفائدتهلفصل السادس ا
 . ىدف البحثٔ
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 .يف سورة البقرة "إذا" ب املتضمنة ملعرفة اآلياتأ. 
 .يف سورة البقرة "إذا" إعرابملعرفة ب. 

 .الواردة يف سورة البقرة "إذا"ملعرفة أنواع ومعاين ج. 
  . فائدة البحثٕ

خصوصا  الكرًن، القرآنللباحثة فوائدىا كثرية ألنو يتعلق عن اللغة العربية و  أ.
 العلم. يف علم النحو. ستزيد  علمها عن ىذا

 .ىذا البحث للطالب اآلخرين، سيكون مرجعا هلم من الذين حيتاجون ب.
يف جانب  ج. للجامعة إلسهام األفكار للجامع مرجعا من املرا جع األدبّية

 حثلزيادة الكتب املطلوبة للمصادر يف مكتبة اْلامعة وأن يكون ىذا الب
ستعمال إذا يف ااألخرين الذين يبحثون عن   ومرجعا أوَل للباحثني نافعا

 .سورة البقرة
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يالباب الثان  

 الدراسة النظرية
 في علم اللغة العربية "إذا"الفصل األول: 

 إذا في اللغة العربيةتعريف أ.    
 ىغة العربية ىي ظرف زمان يدل علش يف تعريف إذا يف اللحيدد أمحد قب
 ىعل ، واجلزم هبا مقصورمها ال ذبز كثر استعماالهتا ولكنة يف أشرطي االستقبال وىي
بك خصاصة صإذا تستغن ماأغناك ربك بالغين و مثل: اضرورة الشعر وحده ال

جوابية  ىمجلة شرطية وأخر  إىلوىي ربتاج كغًنىا من أدوات الشرط . فتجمل
، مل ي الشرط واجلواب مثل إنجبها كل الشروط واألحكام اخلاصة يعلوتنطبق 
فعل مقدر ألن  علىفهي داخلة  األمساء الظاىرة وأما يف احلقيقة علىفتدخل 

فعل ظاىر أو مقدر. وقد تكون ظرفا غًن شرط  علىأدوات الشرط ال تدخل إال 
  1.مثل )والليل إذا يغشى(

ضمن ظرف ت :ىي ا يف تعريف إذا يف اللغة العربية،عمر توفيق سفراغل وأما
السكون يف حمل نصب مفعول فيو ظرف زمان. أو يف حمل  علىالشرط، مبين  معىن
 إىل عىناضي، فتحول يف ادللفعل ادل على( غالبا تدخل )إذاو . الظرفية علىنصب 

معت احللتان يف البيت اآلت تادلضارع، واج علىادلستقبل، وقد تدخل 
                                                             

 .44 ، ص.(1974)بًنوت: دار اجليل،  اإلعرابوالصرف و الكميل يف النحو أمحد قبش، 1
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دون أن  اوقد تقع )إذا( ظرف. : والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إىل قليل تقنع
 اتأيت )إذا( حرف دوق. "ىسجالليل إذا و :كما يف اآلية  ،تتضمن معىن الشرط

ت وإذا بالل حاضر. وإذا ئ: جيف قولك كمااجأة ال حمل لو من اإلعراب  للمف
ضاء يىي ب ده فإذايونزع ": الفجائية ىذه مل يوذلاالعرب إالادلبتدأ كقولو تعاىل

لو نصب و : "فإذا ىم مكر يف آياتنا"، وتعاىلانو للناظرين"، أو خربا كقولو سبح
 .األفعال علىتدخل  تقدير فعل بعدىا. وىي ال علىاالسم بعدىا. لكان 

)دلا( جيب أن تكون  ة خاصة، غًن أنعلىاجلمل الف إىل)إذا ودلا( تضافان و
 الل أعطيتو.بأدرس أكرمتو، ودلا جاء ها ما ضية حنو: إذا جاء يإلة فاجلملة ادلضا

اجلزم بإذا ضاذ، للمنافاة بينها وبٌن )إن( الشرطية. وذلك ألن أدوات الشرط إمنا و 
)إذا( موضوعة ، وكلمة ( ال ي ىي موضوعة لالهبام والشكن)إ ىنمعتضمنها ذبزم ل

وإذا تصنك خصاصة " االيف الشعر كقولو: يان وىي ال ذبزمفادلتحقيق فهما متنا
الشرط يعلن دوما يف اجلواب. ومثلها )دلا(  معىنوالظرف )إذا( ادلتضمن ". فتحمل
 2الشرط. معىنادلتضمنة 

ال إظرف للزمان ادلستقبل. وال يليها إذا ىي أن ، فؤاد نعمة وحيدد أيضا
مثل: إذا  و.يإلالفعل ظاىرا أو مقدرا. وتكون اجلملة بعد إذا يف حمل جر مضاف 

                                                             
الدار البيضاء، ادلغرب ص. ب. -، شارع فيكتور ىيجر44)دار ادلعرفة  ادلعجام يف اإلعرابتوفيق سفراغا، عمر 2
  . 8، ص. 349524/344567_ىاتف: 4154
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 حوإذا الطبيب نصح لك فاعمل بنص. الطبيب )الفعل ظاىر( إىلمرضت فاذىب 
دل على ظرف الزمان، بل توكلمة إذا وعند مصطفى حممد نورى  3.)الفعل مقدر(
جوابو،  ىو "إذا" ربتاج إىل حرف الفاء يف ىن الشرط. لذا لكتشتمل أيضا مع

مذاكرة دروسك". والبدلنا أن نعرف إذا   ثال: "إذا أردت أن تنجح فاجتهد يفم
تاج إىل حرف الفاء  ى جوابو. ربربتاج إىل معىن الظرف فقط، فال  كان "إذا"

و اياتنا قال يعل ىثال: "وإذا تتلمعناه سواء "حبٌن" أو "عندما" كىكذا، تقريبا م
ذا يعرف باصطالح "إذا الفجئية" ودائما ولٌن". وإذا ادلعىن "فجاءة" وىساطًن األأ

مثال: "خرجت من البيت فإذا حممد يف  ،يتبع باجلملة ال ي تتكون من ادلبتدأ واخلرب
 4."الباب
 اننذلا معإذا الفيومي ادلقري  علىس أمحد بن حممد بن اأيب العبعند و 

الشرط حنو : إذا جئت  معىنظرفا دلا يستقبل من الزمان ، وفيها  أحدىا أن تكون
حنو: قم إذا امحر البسر، أي: وقت أكرمتك ، والثان أن تكون للوقت اجملرد 

 :ىلاهبا كقولو تع ىفيجاز  امحراره، والثالث أن تكون مرادفة للفاء

                   :ومن الثاين [36]الروم ،

مل أطلقك مث سكت زمانا  أو مىتقول الشافعي: لو قال: أنت طالق إذا مل أطلقك 
                                                             

   . 177. ص (،دار الثقافة اإلسالمية )بًنوت: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ،  3
-Yayasan Al أوجونج فاندانج:)  Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arabاحلاج مصطفى حممد نورى، 3

Ahkam ،1999 .84(، ص.   
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 علىديكن فيو الطالق ومل يطلق طلقت، ومعناه احتصاصها باحلال إال إذا علقها 
نت طالق، ويعلق هبا و حنو: إذا امحر البسر فأإلىشيئ يف ادلستقبل فيتأخر الطالق 

ثعلب قن حنو: إذا جاء زيد أو إذا جاء رأس الشهر، وسيأيت يف إن عن دلمكن وادلتا
فحرف جزاء ومكافأة قيل: تكتب  ا إذا وإن يف بع  الصور، وأما إذفرق بٌن

فن وىو مذىب لها إال بأليعلها فإنو ال يوقف يعلباأللف إشعارا بصورة الوقف 
اعتبارا باللفظ ألهنا عوض عن البصرين وقيل: تكتب بالنون، وىو مذىب الكوفٌن 

حمذوف، لفظ أصلي ألنو قد يقال: أقوم فتقول : إذن أكرمك فالنون عوض عن 
  5واألصل إذ تقوم أكرمك، وللفرق بينهما وبٌن إذا يف الصورة وىو حسن.

ستقبل من الزمان امساعيل بن موسى احلامرى ادلالكى, إذا ىي ظرف دلا يو 
بو فقيل: اجلواب، وقيل: الشرط، واعرتض األول ، واختلف يف ناصالشرط ويف معىن

الفاء ال يعمل فيما قبلها، واعرتض الثاين بأهنا  بأن اجلواب قد يقرتن بالفاء وما بعد
، وادلضاف إليو ال يعمل يف ادلضاف، وأجيب عن ىذا الثاين: بأن مضافة للشرط

ين أرجح من الثا ال يقولون بإضافتو إليو، فكان ىذاالقائلٌن إن العمل بالشرط 
خاف  لشرطو منصوب : األول، وإن كان األول ىو األشهر فقول بع  ادلعربٌن

سم طرفا قع االإذا ىي مل يوعلي أبو ادلكارم،  6غًن األرجح. جبوابو جرى على
                                                             

القاىرة ت -اجلراسة-)شارع جوىر ادلصباح ادلنًن يف غريب الثرح الكبًنأيب العباس أمحد بن حممد بن على الفيومي ادلقري، 5
  .14(، ص. : سركة القدس للتصرير25932457-25929153
 .194 ص.  م(، 2447)شارع جوىر الدراسة القاىرة: القدس،  شرح منت اجلروميةامساعيل بن موسى الكامرى ادلالكي،  6
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و :  حنو قول ا هل تعاىل : )خشعا أبصرىم خيرجون(، وقوليف إسناديا فيها، فاجلمل
)ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون(، وقولو: )فإذا و : )فأي ءايت ا هل تنكرون(، وقول

اء فيها، انشقت السمآء(، وقولو )واليل إذا يغشى( ليست امسية برغم تصدر األمس
ال يعتد بو، فإن التصدر احلقيقي مشروط بوقوع ادلتصدر  ظاىراإذا التصدر ىنا 

 7طرفا إسناديا يف اجلملة.
 علم اللغة العربيةفي  "إذا"أنواع  ب.   
 سنعمل "إذا" يف اللغة العربية ىي قسمان :ي   
 ظرفية "إذا" .1

نقسم أيضا إىل قسمٌن فهي إذا ظرفية شرطية وإذا ظرفية غًن توإذا ظرفية 
شرطية. و"إذا" ظرفية شرطية ىي ربتاج إىل حرف الفاء  ى جوابو، مثال: 

. وإذا ظرفية غًن شرطية ""إذا أردت أن تنجح فاجتهد  ى مذاكرة دروسك
 بالل حاضر". إذا، مثال: "جأت و تاج إىل حرف الفاء  ى جوابوربىي فال 

 فجائية "إذا" .2
ذا يعرف باصطالح "إذا الفجئية" ودائما يتبع باجلملة وإذا ادلعىن "فجاءة" وى

 8.مثال: "خرجت من البيت فإذا حممد يف الباب ،ال ي تتكون من ادلبتدأ واخلرب
                                                             

 . 17 ص. م(، 2447)القاىرة: مؤسسة ادلختار،  اجلملةإلمسيةعلي أبوا ادلكارم،  7
-Yayasan Al أوجونج فاندانج:)  Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arabاحلاج مصطفى حممد نورى، 8

Ahkam ،1999 .84(، ص.   
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 للغة العربية"إذا" في القرآن الكريم و في كتب اج. أمثلة 
يف ىذا القسم، ستأيت الباحثة أمثلة إذا ال ي تتضمن يف القرآن الكرمي و يف  

الكلمة اخلط داللة على أهنا أمثلة إذا، إما  كتب اللغة العربية. و جعلتها الباحثة
مع رمي و كذالك أيضا أمثلة إذا من كتب اللغة العربية و أمثلة إذا يف القرآن الك

 بياهنا.
 ا يف القرآن الكرميأ. أمثلة إذ
1 .)           

      إذا ظرفية غًن شرطية ىي(. 25: 3/ل عمران)آ، 

 ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.
2  .)          

                                   

            

             (6: 4/النسآء .)ألن ، شرطية ىي إذا ظرفية

فيها اجلواب تدل على حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، 
 جبملة فعيلة.
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3 .)                      

                

              ىي إذا ظرفية (. 25: 6م/)االنعا

ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها ، غًن شرطية
 اجلواب.

4 .)            

                           

  /ألن يف ىذه اآلية  ، شرطيةغًن  ىي إذا ظرفية . (31: 6)االنعام

 تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.
5 .)                     

                             

         /ألن فيها  ،ىي إذا ظرفية شرطية (.54: 6)االنعام

اجلواب تدل على حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة 
 فعيلة.
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6 .)           

  /ألهنا ترتكب من كلمة ادلبتدأ و ، إذا فجائيةىي (. 117: 7)االعراف

 اخلرب.

7 .)                  

     /ا ترتكب ألهن ،إذا فجائيةىي  (.58: 9)التوبة

                                                              من كلمة ادلبتدأ و اخلرب.
8 .)                         

                              

                /ىي  (11: 13)الرعد 

ألن فيها اجلواب تدل على حروف "ف"، دخلت  ،إذا ظرفية شرطية
                                         على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة فعيلة.

9.)            

                        

   /ألن يف ىذه اآلية  ،إذا ظرفية غًن شرطيةىي  (12 :14)يونس

 تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.
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14 .)                        

            

                                

                       

ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل ، ىي إذا ظرفية غًن شرطية  (24: 14)يونس/
 الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.

11 .)         

                      /12)يوسف :

ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل  ،ىي إذا ظرفية غًن شرطية  (114
 ادلعلوم و ما فيها اجلواب

12 .)          

ل على ألن فيها اجلواب تد ،ىي إذا ظرفية شرطية   (29: 15)احلجر/
                                                حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة فعيلة.                                        
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31 .)          

  /ألن فيها اجلواب تدل على  ،ىي إذا ظرفية شرطية   (12: 14)النحل

 حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة فعيلة.                                        

14.)            

        /ألن فيها  ،ىي إذا ظرفية شرطية  (16: 17)االسراء

اجلواب تدل على حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة 
 فعيلة.                                        

15.)               

                             

                     /18)الكهف :

ه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ألن يف ىذ ،ىي إذا ظرفية غًن شرطية  (17
 ادلعلوم و ما فيها اجلواب.

16 .)          

             /ألن  ،ىي إذا ظرفية شرطية (74: 18)الكهف
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حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط،  فيها اجلواب تدل على
 جبملة فعيلة.                                        

17.)               

       /ا اجلواب ألن فيه ،ىي إذا ظرفية شرطية (35: 19)مرمي

 تدل على حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة فعيلة.                                        

18.)            

   /اخلرب.ألهنا ترتكب من كلمة ادلبتدأ و  ،إذا فجائيةىي  (66: 24)طو                                                              

19.)          

                     (21/نبياءاال: 

ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل  ،ىي إذا ظرفية غًن شرطية (36
 ادلعلوم و ما فيها اجلواب.

24.)                      
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          /ىي إذا ظرفية غًن شرطية (5: 22)احلج، 

 فيها اجلواب. ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما

21.)        

ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل  ،ىي إذا ظرفية غًن شرطية (64: 23)ادلؤمنون/
 الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.

22.)    ىي إذا ظرفية غًن  (1: 99/)الزلزلة

 ألن يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب. ،شرطية

23.)   /ألن  ،ىي إذا ظرفية غًن شرطية (92: 1)اليل

 يف ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.

24.)          

            /ألن يف  ،ىي إذا ظرفية غًن شرطية (7: 46)االحقاف

 ىذه اآلية تستعمل فعل الشرط ىو فعل ادلعلوم و ما فيها اجلواب.

25.)         
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      /ألن فيها اجلواب تدل  ،ىي إذا ظرفية شرطية (4: 47)حممد

 على حروف "ف"، دخلت على فعل ادلاضي، فعل الشرط، جبملة فعيلة.                                        

 كتب اللغة العربية   يفإذا  ب.أمثلة
: كما بينت الباحثة سابقا أن إذا ظرفية شرطية ىي شرطيةأمثلة إذا ظرفية 

ربتاج إىل حرف الفاء يف جوابو. يف ىذا الفصل، ستقدم الباحثة أمثلة إذا ظرفية 
 شرطية كما يلي: 
 حضر األستاذ فادخلوا الفصل إذا(. 1
 9لت على الشهادة فسوف أعطيك اذلديةحص إذا(. 2
  مكة باحلجكان لديك نقود كافية فاذىب إىل  إذا(. 3
 سأل األستاذمل تفهم الدرس فا إذا(. 4
 الطبيبكنت مريضا فاذىب إىل   إذا(. 5
 قرأت القرآن فاستعذ باللهمن الشيطان الرجيم إذا(. 6
 ادلدحمدحت فال تغال يف  إذا(. 7
 تصدقت فكن خملصا إذا(. 8

                                                             
-Yayasan Al أوجونج فاندانج:)  Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arabاحلاج مصطفى حممد نورى، 9

Ahkam ،1999 .84(، ص.  
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 دخلت يف اإلمتحان فال ترتبك إذا(. 9
 دلظلةنزلت اإلمطار فامحل معك ا إذا(. 14
 أردت أن تنجح فاجتهد يف مذاكرة دروسك إذا(.11
 حممد يف الباب إذا(. خرجت من البيت ف12

كما عرفنا أن إذا فجائية دائما يتبع باجلملة ال ي تتكون أمثلة إذا الفجائية :  
            من ادلبتدأ و اخلرب. يف ىذا الفصل، ستقدم الباحثة أمثلة إذا فجائية كما يلي:             

 ىي تعبان مبٌن إذا(. فالقى عصاه ف13
 ىي حية تسعىإذا عصاه ف(. فالقى 14
  14ادلطر ينهمر إذا(. خرجت ف15

كما عرفنا، أن إذا ظرفية غًن شرطية ىي ال ربتاج أمثلة إذا ظرفية غًن شرطية :  
إىل حرف الفاء يف جوابو. يف ىذا الفصل، ستقدم الباحثة أمثلة إذا ظرفية غًن 

 ا يلي:شرطية كم
 بالل حاضر إذا(. جأت و 16
 ىي بيضاء للناظرين إذا(. ونزع بده ف17
 11ودلا جاء بالل أعطيتوجاء أدرس أكرمتو،  إذا(. 18

                                                             
-Yayasan Al دانج:أوجونج فان)  Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arabاحلاج مصطفى حممد نورى، 01

Ahkam ،1999 .84(، ص. 
 .15)دون مكان: مكتبة دنديس، دون سنة(، ص.  بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجازعبد الواحد الشيخلي،  00
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 الثاني: نظرة عامة عن سورة البقرةالفصل 
 فهم عن سورة البقرة أ.   

القرآن الكرمي، وىي السورة الثانية يف  منىي إحدى السور سورة البقرة 
 تتكون من مائتٌن وستة وامانٌن آية. ي سورة مدنية ونزلت يف مدينة ال يالقرآن، وى
ة فيها عًنة للمتشددين. فإن ا هل سبحانو أمر قوم موسى. بأن صرة قوسورة البق

يذحبوا يسألون عن لوهنا بشكلها وسنها وسبب يف ىذا األمر. أن رجال منهم قتل 
و فأمرىم ا هل إلىفلم يهتد  رجال وبادر بالشكوى موسى فبحث "موسى" عن القاتل

عز وجل أن يذحبوا بقرة، وأن يضربوا القتيل بع  منها فلما فعلوا أحياه ا هل تعاىل 
 12!وأخربىم القتيل عن قاتلو فإذا ىو ذلك الرجل الشكوى!!

 سبب تسمية سورة البقرة ب.   
احدة منها، وىي و دى سورة من سور ادلدينة إال آية سورة البقرة ىي إح

 13.عىنا هل" اآلية، فإهنا نزلت يف حجة الوداع دب إىلواتقوا يوما ترجعون فيو قولو:"
وسورة البقرة أيضا ىي أطول سورة يف القرآن الكرمي، فقد استغرقت جزءين 

                                                             
 .15)دون مكان: مكتبة دنديس، دون سنة(، ص.  بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز عبد الواحد الشيخلي، 12
م(  1958)دون الطبعة، القاىرة: دار التقريب، السنة  البيان لعلوم القرآن اجلزء األول معجمأبو على الفضل بن احلسن،  13

 58ص. 
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زء. وعدد اجزاء القرآن كلو ثالثون جزأ، وىي أول سورة نزلت بادلدينة جنصف الو 
  14كلمة.  6121آية وعدد كلمتها  287وىدد آياهتا 

الصابوين: مسيت ىذه السورة الكردية "سورة البقرة" احياء  علىقال حممد 
موسى الكليم حيث قتل شخصا من  لذكر تلك ادلعجزة الباىرة ال ي ظهرت يف زمن

موسى لعلو يعرف القاتل. فأوحى  علىوا األمر إسرائيل ومل يعرفوا قاتلو، فعرض بين
وا ادليت جيزء منها فيحب بإذن ا هل و بأمرىم بذبح بقرة وأن يضربيإلا هل تعاىل 

قدرة ا هل جل وعال يف احياء اخللق بعد  علىوخيًنىم من القاتل وتكون برىانا 
 15ادلوت.

 المناسبة سورة البقرة لما قبلها وما بعدها ج.  
 قبل أن نعرض ادلناسبة بٌن سورة الفاربة وسورة البقرة وبٌن سورة البقرة وآل

 قدم تعريف ادلناسبة.الكاتبة أن تعمران أرادت 
ادلناسبة يف اللغة : ادلقاربة، يقال فالن يناسب فالن أى يقرب منو ويشاكلو ومنو 

وادلراد بادلناسبة يف ىذا  16ادلناسبة يف باب القياس، وىي الوصف ادلقارب للحكم.

                                                             
)الطبعة الثالثة: دون مكان، اذليئة ادلصرية  اجلزء األول أىداف كل سورة ومقاصدىا يف القرآن الكرميعبد ا هل حممد شحاتو،  14
 .11ص. ، (1876العامة للكتاب، 
 . 3(، ص. 1981)بيورت: دار القرآن الكرمي،  اجمللد األوىل ، ة التفاسًنالصابون صفو  حممد غلي 15
 .97)دون مكان : منشورات العصر احلديث، دون سنة(، ص.  مباحث يف علوم القرآنمناع القطان،  16
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البحث وجو اإلرتباط بٌن اجلملة يف اآلية الواحدة وبٌن اآلية واآلية يف اآليات 
  17و بٌن السورة والسورة.ادلتعددة أ

والتفسًن أو دقة حسن التأويل  علىإن معرفة ادلناسبة بٌن اآليات تساعد 
ذا بأعناق بع ، الفهم. وقال الزر كسثى: "وفائدتو جعل أجزاء الكالم بعضها آخ

   18ف حالو حال البناء احملكم ادلتالئم األجزاء".يعلاط، ويصًن التبفيقوي بذلك االرت
 ٌن السورة والسورةادلناسبة ب. 1
 بٌن الفاربة والبقرة  (.1

يف ها يإلقرار بالربوبية وااللتجاء ئمة : تضمنت سورة الفاربة االقال بع  اال
هود والنصارى وسورة البقرة تضمنت قواعد يلا دين اإلسالم، والصيانة عن دين

  19دين وآلعمران مكملة دلقصودىا.ال
  سورة الفاربة وسورة البقرة اإلمام السيوطي يقدم كثًنا عن الربط بٌن

 24كمايلي:

                                                             
م(  1958نة )دون الطبعة، القاىرة: دار التقريب، الس معجم البيان لعلوم القرآن اجلزء األولأبو على الفضل بن احلسن،  17
 58ص. 

م(  1958)دون الطبعة، القاىرة: دار التقريب، السنة  معجم البيان لعلوم القرآن اجلزء األولأبو على الفضل بن احلسن،  18
 58ص. 

   63( ص. 1986)الطبعة األوىل : بًنةت :دار ادلكتب العلمية،  تناسق الدرد يف تناسب السورالسيوطي، 19
م( ص.  1958دار التقريب، السنة )دون الطبعة، القاىرة:  معجم البيان لعلوم القرآن اجلزء األولأبو على الفضل بن احلسن،  24

74-63 
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 إىلإفتتحت البقرة بقولو )آمل، ذلك الكتاب ال ريب فيو( فإنو إشارة 
 يف قولو يف الفاربة )إىدنا الصراط ادلستقيم(.الصراط ادلستقيم 

كر يف عدة آيات قولو تعاىل )احلمد هل( تفصيلو: ما وقع فيها من االمر بالذ 
ربنا ال تؤاخذنا ) الداع إذا دعان( ويف قولو تعاىل دعوة ومن الدعاء يف قولو )أجيب

إن نسينا أو أخطأنا ... اخ( وبالشكر يف قولو )فاذكروين أذكركم واشكرويل وال 
  .تكفرون(
ىل )اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين و )رب العادلٌن( تفصيلو قولو تعاوقول

األرض مجيعا مث استوى  من قبلكم لعلكم تتقون( وقولو )ىو الذي خلق لكم ما يف
م( ولذلك افتتحها بقصة يعلالسماء فسواىن سبع مسوات وىو بكل شيء  إىل
 آدم.

و بقولو يف قصة آدم ويف قصة ابراىيم وما يإلوقولو )الرمحن الرحيم( قد اومأ 
 وقع يف قصة بين إسرائيل.

ع أنواع الشريعة الفروعية وقد فصلت يف يجبم وقولو )إياك نعبد( حمل شامل
 البقرة ابلغ تفصيل.

البقرة  لعلم األخالق، وقد ذكر منها يفوقولو تعاىل )إياك نستعٌن( شامل 
واخلوف واإلنة  ةوالرضى والتفوي  والذكر وادلراقباجلم من التوبة والصرب والشكر، 

 القول.
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السورة  فصيلو مع وقع يفتآخره.  إىلالصراط ادلستقيم(  اوقولو تعاىل )إىدن
حاد عنهم من النصارى، وذلذا ذكر يف الكعبة أهنا قبلة  نبياء، ومنمن ذكر طريق األ

 ،هود والنصارى معايلاهم، وقد حاد عنها يعلإبراىيم، فهي من صراط الذي أنعم 
أهنا الصراط الذي  علىصراط مستقيم( تنبيها  إىليهدي )ولذلك قال يف قصتها : 

 و. يإلسألوا اذلدابة 
  وسورة آل عمرانسورة البقرة ادلناسبة بٌن (. 3

ابو "تفسًن القرآن الكرمي" يقدم ادلناسبة أو ترشيد رضا يف ك األستاذ
  :عمران وتقوم با خلالصة فيما يأيت اإلتصال بٌن سورة البقرة وآل

 ن كال منهما بدئ بذكر الكتاب وشأن الناس يف االىتداءأ(. أ
. والناس يؤمن بو يؤمن ومن ال بو.ففى سورة البقرة ذكر أصناف الناس من

ذكر الزائغٌن  التقدمي ألنو كالم يف أصل الدعوة ويف آل عمران يف ذلك
ابو منو إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويلو والراسخٌن للعلم شالذين يتبعون ما ت

الذين يؤمنون دبحكمو ومشابو وليقولون كل من عند ربنا وادلناسب يف 
 التأخًن ألنو فيما وقع بعد انتشار الدعوة.

حاج اىل الكتاب ولكن األوىل أفاضت يف كال منهما قد (. أن  ب
 والثانية بالعكس. يهود واختصرت يف حماجة النصار يلاحماجة 
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آدم ويف آل عمران من  (. ما يف سورة البقرة من التذكًن خبلقج
 غًن علىوىل يف كونو جاء بديعا ألق عيسى وتشبيو الثاين بالالتذكًن خب

ضى أن يذكر كل منهما يف السورة ال ي سنة سابقة يف اخللق. وذلك يقت
 ذكرفيها.
 ل. اكة كأحكام القت(. أن كال منها أحكاما مشرت د
 األوىل يناسب بدء الذين ، فالدعاء يف(. الدعاء يف آخر كل منهماث
جاىدى الدعوة  علىلب النصر طفيما يتعلق بالتكليف و  ومظألن مع
يتضمن الكالم يف  ون آل عمران يناسب ما بعد ذلك ألاىلها ويف وحماريب

 و يف اآلخرة.يعلقبول الدعوة وطلب اجلزاء 
رة البقرة كأهنما و ثانية )آل عمران( يناسب بدء يف س(. ختم الف

ٌن وختم الثانية بقولو متممة ذلا. ذلك أنو تبدأ األوىل بإثبات الفالح للمتق
  . 21تقوا ا هل لعلكم تفلحون(تعاىل )وا

  

                                                             
 .153، اجلزء الثالث )الطبعة الثانية: بًنوت : دار الفكر ، بدون سنة(، ص.تفسًن القرآن احلكيمرشيد رضا،   21

  



 

82 

  الباب الثالث
 منهج البحث العلمي

من املستحسن أن تعرف اقش وتعرض الباحثة على حبثها، و قبل أن تن
 منهج البحث العلمي حلصول األىداف التامة. فهي كما يلي:

 أ. مدخل البحث 
املنهج النوعي. أما البحوث نهج البحث نوعان: املنهج الكمي و كان م
البحوث النوعية ىي البحوث لبيانات. و صها ىي حتليل إحصائي لالكمية يف خصائ

اليت ال تستخدم األرقام. فلذالك، كان ىذا البحث من البحث النوعي، ألن يف 
ىذا البحث ال يستخدم األرقام. أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع حبث 

 حتليل النص للدراسة التحليلية النحوية.
  ب. طريقة جمع البيانات

ألمهية يف عمل البحث. ألن، بدون حماولة مجع مجع البيانات ىي طريقة ا
ت هلذا أما الطريقة اليت يستعملها جلمع البيانابيانات، فالتحقيق ال يسع عملو. و ال

 ية:صفالو البحث ىي طريقة الكتابة و 
حصل البيانات، أو طريقة الكتابية: ىي طريقة يستعمل مصادر مكتوبة لي .1

آن، ووودة يف املكتبة، مثل: القر أخبارىا مبساعدة املواد املمجع البيانات و 
 غريىا.الكتب، و  القاموس أو املعجم
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ىي الطريقة اليت تعمل يف تصف أو آتيها التصور للموضع  :صفيةطريقة الو  .2
اليت حبثت الباحثة بطريقة املواد أو العينات اليت قد مجعت عالوة على حصل 

  البحث.
 ج. بيانة البحث ومصدره
أما آنية اليت تنص يف سورة البقرة. و يات القر إن بيانة ىذا البحث ىي اآل

مصادر ة البقرة. و خصوصا يف سور  ذه البيانات فهي القرآن الكرمي،مصدر ى
 البيانات يف ىذا البحث ىي: 

اليت جتمع  مصدر البيانات األساسية: البيانات األساسية ىي البيانات.1
صادر األوىل أما املالباحثة وتستنبطها وتستوضحها من املصادر األوىل. و 

 ىي مأخوذة من القرآن الكرمي.
مصدر البيانات الثانوية: ىي أخذت الباحثة من املراوع األخرى .2
 ىذا أما املصادر الثانوية يفتستنبطها وتستوضحها يف النشرة العلمية. و و 

 الكتب األخرى.البحث ىي الكتب النحوية، واملعجم و 
 د. أدوات جمع البيانات

أدوات مجع البيانات ىي آلة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاىر 
العاملي أي اإلوتماعي. أما يف مجع البيانات فتستخدم ىذا البحث األدوات 

  البشرية أي الباحثة نفسها. أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث.
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 ه. طريقة تحليل البيانات
 فتتبع الباحثة الطريقة التالية:أما حتليل البيانات اليت مت مجعها 

عن استعمال إذا يف ىنا ختتار الباحثة من البيانات . حتديد البيانات: و 1
أقوى صلة ا اليت مت مجعها ما يراىا مهمة وأساسية و بياهنسورة البقرة و 
 بأسئلة البحث.

لبيانات عن إذا يف سورة البقرة . تصنيف البيانات: تصنف الباحثة ا2
  حتديدىا حسب النقا  يف أسئلة البحث.بياهنا اليت متو 
مناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن . عرض البيانات وحتليلها و 3

مث تفسر أو  تصنيفها،بقرة وبياهنا اليت مت حتديدىا و إذا يف سورة ال
   ربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا.تصفها، مث تناقشها و 

 ف. تصديق البيانات 
تتبع الباحثة يف يت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، و إن البيانات ال

 تصديق بيانات ىذا البحث التالية:
 ىي إذا و قوائدىا.مصادر البيانات و . مراوعة 1
 .. الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرىا2
 .املشرفنيو  مناقشة البيانات مع الزمالء . 3
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 لباب الرابعا
  في سورة البقرة "إذا"استعمال 

 (يةحنو دراسة حتليلية )
 اآليات المتضمنة ب "إذا" في سورة البقرة  الفصل األول:

بقرة فجعلتها الكاتبة حتت يف سورة ال إذا على تتضمناآليات اليت أما   
 :الكلمة اخلط داللة على أهنا تتضمن على إذا

1.            (11) 

2.              

           (13) 

3.       (14) 

4.           (14) 

5.              

                        

  (22) 

6.       (76) 
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7.            

                (76) 

8.             

                          

            (91) 

9.           (156) 

12.                

                 (172) 

11.                        

                          

                     

         

                           

       (177) 
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12.            

                 (182) 

13.        (186) 

14.            

 (186) 

15.                             

                       

              

                 (196) 

16.               

                        

         (196) 
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17.             

                         

         (198) 

18.          

                       

       (222) 

19.              

  (225) 

22.               

(226 ) 
21.                      

             

          (222) 
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22.            

                        

                       

(223) 
23.            

                        

                       

(223) 
24.                         

                          

                         

                        

            

                (233) 
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25.                             

             

       (234) 

26.              

       (239)  

27.            

                       

                            

                             

                            

                         

              (282) 

28.               
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29.              

                       

(282) 
 إعراب "إذا" في سورة البقرة :نيالفصل الثا  

 إعراب "إذا" اآلية الرقم

1 

      

     

  (11) 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
السكون  ىمعىن الشرط مبين عل

جبوابو يف حمل نصب، وىو متعلق 
 )قالوا(.

2 

      

         

    (13) 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف زمان تضمن 

السكون  ىمعىن الشرط مبين عل
 يف حمل نصب، وىو متعلق جبوابو
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3 
     

   (14)

 ىوإذا: حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف زمان تضمن 

السكون  ىمعىن الشرط مبين عل
يف حمل نصب، وىو متعلق جبوابو 

 )قالوا(

4 

     

            

(14) 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف زمان تضمن 

السكون  ىمعىن الشرط مبين عل
يف حمل نصب، وىو متعلق جبوابو 

 )قالوا(

5      (22) 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

من معىن الشرط، من الزمان تض
السكون يف حمل نصب،  ىمبين عل

 وىو متعلق جبوابو )قالوا(
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6 
     

   (76) 

وإذا: الواو استئنافية حرف عطف 
الفتح، و)إذا( ظرف  ىمبين عل

زمان تضمن معىن الشرط مبين 
السكون يف حمل نصب، وىو  ىعل

 قالوا(متعلق جبوابو )

7 
     

     (76) 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف زمان تضمن 

السكون  ىمعىن الشرط مبين عل
يف حمل نصب، وىو متعلق جبوابو 

 )قالوا(

8 
      

     (91) 

وإذا: الواو استئنافية حرف عطف 
الفتح، و)إذا( ظرف  ىمبين عل

زمان تضمن معىن الشرط مبين 
السكون يف حمل نصب، وىو  ىعل

 متعلق جبوابو )قالوا(
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9 
     

          (156) 

 

: ظرف زمان تضمن معىن اإذ
السكون يف حمل  لىالشرط مبين ع

نصب وىو متعلق جبوابو )قالوا( 
 اآلتى

12 

       

            

    (172) 

وإذا: الواو استئنافية حرف مبين 
ذا( ظرف زمان الفتح، و)إ ىعل

 ىتضمن معىن الشرط مبين عل
السكون يف حمل نصب متعلق 

 جبوابو )قالوا( اآليت
السكون يف  ىظرف زمان مبين عل

حمل نصب، وىو مبعىن "حٌن" 
 متعلق ب )عهد(

    

   (177) 

11 

وإذا: ظرف دلا يستقبل من الزمان 
ط، وىو مبين تضمن معىن الشر 

السكون يف حمل نصب، وىو  ىعل
متعلق جبوابو احملذوف ادلفهوم من 

             

         

             

     (182) 

12 
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 السياق الكرمي
: الواو استئنافية حرف مبين اوإذ
الفتح، و)إذا( ظرف للزمان ى عل

السكون يف  ىادلستقبل مبين عل
 حمل نصب، وىو متعلق جبوابو

     

   (186) 
 

13 

 ىإذا: ظرف زمان مبين عل
السكون يف حمل نصب متعلق 

بالفعل )أجيب(. وجيوز أن يكون 
ا( ظرفا دلا يستقبل من الزمان )إذ

الشرط, وىو مبين  تضمن معىن
السكون يف حمل نصب متعلق  ىعل

جبوابو احملذوف، وقد حذف 
 اجلواب لد ال لة )أجيب( عليو. 

      

        

    (186) 

14 

 ىإذا: الفاء حرف عطف مبين علف
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

الشرط،  من الزمان تضمن معىن
السكون يف حمل نصب ىمبين عل  

     

          

  (196) 

15 
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 ىإذا: ظرف زمان مبين عل
حملي نصب متعلق السكون يف 

 بادلصدر )صيام(.

      

       (196) 

16 

 ىفإذا: الفاء حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

الشرط،  من الزمان تضمن معىن
السكون يف حمل نصب  ىمبين عل

 يت.متعلق جبوابو )فاذكروا اهلل( اآل

    

           

   (198) 

17 

 ىفإذا: حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

السكون يف  ىمن الزمان مبين عل
حمل نصب متعلق جبوابو )فاذكروا 

 اهلل( اآليت.

   

        

          

(222) 

18 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

السكون يف  ىمن الزمان مبين عل
حمل نصب، وىو متعلق جوابو 

     

       

   (225)  

19 
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 (ى)سع
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

السكون يف  ىمن الزمان مبين عل
حمل نصب، وىو متعلق جبوابو 

 )أخذتو العزة( اآليت.

       

            

 (226) 

22 

 ىفإذا: الفاء حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

الشرط  من الزمان تضمن معىن
السكون يف حمل نصب  ىمبين عل

 متعلق جبوابو )فأتوىن(.

    

           

       

(222) 

21 

 ىوإذا: الواو حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

الشرط،  من الزمان تضمن معىن
السكون يف حمل نصب،  ىمبين عل

وىو متعلق جبوابو )فال تعضلو 
 ىن(

     

       

  (232)  

22 
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ى إذا: ظرف زمان مبين عل
ادلستقبل،  ىالسكون وىو يدل عل

يف حمل نصب متعلق بالفعل يف 
 )تعضلوىن( أو )ينكحن(

     

         

            

(232) 

23 

إذا: ظرف للزمان ادلستقبل، تضمن 
السكون  ىالشرط، مبين عل معىن

يف حمل نصب، وىو متعلق جبوابو 
 احملذوف.

      

           

          

(233) 

24 

 ىفإذا: الفاء حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

الشرط،  من الزمان تضمن معىن
السكون يف حمل  ىوىو مبين عل

نصب، وىو متعلق جبوابو 
 )فالجناح عليكم(

     

       

        

  (234) 

25 

 ىفإذا: الفاء حرف عطف مبين عل
الفتح، و)إذا( ظرف دلا يستقبل 

     26 
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الشرط،  من الزمان، تضمن معىن
السكون، يف حمل  ىمبين عل

 نصب، متعلق جبوابو )فاذكروا(

      

  (239) 

إذا: ظرف للزمان ادلستقبل مبين 
السكون يف حمل نصب،  ىعل

الشرط، وىو متعلق  تضمن معىن
 جبوابو )فاكتبوه(

    

          

    (282) 

27 

ف زمان للمستقبل مبين إذا: ظر 
السكون يف حمل نصب متعلق  ىعل

 بالفعل )يأب(

       

          

        (282) 

28 

إذا: ظرف زمان للمستقبل مبين 
السكون يف حمل نصب متعلق  ىعل

 ل )أشهدوا(.بالفع

    (282) 29 
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 "إذا" في سورة البقرة ي: أنواع ومعانلثالفصل الثا
  :مبحث إذا في سورة البقرة

 معىن نوع أية رقم

1 

     

        

  (11) 

 إذا ظرفية
 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
 العطف، مث  عليها واو

"إذا" دخلت على فعل 
 اجملهول "قيل". يضاادل

ىذه من نوع إذا ظرفية 
ية، وفعل الشرط شرط

جواب ىو فعل اجملهول و 
 ."قالوا"الشرط 

2 

     

          

        (13) 

إذا ظرفية 
 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث  
"إذا" دخلت على فعل 

اجملهول "قيل".  ضياادل
ىذه من نوع إذا ظرفية 
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شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل اجملهول وجواب 

 الشرط "قالوا".

3 
    

      (14)
إذا ظرفية 

 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث 

"إذا" دخلت على فعل 
"لقوا". ىذه من  ضياادل

نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 

جواب الشرط و  ادلعلوم
 "قالوا".

4 

    

            

    (14) 

إذا ظرفية 
 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث 

"إذا" دخلت على فعل 
"خلوا". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
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جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 الشرط "قالوا".

5 
     

(22) 

إذا ظرفية 
 طيةشر 

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث 

"إذا" دخلت على فعل 
"أظلم". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 وا".قامالشرط "

6 
     

   (76) 

 

إذا ظرفية 
 شرطية

قدم "إذا" يف ىذه اآلية 
عليها واو العطف، مث 

"إذا" دخلت على فعل 
"لقوا". ىذه من  ضياادل

نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 

جواب الشرط و  ادلعلوم
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 "قالوا".

7 
     

     (76) 

إذا ظرفية 
 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
العطف، مث عليها واو 

"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه من خال" ضياادل

نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 

جواب الشرط و  ادلعلوم
 "قالوا".

8 
     

      (91) 

إذا ظرفية 
 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث 

إذا" دخلت على فعل "
"قيل". ىذه من  ضياادل

نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 

جواب الشرط و  اجملهول
 "قالوا".



34 
 

 
 

9 

    

             

  (156) 

 

إذا ظرفية 
 شرطية

"إذا" دخلت على فعل 
ىذه  "أصبتهم". ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 الشرط "قالوا".

12 

     

         

        

(172) 

إذا ظرفية 
 شرطية

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
، مث عليها واو العطف

"إذا" دخلت على فعل 
"قيل". ىذه من  ضياادل

نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 

جواب الشرط و  اجملهول
 "قالوا".

"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه "عهدوا ضياادل

من نوع إذا ظرفية 

 ظرفية إذا
 شرطية 

 

        

        

11 
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شرطية، وفعل الشرط 
جواب و  ىو فعل ادلعلوم

 ".أْوآلئكالشرط "

            

           

         

(133) 

 

"إذا" دخلت على فعل 
"حضر". ىذه من  ضياادل

نوع إذا ظرفية شرطية، وفعل 
 لشرط ىو فعل ادلعلوما
جواب الشرط "الوصية و 

 للولدين واألقربٌن".

 
إذا ظرفية 

 شرطية

          

      

       

             

    (182) 

12 

ىذه اآلية قدم  "إذا" يف
عليها واو العطف، مث 

"إذا" دخلت على فعل 
"سألك". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

 
إذا ظرفية 

 شرطية

    

      (186) 
 

13 
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جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 الشرط "فإين قريب".

"إذا" دخلت على فعل 
عان". ىذه "د ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 الشرط "فليستجيبوا".

 إذا ظرفية
 شرطية

    

       

       

  (186) 

14 

"إذا" دخلت على فعل 
ذه "أمنتم". ى ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
"فمن متتع الشرط 

لعمرة إىل احلج فما با
 استيسر من اذلدى".

إذا ظرفية 
 شرطية

    

         

       (196) 

15 

فعل  "إذا" دخلت على        16 إذا ظرفية
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"رجعتم". ىذه  ضياادل
من نوع إذا ظرفية 

شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل ادلعلوم ومافيها 

 اجلواب.

 غًن
 شرطية

       (196) 

"إذا" دخلت على فعل 
"أفضتم". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
وفعل الشرط شرطية، 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 الشرط "فاذكراهلل".

إذا ظرفية 
 شرطية

    

          

   (198) 

17 

"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه قضيتم" ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

اب ىو فعل ادلعلوم وجو 
 ".فاذكراهللالشرط "

إذا ظرفية 
 شرطية 

   

        

         

(222) 

18 
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"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث "إذا" 

 ضيادخلت على فعل ادل
"توىل". ىذه من نوع إذا 

عل الشرط ظرفية شرطية، وف
جواب و  ىو فعل ادلعلوم

 الشرط "سعى".

 إذا ظرفية
 شرطية

     

         

   (225)  

19 

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث 

"إذا" دخلت على فعل 
"قيل". ىذه من  ضياادل

ة شرطية، نوع إذا ظرفي
وفعل الشرط ىو فعل 

اجملهول وجواب الشرط 
 "أخذتو العزة".

إذا ظرفية 
 شرطية

      

         

      

(226) 

22 

"إذا" دخلت على فعل 
"تطهرن". ىذه  ضياادل

 إذا ظرفية
 شرطية

    21 
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من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

ىو فعل ادلعلوم وجواب 
 الشرط "فأتوىن".

         

    

   (222) 

"إذا" يف ىذه اآلية قدم 
عليها واو العطف، مث 

لى فعل "إذا" دخلت ع
"طلقتم". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 الشرط "فبلغن".

إذا ظرفية 
 شرطية

    

       

     (232)  

22 

"إذا" دخلت على فعل 
وا". ىذه "ترض ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

ىو فعل ادلعلوم ومافيها 

إذا ظرفية 
غًن 
 شرطية

     

       

         

    (232) 

23 
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 اجلواب.
"إذا" دخلت على فعل 

". ىذه من سلمتم" ضياادل
نوع إذا ظرفية شرطية، وفعل 

 الشرط ىو فعل ادلعلوم
واتقوا جواب الشرط "و 

".اهلل  

إذا ظرفية 
 شرطية

    

              

        

     (233) 

24 

"إذا" دخلت على فعل 
"بلغن". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

ىو فعل ادلعلوم وجواب 
 الشرط "فال".

إذا ظرفية 
 شرطية

     

     

      

     (234) 

25 

"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه أمنتم" ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

إذا ظرفية 
 شرطية

    

       

  (239) 

26 



33 
 

 
 

جواب و  ىو فعل ادلعلوم
 ".فاذكراهللالشرط "

فعل  "إذا" دخلت على
"تداينتم". ىذه  ضياادل

من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 

ىو فعل ادلعلوم وجواب 
 الشرط "فاكتبوه".

إذا ظرفية 
 شرطية

    

       

      (282) 

27 

"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه "دعوا ضياادل

غًن  من نوع إذا ظرفية
شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل اجملهول وما 

 فيها اجلواب.

إذا ظرفية 
غًن 
 شرطية

     

      

        

      (282) 

28 

"إذا" دخلت على فعل 
"تيايعتم". ىذه  ضياادل

 غًن من نوع إذا ظرفية

إذا ظرفية 
غًن 
 شرطية

    

(282) 

29 
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شرطية، وفعل الشرط 
وما فيها  ىو فعل ادلعلوم

 اجلواب.
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 الباب الخامس
الخاتمة   

 اتالفصل األول  : الخالص
كل كلمة من اآليات يف   يعين يف سورة البقرة "إذا" ب اتاملتضمن اآليات .1

 .امع القواعد املضمون فيه "إذا"سورة البقرة اليت حتمل 
ما إذا ظرفية غًن شرطية و ة شرطية و وجد يف سورة البقرة من نوع إذا ظرفيي .2

ئية. قد وجدت الباحثة كثًنة من الكلمات اليت فيها إذا من نوع إذا فجا
إذا  تتضمن إذا من نوع عشرون آية و هي تقع يف إثنٌنو كون يف سورة البقرة ت

ما فيها إذا من نوع إذا فجائية. إذا ظرفية غًن شرطية و ظرفية شرطية و 
إذا ظرفية عشرون إذا ظرفية غًن شرطية ومخسة و أربعة هناك بتفاصيل، 

مخسة عشر ما متلك حرف من عشر متلك حرف الفاء و شرطية اليت تكون 
    الفاء. 

تضمن معىن الشرط مبين اليت ت رف زمانظأما إعراب إذا يف سورة البقرة هي  .3
  .السكون يف حمل نصب ىعل

 الفصل الثاني  : اإلقتراحات
 بعض اإلقرتاحات فيما يلي: ةقدم الباحثبناء على نتائج البحث، فت منو  



06 
 

 

عة اليت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هي احدى اجلام .1
احلديث علوم الدينية هي القرآن الكرمي و املصدر الهتتم بالعلوم الدينية. و 

مها مكتوبان باللغة العربية، فلذالك ينبغي هلا أن هتتم النبوي الشريف. و 
 اللغة العربية اهتماما كبًنا.

خرين من قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين إىل طالب اآل ةرجو الباحثت .2
علم الصرف أو  قواعداإلسالمية احلكومية مكاسر لبحث الرسالة عن 

أو سور أخرى لكي يزيد فهمهم  و من القرآن الكرمي يف سورة البقرةالنح
 القرآن الكرمي.علم الصرف أو النحو و  قواعدعن 

تبة اجلامعة جبامعة عالء رئيس مكالكلية و  إىل رئيس مكتبة ةرجو الباحثت .3
لكي  املكتبةيف  مية مكاسر أن يزيدا الكتب النحويةالدين اإلسالمية احلكو 

 .كتب الرسالة املتعلقة مبادة النحويسهل علينا أن ن
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 المراجعقائمة 

 .القرآن الكرمي

-بريوت .تفسري البحر احمليط .الشهري بأيب حيان حممد بن يوسف ،األندلسي
 .م1791 ،الكتب العلمية لبنان: دار

 ، بيورت: دار القرآن الكرمي .اجمللد األوىل .صفوة الصابون حممد غلي، التفاسري
 م.  1791

دون الطبعة،  .القرآن اجلزء األولمعجم البيان لعلوم  .الفضل بن أبو على، احلسن
 .م 1799، القاهرة: دار التقريب

 ،طبعة الثانية: بريوت: دار الفكرال .تفسري القرآن احلكيم اجلزء الثالث .رشيد ،رضا
 .بدون سنة

-، شارع فيكتور هيجر04دار املعرفة . املعجام يف اإلعراب .عمر توفيق ،سفراغا
 .047904/044909هاتف: _0194الدار البيضاء، املغرب ص. ب. 

دار املكتب  :الطبعة األوىل: بريةت .تناسق الدرد يف تناسب السورالسيوطي، 
 .م 1790 ،العلمية

دون مكان: مكتبة  .بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز. عبد الواحد ،الشيخلي
 .دون سنة ،دنديس

 .جلزء األولأهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكرمي ا .عبد اهلل حممد ،شحاته
 م.1990 ،الطبعة الثالثة: دون مكان، اهليئة املصرية العامة للكتاب
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 .م1797 ،املوصل: مطبعة التعليم العايل-العراق .علم اللغة. حامت صاحل ،الضامن

  ، : منشورات العصر احلديثدون مكان .مباحث يف علوم القرآن .مناع ،القطان
 .دون سنة

 م.1790 ،بريوت: دار اجليل. اإلعرابالنحو والصرف و الكميل يف  .أمحد ،قبيش

املصباح املنري يف غريب الثرح  املقرين .أمحد بن حممد بن على أيب العباس، املقري
: 09707190-09700499القاهرة ت -اجلراسة-شارع جوهر .الكبري

 سركة القدس للتصرير.

جوهر الدراسة  شارع .شرح منت اجلرومية .امساعيل بن موسى الكامرى، املالكي
 .م 0449 ،القاهرة: القدس

  .م 0449 ،القاهرة: مؤسسة املختار .إلمسيةا اجلملة .علي أبوا ،املكارم

 .الثقافة اإلسالميةر بريوت: دا .ملخص قواعد اللغة العربية .فؤاد ،نعمة

 أوجونج فاندانج: .Tuntunan Praktis Memahami Bahasa Arab .حممد فىطمص، نورى

Yayasan Al-Ahkam ،1777. 

 . اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.القرآن الكرميإعراب . ياقوت، حممود سليمان

 

 

 


