
 أ 

 
 عماد  الد اما  العلم  

 
  مالع  اللد  

 
 

 ااعلّيع  ف  القرآ  القري   (ام)
اد اع  نحرّيع  اِداالّيع  

 
 
 

د الد  أعل  العل أحلي  
 
 

داماع ام حسلق  
 
 
 فعحسلي  - اللد

    2005-  هف 1426
 

 



 ب 

 ااعلّيع  ف  القرآ  القري   (ام) 
 اد اع  نحرّيع  ااالّيع  

 
: داماع ام حسلق اللّياَم  اي  اسّيماعع  

د الد  أعل  العل أحلي  
 
    1999كعلّيع هنل  انحلنف، /  لماحدرحد اي  مالع  اللد  
 

 إق ا  
 الّيكسحد رحاس  عق   

 
 لّيام ههذ  اقّياماع  اسلعماًال اعسسعّيعما  لي اد ع  اعم حسلق  ف  مالع  

 اللد  
 

 مالع  اللد  /  عماد  الّيد اما  العلم  / ا اقد  اّيعلع  الق لّيع  
 
 
 
    2005رب  

 
 
 



 ت 

دائرة المغة العربية  
عمادة الدراسات العميا 

 
دراسة نحكية كداللية : االسمية في القرآف الكريـ (ما)

 
رائدة أحمد العبد حسيف : اسـ الطالبة

 9910369: الرقـ الجامعي
 

الدكتور يوسؼ عمرو : المشرؼ
 

 18/8/2005: نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 

 :مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ و تواقيعيـ
 

 
 
 

جامعة القدس 
 

2005 
 
 
 
 



 خ 

بيبن 

 
أقّشأناهقّذمالّشسالةأنّياقّذهثلجاهعةالقذطلنيلدسجةالواجسحيش،ًأنّيا

نحيجةأبحاثيالخاّصةباسحثناءهاجّناإلشاسةلوحيثواًسد،ًأّىىزهالّشسالةأًأي

.جضءهنيالنيقذملنيلأيّةدسجةعلياألّيجاهعةأًهعيذ



:........................الحٌقيع

. رائدة أحمد العبد حسيه 

.م23/10/2005:الحاسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ج 

 
 

"  

  
   

  

 "  
 

 ( 44 ارع  : احدد  انّيني   )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلهل ء  



 ح 

 
.  ال   الدّي  العرعرْيي  أما  اّيع   لفمءَمهعم  

 
 ال  اد  ا  اعكلّيع  السقد  انلّيع  نل  مدِداِد م ، د أف  أحدّي  

.  العرعرْيي،   د  ا  علع  اشّي ل ء   ااح ا  ا ق د
.  ال  أحوف   أح وف  ا عّي ء  

.  ال ز  ف  العرع
 

  ال  صل فماف  اّيهري ونعّيعح  الف  نمء  اقّيأعع  ثنمء هه   اعنث
. 

.  ال  اشّيلع  الفعحسلنف  اعلم ف   الّيمال  
 

.  ال انعّيف الع  القرآ
 

.  ال كيّي اي الَّد رل  الحآ أسّيل  صعف هه   العي كمامَم  
 

 هلد هه   ال ل  اعحلي  اعسح اع استقّي ع  ال  اّيع   آ رللع   
ام حمًال  انلق ًال اف  ف  عقد ،   آ رنلع     اعمانلي  اعلسعلري  

.  عل  اللرق  العرع  
شكر ك تقدير 



 خ 

    : " -  تعالى–قاؿ 

   
   
   
   

   

 "  (  19: سورة الّنحؿ . ) 
تمامو ، أرى مف واجبي أف أسّجؿ الّشكر والعرفاف لكّؿ   بعد كتابة ىذا البحث وا 

مف مّد لي يد العوف بنصيحة أو برأي في سبيؿ إظيار ىذا العمؿ واستكمالو ، وأّوؿ 
أستاذي الكريـ الّدكتور يوسؼ عمرو اّلذي - بعد اّلمو عّز وجؿّ - مف أخّصو بالّشكر

تفّضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الّرسالة واالىتماـ بيا ، فمـ يبخْؿ عمّي بنصائحو وآرائو 
البّناءة، وأفكاره النّيرة، فقد فتح لي أبوابًا في تقويـ ماّدة البحث وترتيبيا وتحميميا ، 

فميجعؿ اّلمو في قمبو نورًا، وفي لسانو نورًا، وفي بصره نورًا ، وفي سمعو نورًا ، وجزاه 
. عّنا خير الجزاء 

 كما ويسعدني أف أتوّجو بالّشكر الجزيؿ إلى أساتذتي األفاضؿ ، وأخصُّ 
بالّذكر الّدكتور عبد المنعـ فائز مسعد رحمو اّلمو والّدكتور خميؿ الحسيني والّدكتور 
ـّ اجعؿ ىذا في ميزاف أعماليـ  . محمود العطشاف اّلذيف تتممذت عمى أيدييـ ، فالمُي
       وال أغفؿ عف تقديـ الشكر واالمتناف إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور 

حسيف الدراويش، والدكتور ميدي عرار، لتفضميما بقراءة ىذه الرسالة، وإلرشادي 
. بمبلحظاتيما القيمة التي أسيمت في إثراء ىذا البحث

 وكؿ الّشكر والّتقدير واالمتناف إلى كؿ مف أسيـ في إخراج ىذه الرسالة 
وأخص بالذكر أصدقائي وزمبلئي مف طمبة الدراسات العميا في جامعة القدس ، فيـ 

. مثاٌؿ لمّتعاوف والِجّد واالجتياد 
 
 
 
 
 



 د 

ممٌخص 
 

االسمّية ، ومحاولة بياف أنواعيا وخصائصيا  (ما) ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة كممة 
وعمميا ، والّتركيز عمى بياف داللة كّؿ نوع مف أنواعيا في آيات الّذكر الحكيـ ، مف خبلؿ 
توضيح بعض األمثمة الجزئية ؛ لتكوف كالموّجيات الكمّية اّلتي ينتيي إلييا البحث ، و مف 

. اسمّية في التنزيؿ الحكيـ ؛ ألف ذلؾ يحتاج إلى رسائؿ عدة  (ما)الصعب الوقوؼ عند كؿ 
االسمية وفصموا الحديث عنيا، وبينوا مواطف ورودىا في القرآف  (ما) وقد درس النحويوف 
. الكريـ والشعر العربي

االسمية، وقد  (ما) اعتمدت في بحثي ىذا عمى عدد مف المصادر والمراجع التي تناولت 
سار البحث في تحقيؽ ىذا اليدؼ وفؽ دراسة وصفّية إحصائّية ، إذ قامت عمى إحصاء اآليات 

. االستفيامّية والشرطية والموصولة والّنكرة : االسمّية بأنواعيا  (ما)التي وردت فييا 
فكاف .   انقسمت ىذه الّرسالة إلى أربعة فصوؿ ، يسبقيا مقّدمة ويتموىا خاتمة وفيارس 

والَفْصؿ الثّاني تحدثت . االستفيامية  و آراء النحاة فييا (ما)الفصؿ األوؿ لتفصيؿ الكبلـ عف 
 (ما)والفصؿ الثالث جعمتو لػِ . الزمانية وغير الزمانية: الّشرطية عند الّنحاة بنوعْييا  (ما)فيو عف 

الموصولة، و تحدثت فيو أيضًا عف الصمة والعائد وحذؼ الموصوؿ االسمي وآراء النحاة في 
. (التاّمة)الموصوفة وغير الموصوفة : النكرة بنوعييا  (ما)وفي الفصؿ الرابع تناولت .  ذلؾ

 (ما) وأنييُت كّؿ فصؿ مف الفصوؿ األربعة بأمثمة جزئّية وموّجيات كمية عمى داللة 
. االسمية في القرآف الكريـ 

 وألحقت ىذه الفصوؿ بجداوؿ إحصائية تبّيف اآليات التي وردت فييا االسمية بأنواعيا 
. المختمفة في القرآف الكريـ 

وبينُت في الخاتمة مجموعة مف النتائج واألفكار التي توصؿ إلييا البحث، ومف أىميا أف 
االستفيامية  (ما). االسمية وردت في ألٍؼ ومئتيف وتسٍع وسبعيف آية مف آيات الذكر الحكيـ (ما)

االستفيامية المسبوقة بحروؼ الجر أتت  (ما)المحضة في القرآف الكريـ وردت في مئة موضع، و
فيكوف مجموع . في خمس وعشريف آية ، والمعمقة ألفعاؿ القموب وردت في إحدى وعشريف آية 

الشرطية  (ما)و ردت . االستفيامية كاممة مئًة وثبلثًا وسبعيف آية (ما)اآليات التي وردت فييا 
الموصولة فقد وردت في ألؼ وخمس  (ما)أما . في ثبلث و ثبلثيف آية مف آيات القرآف الكريـ

الموصولة والمصدرية في مئتيف وست  (ما)وخمسيف آية مف آيات الذكر الحكيـ، واالشتراؾ بيف 
فمجموع . الموصولة والمصدرية والنكرة في اثنتي عشرة آية  (ما)وعشريف آية ، واالشتراؾ بيف 

الموصولة  (ما)فاحتمت . الموصولة والمشتركة مع غيرىا ألؼ ومئتاف وثبلث وتسعوف آية  (ما)



 ر 

النكرة في القرآف الكريـ  (ما)وقد وردت . االسمية في آيات القرآف الكريـ (ما)النصيب األكبر لػِ 
. في ثماني عشرة آية فقط 
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Abstract 

 

 
This study aims at examining the nominal word ( ma) , trying to 

point out its forms , features and functions and emphasizing the 

denotation of each form in the verses of the Quran through providing 

some examples which represent the whole picture the research intends to 

present. It is difficult to handle the whole numerous nominal forms of  

( ma) in the holy Quran, since it needs many studies like this one to fulfill 

all its forms. 

 Through all the ages grammarians have studied the nominal (ma) 

and have pointed the places where it is mentioned in the holy Quran and 

Arabic poetry. 

The research has adopted  a statistical and descriptive approach. It 

has identified and enumerated the verses in which the various forms of 

the nominal (ma) occur : ( interrogative, conditional, relative and 

indefinite). 

The thesis has four chapters, as well as an introduction, a 

conclusion and some appendices. The first chapter gives some details 

about the interrogative (ma) as regards the concept of interrogation and 

how the grammarians handle it. The second chapter deals with the 

conditional (ma) both as temporal and non- temporal. The third chapter 

treats the relative (ma) also relativization is explained, and the deletion of 

both the pronoun in relative sentences (Al- A’id) and the nominal 

relative. In the fourth chapter the indefinite (ma), both (the described) and 

the (non- described), is handled. 

Every chapter is concluded with some examples and 

comprehensive pointers as for the denotation of the nominal (ma) in the 

holy Quran. 

The chapters are followed with some statistical tables identifying 

the verses in which the various types of the nominal (ma) occur in the 

Quran. 

The study introduces a number of results and findings at which the 

research has arrived. Some of the main results are the nominal (ma) is 

found in One thousand two hundred ninety nine verses of the Quran. Also 

it is found that the absolute interrogative (ma) is found in one hundred 

verses of the Quran, while the interrogative (ma) which is proceeded by 

the traction letters is found in twenty five verses of the Quran, other types 

of interrogative (ma) is found in twenty one verses of the Quran, which 

makes the sum of all verses, where interrogative (ma) in all types is 

found, one hundred twenty seven verses. It is also concluded that the 

conditional (ma) is found in thirty three verses on the Quran. On the other 

hand the relative (ma) is found in one thousand fifty five verses, it is 



 ص 

found that two hundred twenty six verses contains both conditional (ma) 

and provenance (ma), while only twelve verses contains both conditional 

(ma) and indefinite (ma). That makes the sum of verses containing 

conditional (ma) in all its forms one thousand two hundred seventy three 

verses which makes the conditional (ma) the most mentioned type in the 

Quran. Finally the indefinite (ma) is only found in eighteen verses of the 

Quran. 
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المقٌدمة 
الحمد هلل الذي رفع السماء بغير عماد، وخفض األرض وقدر فييا أقواتيا لنفع العباد، 
وثبتيا بنصب الرواسي واألوتاد، والصبلة والسبلـ عمى أفصح مف نطؽ بالضاد سيدنا محمد   

 المخصوص بالشفاعة العظمى يـو المعاد، وعمى آلو الطيبيف –صمى اهلل عميو وسمـ - 
. الطاىريف وأصحابو الذيف بذلوا أنفسيـ لنصر الحؽ مف غير شؾ وال تردد 

 صمى اهلل عميو –أّما بعد، فعندما أصبحت العربية لغة القرآف الحكيـ المنزؿ عمى النبي 
وىذا ما دفع . الكريـ ، نالت عناية فائقة مف عمماء العربية تكريمًا لمغة القرآف الخالد- وسمـ 

ونشأ مف بيف عمـو المغة العربية عمـ ذو أىمية فائقة ، . المغوييف إلى تحميميا وتصنيؼ عموميا
يتعمؽ بالقرآف الكريـ و إعرابو، فقد اىتمت كتب إعراب القرآف ومعانيو بدراسة النص القرآني مف 
حيث عبلقة النحو بالمعنى ، وتأتي دراسة األدوات ضمف ىذا االىتماـ، فقد عرؼ النحاة أىمية 

. األدوات النحوية في دراسة النحو العربي، وأخذت حظًا وقسطًا كبيرْيف مف كتب النحو 
االسمية  (ما) وقد عزمت عمى أف تكوف ىذه الرسالة في كتاب اهلل الكريـ؛ واخترت كممة 

في آيات الذكر الحكيـ، فمـ يكف اختياري ليذا الموضوع مف قبيؿ المصادفة كي أحصؿ عمى 
شيادة الماجستير في نحو المغة العربية، بؿ تـ اختياره عف إيماف قوي لضرورة دراستو، ويعود 

:- ذلؾ لسببيف 
أف التخصص في المغة العربية مسؤولية تحتاج إلى اإلعداد والزاد النافع ، وال ريب في  .1

فالقرآف ىو الّنبع الّصافي . أف أىـ زاد وأجوده لمتخصص في ىذه المغة ىو القرآف الكريـ 
الذي يمثؿ أبمغ نص ُكتب بيذه المغة الشريفة ، فأضحى معيف الُكتاب والُشعراء 

 .       والّدارسيف ، وأصبح المصدر اّلذي ينيؿ منو مف أراد اإلبحار في أعماؽ ىذه الّمغة 

أّف ما شجعني عمى المضي في ىذه السبيؿ ، الوجوه المختمفة ليذه الكممة في آي الذكر  .2
الحكيـ والمعاني المتعددة التي ترد عمييا ، فاكتسبت بيذا كمو أىمية كبيرة في قواعد المغة 

ولعّؿ ارتباط ىذه القواعد بالمعاني وما يترتب . العربية ومعاني آيات الكتاب الحكيـ 
عمييا مف تفسير وأحكاـ ىو ما دفعني إلى إنجاز ىذه الرسالة خدمة لمغة العربية والرسالة 

 .الخالدة 

 

الوظيفية، وظير ذلؾ في كتب النحو وفي كتب معاني الحروؼ  (ما)وقد تعددت معاني 
الجنى )لمماَلقي، و  (رصؼ المباني في حروؼ المعاني )لمرماني، و  (معاني الحروؼ)مثؿ

البف ىشاـ ( مغني اّلمبيب عف كتاب األعاريب)لمُمرادي، و  (الّداني في حروؼ المعاني
وال . لمموزعي المعروؼ بابف نور الّديف (مصابيح المغاني في حروؼ المعاني)األنصاري،  و

، لكف (ماءات القرآف)سّماه  (ما)أغفؿ عف التنويو إلى أنو قد ُذكر البف خالويو مصنؼ في 



 ش 

وخصائصيا  (ما)ال أثر لو ، فكـ كنت متميفة لمحصوؿ عميو ؛ ألنو يجمع بيف طياتو أنواع 
فشّمرت . (ما)، فمـ أجد ما أريد إاّل في كتب مترامية األطراؼ ومتناثرة المعمومات عف كممة 

عف ساعد الجد في جمع شتات المادة العممية مف بطوف الكتب لمنّحاة الُقدامى الذيف وضعوا 
قواعد المغة العربية، ورتّبوا أساليبيا ونّسقوا تفصيبلتيا، استنباطًا مف آيات القرآف الكريـ وكبلـ 

الماءات في مصنفات المغوييف )وفي نياية رحمتي العممّية ىذه استعنت بكتاب . العرب 
لمدكتور محمود أبو كتة ، فكاف منيرًا لي في بعض القضايا التي استعصت عمّي في  (والنحاة

. ىذا البحث ، فكـ كنت متمّيفة لمثمو في بداية رحمتي العممية 
االستفيامية : اسمية وحرفية، أّما االسمية فقد تضمنت : إلى قسميف  (ما)وقد قسمت 

النافية والمصدرية الزمانية وغير : والشرطية والموصولة والنكرة، وقد تضمنت الحرفية 
و اختمؼ النحويوف مف البصرييف والكوفييف في . الزمانية، والزائدة بنوعييا الكافة وغير الكافة

و مواضعيا في الكبلـ، فمنيـ مف جعميا عشرة أقساـ، ومنيـ مف جعميا تسعة،  (ما)أصناؼ 
وقوـ جعموىا أربعة عشر، وآخروف أكثر مف ذلؾ ؛ والعمة في ىذا االختبلؼ أف منيـ مف 

ذىب إلى االختصار فجمع منيا الثبلثة واألربعة ونحو ذلؾ  في نوع واحد ، ومنيـ مف ذكر 
الحجازية  (ما)كؿ صنؼ عمى ِحَدِتِو فكثرت األصناؼ لذلؾ ، ومثاؿ ذلؾ أف قومًا عّدوا 

الموجبة صنفًا  (ما)التميمية صنفًا آخر ، والداخمة عمى األفعاؿ صنفًا ثالثًا، و (ما)صنفًا، و 
 (ما)وقد اخترت أف أكتب رسالتي عف  . (ما النافية)رابعًا، وجعميا آخروف صنفًا واحدًا 

وتنوع وظائفيا، فيي تحتاج إلى وقت طويؿ كي يوفييا  (ما)االسمية فقط ؛ لكثرة أنواع 
. الدارس حقيا، فوجدت أنو مف األيسر أف أجعؿ ىذه الرسالة لنوع واحد فقط

اعتمدت في كتابتي ليذه الرسالة عمى بعض كتب التفاسير الميمة كمعاني القرآف لمفراء، 
والكشاؼ لمزمخشري ، وتفسير البيضاوي وتفسير الّنسفي، والبحر المحيط ألبي حياف 
التوحيدي ، وتفسير المراغي، وروح المعاني لؤللوسي ، وعمى عدد كبير مف المصادر 

الكتاب لسيبويو،والمقتضب لممبرد، ومعاني الحروؼ لمرماني ، واألزىّية : والمراجع أىميا
لميروي، وأوضح المسالؾ ومغني المبيب البف ىشاـ األنصاري، ومصابيح المغاني في 

حروؼ المعاني البف نور الديف ، وىمع اليوامع واألشباه والنظائر لمسيوطي ، والماءات في 
. مصنفات المغوييف والنحاة لمحمود أبو كتة ، وغيرىا مف مصادر ومراجع 

:- ويمثؿ المنيج الذي اتبعتو في ما يمي 
االسمية في آي الذكر  (ما)أف ىذه الرسالة قامت عمى رصد المواضع التي وردت فييا  -

حصائيا وتحميميا   .الحكيـ وا 

 .دراسة نحوية وداللية  (ما)دراسة كممة  -

 .االسمية في توجيو المعنى  (ما)إظيار أىمية كممة  -
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االسمية ترتيبًا يتفؽ في غالبو مع ترتيب معظـ النحوييف ليا، فقد بدأت  (ما)ترتيب أنواع -
النكرة بنوعييا  (ما): الموصولة ، وأخيرًا  (ما)الشرطية ، فػ (ما)االستفيامية ، ثـ  (ما)بػ 

 .الموصوفة وغير الموصوفة 

 . والترجيح بناًء عمى قوة الدليؿ  (ما)دراسة القضايا النحوية المختمؼ فييا حوؿ كممة  -

. وقمت بتقسيـ ىذا البحث إلى أربعة فصوؿ وخاتمة 
االستفيامية مف حيث االستفياـ لغة  (ما) جعمت الفصؿ األوؿ لتفصيؿ الكبلـ عف 

االستفيامية ، وذكرت  (ما)االستفيامية البسيطة ، والتوجييات اإلعرابية ِلػ (ما)واصطبلحًا ، و
االستفيامية ، ومف ثـّ حذؼ ألفيا والوقوؼ  (ما)االستفيامية ، ووّضحت حذؼ ألؼ  (ما)معاني 
االستفيامية ىاء ، ثـّ عرضت لتعميؽ أفعاؿ القموب  (ما)الّسكت ، وقمب ألؼ  (ىاء)عمييا بػِ 

 . (ذا)و (ما)االستفيامية المركبة مف  (ماذا ؟)باالستفياـ، وبّينت 
الّشرطية ، وتناولت فيو معنى الّشرط لغة وِفْقيًا  (ما) وفي الَفْصؿ الثّاني تحدثت عف

ـّ العناصر المغوية التي تدخؿ عمييا  (ما)واصطبلحًا، و الشرطية،  (ما)الشرطية عند الّنحاة ، ث
الزمانية وغير الزمانية ، ووضحت التوجييات اإلعرابية : الشرطية بنوعْييا  (ما)وقد عرضت لػِ 

. لؤلسماء الشرطية 
الموصولة ، ووضحت الصمة ، وفصمت الكبلـ عف حذؼ  (ما) والفصؿ الثالث جعمتو لػِ 

 . (الذي)و (ما)العائد وحذؼ الموصوؿ االسمي ، ومف ثـ عرضت لبعض الفروؽ بيف 
النكرة ، فذكرت معنى النكرة لغة واصطبلحًا ، وتحدثت  (ما) وفي الفصؿ الرابع تناولت 

، وبينت مف  (التاّمة)الموصوفة وغير الموصوفة : النكرة عند الّنحاة بنوعييا  (ما)عف 
 (ال سّيما)في  (ما)، وعرضُت لػِ  (ِبْئَس )و (ِنْعـ)اّلبلحقة بػِ  (ما)في صيغة التعجب ، و (ما)خبلليا

. المبيمة الجارية مجرى الصفة (ما)،ومف ثـ وضحُت (ُربّ )البلحقة بػِ  (ما)، و
 (ما) وأنييُت كّؿ فصؿ مف الفصوؿ األربعة بأمثمة جزئّية وموّجيات كمية عمى داللة 

. االسمية في القرآف الكريـ 
االسمية  (ما) وألحقت ىذه الفصوؿ بجداوؿ إحصائية تبّيف اآليات التي وردت فييا 

. بأنواعيا المختمفة في القرآف الكريـ 
.    وبينُت في الخاتمة مجموعة مف النتائج واألفكار التي توصؿ إلييا البحث 

وجعمت بعد الخاتمة عددًا مف الفيارس التي تساعد الباحث وتسيؿ عميو الرجوع إلى 
مبتغاه ومراده مف ىذا البحث بسيولة ويسر ، كاف أوليا فيرسًا لآليات القرآنية، وثانييا 

.  لمشواىد الشعرية ، وثالثيا لممصادر والمراجع ، ورابعيا لمموضوعات 
أقدـ عممي ىذا راجية مف اهلل أف أكوف قد أعطيت الموضوع حقو ، كي تتـ اإلفادة منو 
ف قصرت فإني أطمب العفو  لكؿ طارؽ وباحث ودارس ، فإف وفقت فّممو الفضؿ والحمد ، وا 
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   ﴿ - : تعالى –مف اهلل ، ودائمًا أردد قولو 

    
     
    

      
      

     
    

   

  ﴾(  286: سكرة البقرة . ) 
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األوؿ الفصؿ  

 ما االستفهامية
 

ا  -  االستفهاـ لغة كاصطالحن  
االستفهامية البسيطة (ما) -   
االستفهامية (ما)التكجيهات اإلعرابية لػ -    

االستفهامية  (ما)معاني  -   
االستفهامية  (ما)حذؼ ألؼ  -   
السكت(هاء)االستفهامية كالكقكؼ عميها بػ  (ما)حذؼ ألؼ  -      

االستفهامية هاء (ما)قمب ألؼ  -    

تعميؽ أفعاؿ القمكب باالستفهاـ -   
  (ماذا؟)ك ذا  (ما)االستفهامية المركبة مف  (ما) - 

هات كمية عمى داللة  -  االستفهامية في  (ما)أمثمة جزئية كمكجِّ  
     القرآف الكريـ

االستفهامٌية في القرآف الكريـ  (ما)جداكؿ إحصائية لػً  -   

 
 

      
 
 
 



 2 

: االستفهاـ لغة 
ـُ الشَّْيء:، وفيـ  (ؼ ىػ ـ)     تشتؽ كممة االستفياـ  مف    . (1)عم

سريع الفيـ ، وَتَفيََّمُو َفِيَمُو شيًئا بعد  : (َكِتؼٌ )كػ : (َفِيـٌ )فَػ : " (القاموس المحيط)     وجاء في 
 .   (4 ) ، وحّب االستطبلع(3)وىو طمب الفيـ  . (2)" شيء

 
ا  : االستفهاـ اصطالحن

 ، وقيؿ ىو طمب حصوؿ صورة الشيء في الذىف ما لـ (5)    استعبلـ ما في ضمير المخاطب 
  . (6)يكْف حاصبًل عنو مّما سأؿ عنو 
  :(7)ما االستفهامية البسيطة 

، (9)، وليا َصْدر الكبلـ كالّشرط (8)(َكـْ )و (أيّ )و (َمفْ )    ىي مف األسماء التي يستفيـ بيا كػ
 ، مف الحيواف والّنبات (10)فيما ال ُيعَقؿ  (ما)وأكثر ما تستعمؿ . فتتصّدر الكبلـ الُمْستْفَيـ بو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، دار الفكر  (َفِهمَ )شهاب الدين أبو عمرو ، ماّدة : ابن فارس ، أبو احلسُت أمحد ، معجم مقاييس اللغة ، حتقيق ( 1)

 .ـ 1994/ىػ1415 ، 1،بَتوت ، ط
، دار  (َفِهمَ )يوسف البقاعي ، ماّدة :  الفَتوز أبادي ، رلد الدين زلمد بن يعقوب ، القاموس احمليط ، حتقيق (2)

 .ـ 1995/ىػ1415 الفكر ، بَتوت ،
 .ـ 2000/ىػ1421 ، 7 دار الفرقاف، عماف، ط،1/173  عّباس، فضل حسن، البالغة فنوهنا وأفناهنا ، علم ادلعاين،(3)
. ـ 2000 ، دار الكرمل ، عماف ، 9 ادلناصرة ، عّباس ، أطلس النحو العريب ، ص(4)
، دار الّرشاد ،  31عبد ادلنعم احلفٍت ، ص: اجلرجاين ، علي بن زلمد السيد الّشريف، كتاب التعريفات ، حتقيق ( 5)

. ـ1991القاىرة ،
 دار الكتاب ،   ،4/69فايز ترحيٍت ، :  الّسيوطي ، جالؿ الدين أبو الفضل عبد الرمحن ، األشباه والّنظائر ، مراجعة (6)

  .ـ 1996/ىػ1417 ، 3بَتوت ، ط
 ، 1 ، دار البشَت ، عّماف ، ط1 الّدراويش ، زلمود أمحد أبو كّتة ، ادلاءات يف مصنفات اللغويُت والنحاة ، ص(7)

 .ـ 2004/ىػ1425
 ، 2عامل الكتب ، بَتوت ، ط ، 295حامد ادلؤمن ، ص:  ابن جٍت ، أبو الفتح عثماف ، اللمع يف العربّية ، حتقيق (8)

 .ـ 1985/ىػ1405
د ) ، 4/402زلمد أبو الفضل إبراىيم، :  الزركشي ، بدر الدين زلمد بن عبد اهلل ، الربىاف يف علـو القرآف ، حتقيق (9)
 .ـ 1972/ىػ1391 ، 2، ط( ـ. د)،  (ف. 
سعيد عبد الكرمي :  الَبْطلُيوِسي ، أبو زلمد عبد اهلل بن زلمد ، احلَلل يف إصالح اخلََلل من كتاب اجُلَمل ، حتقيق (10)

 . (ت.د)دار الطليعة ،بَتوت ،  ، 343َسّعودي ، ص
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ىنا في موضع  (ما)ما َفَعْمَت ؟ وما فعَؿ محمٌد ؟ ويكوف إعراب : والجماد واألعماؿ ، كقولنا 
.  ، أي غير العقبلء (1)نصب بوقوع الفعؿ عمييا  ، فيي سؤاؿ عف غير اآلدمييف

، وىي لممسألة عف األناسّي  (َمفْ ): " االستفياميتيف بقولو  (ما)و (َمفْ )    وقد فّرؽ سيبويو بيف 
مبيمة  (ما)مثميا ، إاّل أف  (ما)و. ، ويكوف بيا الجزاء لؤلناسّي ، ويكوف بمنػزلة الذي لؤلناسّي 

 .  (2)" تقع عمى كّؿ شيء
فيي  (ما)وأّما : " االستفيامّية فقاؿ  (ما)رأًيا لمثَّمانيني عف  (الممع)    وأورد ابف جني في كتاب 

سؤاؿ عف أعياف ما ال يعقؿ ، وأجناسو وأنواعو وصفاتو ، وعف أجناس العقبلء وأنواعيـ 
حجر أو خشب أو َسُبٌع أو : ما عندؾ؟ جاز لممجيب أف يقوؿ : فإذا قاؿ السائؿ .... وصفاتيـ 

فبل يجوز أف يقوؿ المجيب ... غرابٌ  أو رجؿٌ  أو إنساٌف أو امرأة أو غبلـٌ أو صبيّّ أو صبّية 
لى مثؿ ىذا ذىب ابف يعيش في شرح   المفّصؿ  " (3)زيٌد أو عمرو  : (ما)لمسائؿ بػ  . (4)، وا 

وال :" ورودىا لمسؤاؿ عف أعياف أولي العمـ ، حيث قاؿ  (اإلتقاف)    وقد أنكر السيوطي في 
ا ْاَ  َاِ  يَا }: "  ، وأّما قوؿ فرعوف (5)"ُيْسأؿ بيا عف أعياف أولي العمـ  فإنو دليؿ  (6){ َ َ  اَر ُّب

لمف يعقؿ ، وذلؾ بشكؿ نادر وقميؿ  (ما)عمى َمْف جوَّز مجيء  (أماليو)ذكره ابف الحاجب في 
فإّنما ىي سؤاؿ عف الّصفة ؛ ألّف الرّب ىو المالؾ : "  ، إاّل أف الزركشي رّد ذلؾ بقولو (7)

قَ َؿا     }: في اآلية بعدىا -  تعالى–والممؾ صفة ؛ وليذا أجابو موسى بالّصفات ، وىو قولو 
نَػُهَ  اإفاُكنُتما ُّبوِقِن َيا ا اسََّ َو ِتاَ  أَلْرِضاَ َ  ابَػ ػْ ىنا تكوف لمسؤاؿ عف الماىّية  (ما)، فػ(8){َر ُّب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .ـ 2001/ىػ1422 ، 3ط، دار القلم ، دمشق ،  433 الّدقر ، عبد الغٍت ، معجم قواعد اللغة العربية ، ص(1 )
 دار اجليل ،  ،4/228عبد السالـ زلمد ىاروف ، :  سيبويو ، أبو بشر عمرو بن عثماف بن قنرب ، الكتاب ، حتقيق (2)

 .  (ت.د) ، 1بَتوت ، ط
  .295، ص ( 3احلاشية  رقم) ابن جٍت  ، اللمع  ، (3)
 .ـ 1990/ىػ1411 ، مكتبة ادلتَنيب ، القاىرة ، 4/4 ابن يعيش ، موّفق الدين بن علي ، شرح ادلفّصل ، (4)
 ، 1، ط، دار الكتاب، بَتوت  423فؤاد أمحد َزَمْريل ، ص:  السيوطي ، اإلتقاف يف علـو القرآف ، حتقيق(5)

 .ـ 2003/ىػ1424
 .23:  سورة الشعراء (6)
  2/884فخر صاحل سليماف قدارة ، :  ابن احلاجب ، أبو عمرو عثماف بن عمرو ، أمايل ابن احلاجب، حتقيق (7)
 .ـ 1989/ىػ1409 ، دار عّمار ، عّماف ، ( 207إمالء رقم )
 . 24:  سورة الشعراء (8)
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 . (1)االستفيامية يطمب بيا شرح االسـ ، أي الكشؼ عف معناه ومفيومو اإلجمالي  (ما)    و
نما يقاؿ : " وجعميا الثمانيني فرًقا لمسؤاؿ عّما ال ُيعمـ عنو وعّما ُيعمـ بما يسأؿ عنو بقولو  : وا 

استعبلـ واستخبار واستفياـ ، إذا وقع ممف ال ُيعمـ ، فإف وقع ممف ُيعمـ بما يسأؿ عنو ، قيؿ 
وكؿ ما في القرآف بمفظة االستفياـ، فيو مف ىذا القسـ ؛ ألف اهلل  . تقرير وتوبيخ ، وتبكيت 

ر، - عّز وجّؿ اسمو – ال يجوز أف ُيْستفيـُ وال ُيْستخبر وال ُيْستعمـ ، ويجوز أف ُيَوبّْخ ، وُيَقرّْ
ـُ وال ُيْسَتْفَيـ (2)"َوُيَبكّْت   .  (3) فاهلل  ال َيْسَتْفِي

-  تعالى–أّما في القرآف الكريـ فإّف االستفياـ الذي يقع في خطاب اهلل  : " (البرىاف)وجاء في 
ال يستفيـ خمقو -  تعالى–فاهلل . فإنو عمى معنى أف المخاطب عنده يعمـ ذلؾ اإلثبات أو النفي 

ـُ ليقّررىـ ويذّكرىـ أّنيـ قد عمموا ذلؾ الشيء ّنما َيْسَتْفِي  .  (4)" عف شيء ، وا 
َ َ  اَأْدرَ َؾاَ  اِىَ ْوا}-:  تعالى– ، نحو قولو (5)االستفيامية نكرة متضّمنة معنى الحرؼ  (ما)   و

ا } ، و(6){ قَ ُاوْ ا دُْعااََن ارَبََّكايُػبَػ ِّيااََّن اَ  اَاْونُػَه اقَ َؿاِإنَُّوايَػُقوُؿاِإنّػَه ابَػَقَرٌةاَصْفَر ءافَ ِقػٌعااَّْونُػَه اَتُسرُّب
َ  اَىِذِها اتََّ  ثِ ُلا اَِّت ا}: ، وقولو ( 8) {قَ ُاوْ ا دُْعااََن ارَبََّكايُػبَػ ِّيااَّن اَ  اِى َا }:  ، وقولو (7) { انَّ ِظرِيَيا

 . (10){ َ َ  اتِْلَكابَِ ِ  ِنَكايَ اُ وَسى } ، و(9) {َأنُتْماَاَه اَع ِكُفوَفا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .ـ 1997/ىػ1418 ، 4ط، دار ابن حـز ، بَتوت ،  641 طبانة ، بدوي ، معجم البالغة العربية ، ص(1)
  .295 ص، ( 1احلاشية رقم ) ابن جٍت ، اللمع ، (2)
، مؤسسة الرسالة، بَتوت،  309فخر الدين قباوة ، ص:  الفراىيدي ، اخلليل بن أمحد ، اجُلمل يف النحو ، حتقيق (3)

 .ـ 1985/ىػ1405 ، 1ط
  .327 /2الزركشي ، الربىاف ، (4)
 ، دار 268زلمد التوصلي ، ص: زاده ، أمحد التائب عثماف ، قراضة الذىب يف علمِي النحو واألدب ، حتقيق  (5)

 .ـ 1988، 1، طصادر ، بَتوت 
  .10:  سورة القارعة (6)
  .69:  سورة البقرة (7)
  .68:  سورة البقرة (8)
  .52:  سورة األنبياء (9)
   .17:  سورة طو (10)
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 ، (1 )في ما ال يعقؿ وأجناسو وصفاتو ، وىي نكرة (ما)   ىذه اآليات تدلؿ عمى استعماؿ
أي شيء تمؾ بيمينؾ ؟ وىي مبنّية  : "(شرح المفصؿ)والتقدير في اآلية األخيرة كما جاء في 

ومما يؤكد عمى . أي شيء : في اآلية الكريمة نكرة بمعنى  (ما)، فػ(2)"لتضمنيا ىمزة االستفياـ
ضرب يمـز الصفة ، وضرب ال يمزمو ، والذي : والنكرة ضرباف:"نكرة ما قالو الزركشي  (ما)كوف 

( 3 ")يمزمو االستفيامية والشرطية والتعجبية، وما عداىا تكوف منو نكرة، فبل بّد ليا مف صفة تمزميا

 .
َ َ  ا ارَّْحَ ُياَأَنْسُجُداِاَ  اتَْأُ ُرنَ اَ زَ َدُىْما  }- :  تعالى–لصفات مف يعمـ قولو  (ما)ومثاؿ مجيء 

 . (4)" {نُػُفور ًا
: متعدد األغراض فيككف  (ما)كاالستفهاـ بػ  
 .  (5)أو ىي ساحرة الجف . ىي الغوؿ : ما السّْْعبلة ؟ فُيجاب : لشرح االسـ ، كقولنا :  أكال
الحيواف االجتماعي الناطؽ ذو : ما اإلنساف؟ فيجاب بأنو : لتبياف ماىّية المسّمى، كقولنا : اثانين 
وقد فّرؽ عبد العزيز عتيؽ بيف االستفياـ لشرح ماىّية المسّمى ولشرح االسـ، وبيََّف بأف ....اإلرادة

األوؿ يراد بو بياف حقيقتو التي ىو بيا ، ويراد بيا الحقيقة الوجودّية التي تتحقؽ بيا أفراد الشيء، 
. (6)والثاني يراد بو بياف المدلوؿ المغوي، أي بياف المعنى الذي وضع لو في المغة

ثوب ، أو : ما في الدار ؟ فجوابو : فإذا قمت  : " (شرح المفصؿ)جاء في . لبياف الصفة  : ثالثنا
ذا قمت . فرس ، ونحو ذلؾ مما ال يعقؿ  طويؿ ، أو أسود ، أو سميف ، : ما زيد ؟ فجوابو : وا 

 .  (7)" فتقع عمى صفاتو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

رياض حسن :  األيويب ، ادلؤيّد عماد الدين الشهَت بصاحب محاة ، كتاب الكّناش يف فٍتِّ النحو والصرؼ ، حتقيق (1 )
 .ـ 2000/ىػ1420 ، 1ط ادلكتبة العصريّة ، بَتوت ،  ،1/269اخلّواـ ، 

. 4/5 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)

  .4/398 الزركشي ، الربىاف ، (3)
.  60:  سورة الفرقاف (4)
:  وينظرـ ؛1968/ىػ1388، دار بَتوت ، بَتوت، (َسعل)ابن منظور، أبو الفضل مجاؿ الدين، لساف العرب ، مادة ( 5)

 ، مطبعة بيت ادلقدس ، القدس ، 117الدراويش، حسُت أمحد ، البنية التأسيسية ألساليب البياف يف اللغة العربية، ص
 .ـ 1996/ىػ1416 ، 1ط
 . (ت.د) ، دار النهضة ، بَتوت ، 90 عتيق ، عبد العزيز ، علم ادلعاين ، ص(6)
  .5 / 4 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (7)
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طعاـ، أو شراب، أو رجؿ ،أوغبلـ ، أو : ما عندؾ ؟ فتقوؿ : لبياف الجنس والنوع، نحو  : رابعنا
 . (1)ما شابو ذلؾ مف األجناس ؛ ألنيا سؤاؿ عف الجنس 

نما جيء بيا لضرب مف االختصار، :" االختصار،وقد وّضح ابف يعيش ذلؾ بقولو: خامسنا وا 
أعصى بيدؾ؟ أـ سيؼ؟ أـ خنجر؟ ونحو ذلؾ مما :ما بيدؾ؟ فكأّنؾ قمت: وذلؾ أنؾ إذا قمت

وىو اسـ واقع عمى جميع  (ما)فجاءوا بػ. وليس عميو إجابتؾ إذا لـ تأِت عمى المقصود.يكوف بيده
ما ال يعقؿ مبيـ فيو،وضّمنوه ىمزة االستفياـ، فاقتضى الجواب مف أوؿ وىمة،فكاف فيو مف 

. (2)" اإليجاز ما ترى
ا ْاَ  َاِ  يَا  }:تداخؿ غرضيف أو أكثر، كسؤاؿ فرعوف لمف حولو : سادسان  ، فالسؤاؿ (3){ َ َ  اَر ُّب

يتضمف معرفة الجنس، أي ىؿ ىو مف جنس األجساـ؟ كما يتضمف معرفة الماىية، أي ما 
فقد يصعب عمى اإلنساف تحديد الغرض الرئيس لبلستفياـ في سؤاؿ . (4)حقيقتو وطبيعة وجوده؟

معّيف؛ ألف كبًل منا يفيـ السؤاؿ مف منظوره الخاص، وحسب المناسبة التي ُسئؿ بيا، ومطابقة 
فإّف الغرض مف االستفياـ باألسماء عموـ السؤاؿ المقتضي لمجواب . الكبلـ لمقتضى الحاؿ

ـّ بيا . بالمسؤوؿ عنو   .  (5)وأسماء االستفياـ تامة ؛ ألف الجممة تت
    ويرى الدراويش أف الصعوبة في تحديد أغراض االستفياـ عائد لمذوؽ وسياؽ الكبلـ ، ومعرفة 

 . (6)المقتضى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ، دار 161عبد الفتاح إمساعيل شليب ، ص:  الرماين ، أبو احلسن علي بن عيسى ، معاين احلروؼ ، حتقيق (1 )
  .117الدراويش، حسُت، البنية التأسيسية ألساليب البياف ، ص:  ؛ وينظرـ1988الشماؿ ، لبناف ، 

. 4/5 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)

. 23:  سورة الشعراء (3)

 ؛ الدراويش، حسُت ، البنية التأسيسية 423السيوطي ، اإلتقاف ، ص: وينظر  ؛ 4/403 الزركشي ، الربىاف ، (4)
. 117ألساليب البياف يف اللغة العربية، ص

/ 2غازي سلتار طليمات ،    :  العكربي ، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسُت، اللباب يف علل البناء واإلعراب ، حتقيق (5)

   .ـ 1995/ىػ 1416 ، 1ط ، دار الفكر ، بَتوت ، 131
  . 117ص الدراويش ،حسُت، البنية التأسيسية ألساليب البياف ، (6)
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: االستفهامية  (ما)التكجيهات اإلعرابية لػ
االستفيامية بحسب ما يأتي بعدىا ، ويكوف وفؽ العامؿ الذي وقعت في  (ما)    يختمؼ إعراب 

حّيزه ؛ لذا فإّنو ُييتدى إلى محميا مف اإلعراب عف طريؽ إعراب ما وقع ليا مف جواب االستفياـ 
:  ، فتكوف (1)

 ، (2)ما جاء بَؾ ؟ : فعٌؿ الزـٌ، فتكوف  في محؿ رفع مبتدأ ، كقولنا  (ما)إذا أتى بعد :  أكال
اسـ استفياـ مبنيًا عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ ؛ ألف جواب االستفياـ  : (ما)فيكوف إعراب 

بيا ىو في تقدير األمر الممّح جاء بي ، أو ما كاف عمى شاكمة ىذا الجواب ، وبحسب ما 
. يقتضيو السؤاؿ 

 
ما :  ، كقولنا (3 )إذا جاء عامميا فعبًل متعّدًيا ، جاءت منصوبة المحؿ عمى المفعولية : ثانينا

: اسـ استفياـ مبني عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو مقدـ ؛ألننا نجيب  : (ما)تأكُؿ ؟ فػ
ـَ ، وموضع  . مف اإلعراب مفعوؿ بو منصوب بالفتحة  (الطعاـ)نأكؿ الطعا

 
في محؿ نصب مفعوؿ مطمؽ ،  (ما)إذا أتى بعدىا فعؿ متعدي استوفى مفعولو فتكوف :  ثالثنا
اسـ استفياـ مبني عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ : ىنا (ما)فػ . (4)ما أكرمت خالًدا: نحو 

 ؟ (5)أيَّ إكراـ أكرمت    خالًدا : ؛ ألف المستفيـ عنو المصدر ، والمعنى  (أكرمت)مطمؽ لػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .13-12ص الدراويش ،زلمود، ادلاءات يف مصنفات اللغويُت والنحاة ، (1)
 .ـ1981/ىػ 1401 ، 2 ، ط74-73صعبد ادلعُت ادللوحي، : اذلَروي، علي بن زلمد،األزىّية يف علم احلروؼ، حتقيق(2)
  .5 /4 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (3)
 .ـ 1973، دار الشرؽ العريب ، بَتوت ،  61ص الصابوين ، عبد الوىاب ، اللباب يف النحو ، (4)
 ( .بتصرؼ)( 6احلاشية رقم ) 61  ص ادلرجغ السابق ،(5)
 
 
 
 
 

صحيفة ـَ : االستفيامية حرؼ جّر أو أضيؼ إلييا االسـ، كقولنا (ما)إذا دخؿ عمى :  رابعنا
التوكؿ عمى اهلل ، فإعراب : عبلـَ الّتوّكؿ ؟ فنجيب :  ، ومثؿ (1)قرأت؟ كانت مجرورة الموضع 
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اسـ استفياـ مبنيًا عمى السكوف في محؿ جر بحرؼ  : (ما)اسـ مجرور بالكسرة ، فتكوف  : (اهلل)
. الجر 

 
 ، فيكوف (2 ) {َ َ  اتِْلَكابَِ ِ  ِنَكايَ اُ وَسىا}- :  تعالى –إذا أتى بعدىا اسـ ، كقولو  : خامسنا

، وىذه اآلية الكريمة جعميا ابف يعيش مدخبًل لتوجيياتو اإلعرابية ( 3)في موضع رفع باالبتداء 
. االستفيامية  (ما)لػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .5 /4،  ابن يعيش ، شرح ادلفصل (1)
  .17 : سورة طو (2)
  .5 /4،  ابن يعيش ، شرح ادلفصل (3)
 
 
 

االستفهامية (ما)معاني   
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     قد عممنا أف المعنى األساسي لبلستفياـ ىو طمب المعرفة ، وىذا المعنى الحقيقي ، ولكنو 
ليس الوحيد ، بؿ قد ترد عمى ألسنة األشخاص جمؿ استفيامية ، وال يقصدوف بيا المعنى 

والمعاني التي يخرج إلييا االستفياـ كثيرة ، وتختمؼ . الحقيقي ، بؿ قد تخرج إلى معاٍف أخرى 
كتب الببلغة والنحو في عّدىا والتمثيؿ ليا ، فما يعّبر عنو بالوعظ  في كتب يقصد بو النصح 

فاليدؼ إذف أف ندرؾ ونفيـ معنى الجممة كي نستطيع تحديد المعنى . واإلرشاد في كتب أخرى 
. الذي خرج إليو االستفياـ 

مع سياقيا  (ما)     وسأعرض لبعض المعاني التي تفيـ مف صيغ االستفياـ والتي بيا تخرج 
: عف المعنى الحقيقي لبلستفياـ؛ منيا 

 ْاَح قَُّةاَ  ا}- :  تعالى– ، بسبب اقتضاء المقاـ ذلؾ ، كقولو (1) التعظيـ كالتفخيـ-1
جعمتو النقطاع قرينو  (زيٌد ما زيدٌ ): في قولؾ  (ما)ونحو  : " (الكشاؼ)وجاء في  . (2){  ُا ْاَح قَّة

، وعدـ نظيره ، كأّنو شيء خفي عميؾ جنسو ، فأنت تسأؿ عف جنسو ، وتفحص عف جوىره ، 
" أي شيء ىو مف األشياء ؟ ىذا أصمو ثـ جرد لمتفخيـ: ما الغوؿ وما العنقاء ؟ تريد : كما تقوؿ 

وكّؿ ما في كتاب اهلل : " وعّد ابف خالويو المعنى المراد مف االستفياـ ىنا التعجب ، فقاؿ  . (3)
 فمعناه التعجب، عّجب اهلل نبيو مف ىوؿ يوـ القيامة، أي ما  { ْاَح قَُّةاَ  ا ْاَح قَّةُاا}: مف نحو 
 . (4)!" أعظمو

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مجاؿ طلبة ، :  ابن نور الدين ، زلمد بن إبراىيم اخلطيب ادلوزعي ، مصابيح ادلغاين يف حروؼ ادلعاين ، حتقيق (1)

 .ـ 1995/  ىػ1415 ، 1ط دار زاىد القدسي ، القاىرة ،  ،371ص
 . 2-1:  سورة احلاقة (2)
 .ىػ 1354 ،1ط مطبعة مصطفى زلمد ، مصر ،  ،4/586 الزسلشري ، زلمود بن عمر ، الكّشاؼ ، (3)
 ادلكتبة الثقافية ، ،135ص ابن خالويو ، أبو عبد اهلل احلسُت بن أمحد، إعراب ثالثُت سورة من القرآف الكرمي ، (4)

 .ـ 1987/ىػ1407 ، 1طبَتوت ، 
 
 
 
 
َ  ا }- : تعالى–،كقولو (2)وىو لمداللة عمى أّف المستفيـ عنو أمرمنكرعرًفا وشرًعا:(1)اإلنكار- 2

َه  َلِتِهُما اَِّت اَك نُوْ اَعَل ػْ . (4)وعّد عتيؽ والدراويش المعنى ىنا لمتعّجب . (3) {َ الَُّىْماَعياِقبػْ
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 ، فالتيويؿ في اآلية الكريمة  (6){اَ َ  اَأْدرَ َؾاَ  ا ْاَح قَّةُاا}- :  تعالى–كقولو  : (5) التهكيؿ- 3

 . (7)مف أىواؿ يـو القيامة ، فيو يـو عظيـ عمى الناس لو وقع شديد 
 
ـَاَ يَْ ِش اِف ا أَلْسَو ِؽا}- :  تعالى– ، كقولو (8) التعجب- 4 َ قَ ُاو اَ  ِؿاَىَذ ا ارَُّسوِؿايَْأُكُلا اطََّ  

.  ، فالغرض مف ىذا السؤاؿ ىو التعجب(9)  { َاْوالاأُنِنَؿاِإاَْ ِواَ َلٌكافَػَ ُ وَفاَ َ ُوانَِذير ًا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، دار 3/132 إميل بديع يعقوب ،:  الرضي، زلمد بن احلسن األسًتاباذي ، شرح كافية ابن احلاجب ، حتقيق (1)

الشريف ، زلمد حسن ، معجم حروؼ ادلعاين يف القرآف : وينظرـ ؛ 1998/ىػ1419 ، 1، طالكتب العلمية ، بَتوت 
 .ـ 1996/ىػ1417 ، 1ط ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت ،3/965الكرمي ، 

  .95ص عتيق ،عبد العزيز، علم ادلعاين ، (2)
  .142:  سورة البقرة (3)
 3صالدراويش،زلمود ، ادلاءات يف مصنفات اللغويُت والنحاة ، : ؛ وينظر 93ص عتيق ، ،عبد العزيز، علم ادلعاين ، (4)
. 
  .128صالدراويش،حسُت، البنية التأسيسية ألساليب البياف ، : ؛ وينظر 102ص عتيق ، ،عبد العزيز، علم ادلعاين، (5)
  .3:  سورة احلاقة (6)
الشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود وآخرين ، :  أبو حياف ، زلمد بن يوسف ، البحر احمليط يف التفسَت ، حتقيق (7)
 .ـ 1998/ىػ1419 ،1ط ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 8/315
  .93ص عتيق ، عبد العزيز،  علم ادلعاين ، (8)
  .7:  سورة الفرقاف (9)
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ما أنت والشرؼ؟ فينا تحقير وتقميؿ مف شأف المخاطب ، وال نقيـ :  ، كقولنا (1) التحقير- 5
. لو وزًنا 

 
 . (3)  {فَ نظُْراَ  َذ اتَػَرى}- :  تعالى– ، نحو قولو (2) المشكرة- 6
 

َفَ  ا } -:تعالى-    وىناؾ آيات كثيرة اختمؼ عمييا مف حيث استفيامية أـ غير ذلؾ ، كقولو
ييِا ُبَكابَػْ ُدابِ ادِّ فما الذي يكّذبؾ بأف الناس يدانوف : " لمفّراء  (معاني القرآف)فجاء في  . (4) { يَُ ذِّ

فمف يقدر عمى تكذيبؾ بالثواب والعقاب بعدما تبيف لو مف خمقنا عمى ما : بأعماليـ ، كأنو قاؿ 
 .  (5)" وضعنا 

فجعؿ :" ، فقاؿ (َمفْ )إذا ُجِعَمت لئلنساف أي مكاف  (الذي)ىنا بمعنى  (ما)وكذلؾ جعؿ األخفش 
 ، (6)" (الذي جاءني زيدٌ ): في معنى (ما جاءني زيٌد ): لئلنساف، وفي ىذا القوؿ يجوز  (ما) 

. فيو بذلؾ عّدىا مع الفّراء موصولة 
إال في شذوذ  (َمفْ )بمعنى  (ما)وال تقع : "     أّما النحاس فمـ ُيِجْز ذلؾ إال عمى الشذوذ ، فقاؿ 

، فأي شيء يحممؾ عمى التكذيب بعد  (يا أييا المكّذب؟)فما يحممؾ : ، والمعنى الصحيح أي 
وىذا ما وضحو  . (7)" ظيور البراىيف والدالئؿ بالديف الذي جاء بخبره مف أظير البراىيف ؟ 

ىو خطاب لئلنساف عمى : مف المخاطب بو ؟ قمت : " بقولو  (الكشاؼ)الزمخشري في 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .3/132  الرضي األسًتاباذي ، شرح كافية ابن احلاجب ،(1 )
 إىل غَت ذلك من ادلعاين اخلاصة باالستفهاـ واليت  .3ص الدراويش،زلمود ، ادلاءات يف مصنفات اللغويُت والنحاة ، (2 )

  .111-92صعتيق، عبد العزيز ، علم ادلعاين ، : فصلها عبد العزيز عتيق ، ينظر
  .102:  سورة الصافات (3)
  .7:  سورة التُت (4)
 . (ت.د)،  (ـ.د)،دار السرور ، 3/277 عبد الفتاح شليب،: الفرّاء، أبو زكريا حيِت بن زياد،معاين القرآف،حتقيق(5)
عبد األمَت زلمد أمُت الورد ، :  األخفش األوسط ، سعيد بن َمْسَعدة البَػْلخي اجملاشعّي ، معاين القرآف ، حتقيق (6)
خضَت ، زلمد أمحد ، األدوات النحوية ودالالهتا يف : ؛ وينظر ـ1985/ىػ1405 ، 1طعامل الكتب ، بَتوت ،  ، 2/740

 .ـ 2001،مكتبة األصللو ادلصرية ، القاىرة ،  51صالقرآف الكرمي ، 
 ، عامل 5/259زىَت غازي زاىد ، :  النحاس ، أبو جعفر أمحد بن زلمد بن إمساعيل ، إعراب القرآف ، حتقيق (7)

 .ـ 1988/ىػ1409 ، 3، طالكتب ، بَتوت 

نكاره بعد ىذا الدليؿ ، يعني  أّنؾ تكذب إذا كذبت : طريؽ االلتفات ، كاذًبا بسبب الديف ، وا 
بالجزاء ؛ ألف كؿ مكّذب بالحؽ فيو كاذب ، فأي شيء يضطّرؾ إلى أف تكوف كاذًبا بسبب 
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لى مثؿ ىذا التفسير رّجح البيضاوي عمى تقدير  . (1)" تكذيب الجزاء  فأي شيء يكّذبؾ يا : وا 
أيًضا بمعنى  (ما)وذكر جواز كوف  . (2)؟ محمد داللة أو نطًقا بالجزاء بعد ظيور ىذه الدالئؿ

ّف ابف األنباري جعميا فقط  . (3)فما الذي يحممؾ عمى ىذا الكذب؟ : عمى تقدير  (َمفْ ) وا 
وعّد الدرويش .  ( 4)خبر المبتدأ  (يكّذبؾ)استفيامية ، وتكوف في موضع رفع باالبتداء ، وجممة 

إف عممت ىذا أييا : وأميؿ إلى كونيا استفيامية عمى تقدير  . (5)االستفياـ ىنا استنكاريِّا 
 (يكّذبؾ)اسـ استفياـ يفيد اإلنكار في محؿ رفع مبتدأ ، وجممة  (ما)فػ ! اإلنساف فما يكذبؾ ؟ 

َاَقْداَخَلْقَن ا إِلنَس َفاِف اَأْحَسِيا}:خبره ،فيذا التفات مف الغيبة إلى الخطاب مما سبؽ مف قولو 
َح تشديد اإلنكار عمى اإلنساف بمشافيتو بالخطاب ؛ كأنو قيؿ لو . (6){تَػْقِويمٍا : والسر فيو كما ُوضّْ

. واهلل أعمـ! فأي شيء يضطّرؾ إلى أف تكوف كاذًبا بعد ىذه الدالئؿ بسبب تكذيب الجزاء ؟
  فقد اختمؼ عمى (7) { َفَ  اَ َن ءاَ يايَػْفَ ُلاَذِاَكاِ نُ ْماِإالَّاِخْن ٌا }- :  تعالى–    أّما قوؿ اهلل 

ىنا ، ىؿ ىي اسـ أـ حرؼ؟ وضح الزجاج ىذه الحقيقة بجواز جعميا لبلستفياـ أو  (ما)حقيقة 
أيُّ شيء جزاء مف : ما استفيامية ، أي : "  ، وىذا ما وضحو ابف األنباري ، فقاؿ (8)لمنفي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .764/ 4 الزسلشري ، الكشاؼ ، (1 )
 دار صادر  ،190/ 5، (تفسَت البيضاوي) البيضاوي ، ناصر الدين الشَتازي، أنوار التنػزيل وأسرار التأويل ادلعروؼ بػ(2)

 . (ت.د)، بَتوت ، 
 .5/190 ادلصدر السابق ، (3)
طو عبد :  ابن األنباري ، أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرمحن بن زلمد ، البياف يف غريب إعراب القرآف ، حتقيق (4)

 .ـ 1970/ىػ1390  ، اذليئة ادلصرية العامة ، القاىرة ،2/521احلميد طو ، 
 .ـ 2001/ىػ1422 ، 8ط دار اليمامة ، دمشق، ،8/359 الدرويش، زليي الدين، إعراب القرآف الكرمي وبيانو، (5)
  .4:  سورة التُت (6)
  .85:  سورة البقرة (7)
 دار الكتاب اللبناين  ،3/919إبراىيم األبياري ، :  الزجاج ، أبو إسحاؽ إبراىيم بن السري ، إعراب القرآف ، حتقيق (8)

 .ـ 1982/ىػ1403 ، 2ط، بَتوت ، 
 
 
 
 

؛  (جزاء)بدؿ مف   (خزيٌ )، و" خبره (جزاء)رفع باالبتداء ، و (ما)يفعؿ ذلؾ منكـ ؟ وموضع 
وىذا ما أيده العكبري في  . (1)خبره  (إال خزي)مبتدأ ، و (جزاء)نفًيا ، و (ما)ويجوز أف تكوف 

 ، أي بجعميا استفيامية أو نافية ، وىي جائزة عمى الحالتْيف ، وأصؿ الخزي الوارد (2) (إعرابو)
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أي شيء جزاء مف : استفيامية عمى تقدير (ما)وأؤّيد كوف  . (3)في اآلية الكريمة ذؿّّ يستحيا منو 
يفعؿ ذلؾ منكـ ؟ 

َ  اَ َن ءاَ ْياَأرَ َدابَِأْىِلَكاُسَوء ًاِإالَّاَأفاُيْسَجَياَأْ ا}- :  تعالى–     ونظير اآلية السابقة قولو 
 . (4) { َعَذ ٌ اَأاِ مٌا

فييا لبلستفياـ أو النفي قولو  (ما)     ومف اآليات األخرى التي تحتمؿ أف يكوف موضع 
إف شئت : " لمفراء  (معاني القرآف)جاء في . ( 5) { ِحْ َ ٌةابَ ِاَ ٌةاَفَ  اتُػْ ِيا انُّبُذرُا}-:  تعالى– 

ف شئت جعمتيا في موضع : َجْحًدا ، تريد  (ما)جعمت  ، كأنؾ  (أي)ليست تغني عنيـ النُُّذر ، وا 
االستفيامية : ىنا عمى تقديرْيف  (ما)فمف المبلحظ اعتبار . ( 6)" فأي شيء تغني النُُّذر؟: قمت 

وقد ورد في كثير مف المعاجـ المغوية معنى الّنفي مقترًنا بالجحد ، فانتفى  . (أي النفي)أو الجحد 
لكف الزركشي بّيف الفرؽ بيف النفي والجحد مستنًدا إلى .  ، أي جحده (7)الشيء أنكره ولـ يثبتو 

ف  : " (أماليو)ما قالو ابف الشجري في  إف كاف النافي صادًقا فيما قالو ، نسمي كبلمو نفًيا ، وا 
 َّ اَك َفاُ َح ٌَّداَأبَ اَأَحٍدا ِّيا}- :  تعالى–فمف النفي قولو . كاف يعمـ كذب ما نفاه كاف جحًدا 

 فَػَل َّ اَ  ءتْػُهْماآيَ تُػَن ا}- :  تعالى–ومف الجحد قولو  . (8) {رَِّ  ِاُ م
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .1/105،  ابن األنباري ، البياف (1 )
 . (ت.د)،  (ـ.د)،  (ف.د)  ،1/87علي زلمد البّجاوي ، :  الُعكربي ، الّتبياف يف إعراب القرآف ، حتقيق (2)
  .1/168 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (3)
  .25:  سورة يوسف (4)
  .5:  سورة القمر (5)
  .58صخضَت،زلمد ، األدوات النحوية ، :  ؛ وينظر105 - 3/104 الفرّاء، معاين القرآف ، (6)
  .ـ 1869 ، 1، ط ، مكتبة لبناف ، بَتوت  (نفي) البستاين ، بُطرس ، قطر احمليط ، مادة (7)
  .40:  سورة األحزاب (8)
 
 
 

 
 
َه اَأنُفُسُهْماظُْل  ًاَ ُعُلّو ًا  َقَنتػْ وىـ :  ، أي(1){  ُ ْبِ َرًةاقَ ُاو اَىَذ اِسْحٌرا ُّبِب ٌياَ َ َحُد  اِبَه اَ  ْستَػ ػْ

 . (2)يعمموف أنيا مف عند اهلل 
قَ ُاوْ ايَ اَأبَ نَ اَ  انَػْبِ  اَىػِذِهاِبَض َعتُػَن ارُدَّْتاا }-: تعالى–في قولو  (ما)    وكذلؾ عّد الفراء 
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َن  ُهما َّ ا}- :  تعالى–وأجاز النحاس ذلؾ في قولو  . (4) استفيامية أو نافية (3) {ِإاَ ػْ َ  اَأْغَنىاَعنػْ
األولى في موضع نصب ، والثانية في موضع رفع ،  (ما)، حيث اعتبر ( 5){َك نُو ايَُ تػَُّ وَفا

- :  تعالى–في قولو  (ما)وكذلؾ عد النحاس  .(6)ويجوز أف تكوف األولى نفًيا ال موضع ليا 
، والقوؿ اآلخر أنيا ال موضع ليا  (أغنى)في موضع نصب بػ( 7) {َ  اَأْغَنىاَعْنُواَ  اُُواَ َ  اَكَس َا} 

لـ : وقد أّيده ابف ىشاـ باحتماليا لبلستفيامية أو لمنفي عمى تقدير  . (8)مف اإلعراب وأنيا نافية 
ف كانت استفيامية جعميا منصوبة عمى أنيا مفعوؿ مطمؽ ،والتقدير . ُيْغِف  أيَّ إغناٍء أغنى : وا 

أيُّ إغناٍء أغناه عنو : عنو مالو ؟ وأضعؼ كونيا مبتدأ بحذؼ المفعوؿ المضمر حينئٍذ ، إذ تقديره
إالَّ أّف الياء المحذوفة في اآلية مفعوؿ مطمؽ، وفي المثاؿ  (زيٌد ضَرْبُت )مالو، وىو نظير 

أيُّ شيٍء : وأرّجح كونيا استفيامية، فيي منصوبة المحؿ بما بعدىا عمى تقدير .(9)مفعوؿ بو
. (  10)  {َ  اَأْغَنىاَعنِّ اَ  اِ وْا}-: تعالى–ونظير ذلؾ قولو . أغنى عنو الماؿ؟والعمـ عند اهلل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .14-13:  سورة النمل (1 )
 دائرة ادلعارؼ العثمانية ، حيدر  ،1/256 ابن الشجري ، ضياء الدين أيب البقاء الّسعادات ، األمايل الشجرية ، (2 )

  .2/475، الزركشي ، الربىاف : ؛ وينظرىػ1349 ، 1طآباد الدّكن ، 
  .65: سورة يوسف (3 )
  .2/409 الفراء ، معاين القرآف ، (4)
  .207:  سورة الشعراء (5)
  .3/193 النحاس  ، إعراب القرآف ، (6)
  .2:  سورة ادلسد (7)
  .8/441  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،:  وينظر ؛5/305،   النحاس ، إعراب القرآف (8)
زلمد زليي :  ابن ىشاـ ، مجاؿ الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ، مغٍت اللبيب عن كتاب األعاريب ، حتقيق (9)

 .ـ 1996/ىػ1416 ، 1ط ، ادلكتبة العصرية ، بَتوت ، 1/345الدين عبد احلميد ، 
  .28:  سورة احلاقة (10)
 
 
 
 
 

 (1) {قَ ُاوْ ا دُْعااََن ارَبََّكايُػبَػ ِّيااََّن اَ  اَاْونُػَه }- :  تعالى–     وقد أجاز النحاس في قوؿ اهلل 
عمى أف تكوف زائدة وَتْنصُبُو  (ما لونيا)ابتداء وخبره ، ويجوز : " االستفياـ والزيادة ، حيث قاؿ 

 . (2) "  (يبّيف)بػ
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: االستفهامية   (ما)حذؼ ألؼ 

: تحذؼ ألؼ ما االستفيامية إذا سبقت بأحد حروؼ الجر اآلتية    
، أي (3)ومف الواضح أنيا تحذؼ لفًظا وخطِّا.  مف، البلـ،  حتى في، إلى، عف، عمى، الباء،

 ، والمقصود (5)، وعد ابف ىشاـ حذفيا عمى األجود مع حروؼ الجر واإلضافة (4)نطًقا وكتابًة 
ـى ، : صحيفة ـَ قرأَت ؟ وتبقى الفتحة دليبًل عمييا ، نحو : باإلضافة أف يجّر باإلضافة ، نحو  في

ـى  الـى ، كًب  (َكـْ )، و(َمفْ )ولـ ُيحذؼ آخر .  ، وغيرىا مف حروؼ الجر األخرى (6) كعالـى ، كاإ
؛ لجريو مجرى الصحيح في  (أي)االستفياميتيف المجرورتيف؛ لكونو جزًءا صحيًحا  ، وال آخر 

: " االستفيامية في حالة الجر قائبًل  (ما)وقد عمؿ ابف يعيش حذؼ ألؼ  . (7)تحمؿ الحركات 
نما حذفوىا ألف االستفياـ لو صدر الكبلـ ؛ ولذلؾ ال يعمؿ فيو ما قبمو مف العوامؿ المفظّية إال  وا 
نما وجب لحروؼ الجر أف تعمؿ في أسماء  حروؼ الجّر ؛ وذلؾ لئبل يخرج عف حكـ الصدر ، وا 

وقد  . (8)" االستفياـ دوف غيرىا مف الحروؼ لتنزليا مما دخمت عميو منزلة الجزء مف االسـ 
ألف الجامع المجرور : " وافقو بذلؾ ابف الحاجب حيث قاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .69:  سورة البقرة (1 )
  .1/235 النحاس ، إعراب القرآف ، (2)
  .1/328ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، :  ؛ وينظر8 /4 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (3)
 .ـ 1999/ىػ1420 ، 1ط ، دار الفكر ، بَتوت ، 1/554 الّصيداوي ، يوسف، الكفاؼ ، (4)
 دار  ،157صإمساعيل َمْروة ، : زلمد مصطفى القوجوّي ، حتقيق :  ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، تأليف (5)

 .ـ 1997/ىػ1418 ، 2طالفكر ، دمشق ، 
  .1/328 ابن ىشاـ  ،مغٍت اللبيب ، (6)
  .157صابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ،:   ؛ وينظر133- 3/132 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (7)
  .4/9  ابن يعيش ، شرح ادلفصل ،(8)
 

 
 

وىذا ما أيده . (1)"مع الجار كالكممة الواحدة وخففت بحذؼ ألفيا  (ما)كالجزء منو، فجعمنا 
وبيف الزركشي ذلؾ فحذفيا في حالة الجر فقط ، ولـ يحذفوا في  . (2)الرضي في شرح الكافية 

 (ما)وكذلؾ عمة الحذؼ أللؼ  . (3)حالة النصب والرفع ، كيبل تبقى الكممة عمى حرؼ واحد 
 . (4)الموصولة، أي بيف االستفياـ  والخبر  (ما)االستفيامية في حالة الجر لمتفريؽ بينيا وبيف 
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إنما خّصوا ألؼ ما االستفيامية بالحذؼ دوف الخبرية ؛ ألف : " ودلؿ ابف يعيش عمى ىذا بقولو 
الخبرية تمزميا الصمة ، والصمة مف تماـ الموصوؿ فكأف ألفيا وقعت حشًوا غير متطّرفة 

الموصولة ،  (ما)االستفيامية و (ما)وىذا الرأي أوافقو لمتمييز بيف . (5)" فتحّصنت عف الحذؼ 
ـَ تأكؿ ؟ أي : فيسيؿ عمينا التفريؽ ، كقولنا  مف : بما ، وقولنا أعِط مما أعطاؾ اهلل ، أي : ِب

.   الذي أعطاؾ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ، إحياء الًتاث اإلسالمي ، 1/488، موسى بناي العليلي :  ابن احلاجب ، اإليضاح يف شرح ادلفصل ، حتقيق (1 )
 . (ت.د)العراؽ ، 

 . 133- 3/132 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (2)
الّشّوا ، أمين عبد الرزاؽ، اإلماـ ابن القيم اجلوزية وآراؤه النحوية ، تقدمي :  ؛ وينظر346 – 4/345  الزركشي، الربىاف،(3)

 .ـ 1995/ىػ1416 ، 1ط، دار البشائر ، دمشق ،  269صمازف ادلبارؾ ، : 
  .423ص ؛ والسيوطي ، اإلتقاف ، 1/328ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، :  وينظر ؛1/93 العكربي ، التبياف ، (4)
       .9 /4 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: االستفهامية مع حركؼ الجر  (ما)أمثمة عمى حذؼ ألؼ 
يَ اَأيػُّبَه ا اَِّذيَيا} -: تعالى- قولو (البلـ )االستفيامية مع حرؼ الجّر  (ما)      فمثاؿ حذؼ ألؼ 

اِاَماتُػْؤُذ نَِن }:  وقولو (1) {َآَ ُنو اِاَماتَػُقوُاوَفاَ  االَاتَػْفَ ُلوَفا اِاَما }: ، وقولو (2) {يَ اقَػْوـِ يَ اَأيػُّبَه ا انَِّب ُّب
ـُاَ  اَأَحلَّا الَُّواَاكَا  . (3)  {ُتَحرِّ
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عبلـَ االستيتار والموضوع جاد ؟   : (عمى)    ومثاؿ حذفيا مع حرؼ الجر 
فَػْلَ نظُِرا }-: تعالى–مَـّ يتكوف الجميد ؟ وقولو : قولنا  (ِمفْ )    ومثاؿ حذؼ ألفيا مع حرؼ الجر 

 . (4) {ا إِلْنَس ُفاِ مَّاُخِل َا
ِف َما }: ، وقولو (5){  قَ ُاوْ اِف َماُكنُتمْا}- :  تعالى–قولو  (في)    ومثاؿ حذفيا مع حرؼ الجر 

 . (6) {َأنَتاِ ياِذْكَر َى 
:   قوؿ الشاعر (حّتى)    ومثاؿ حذؼ ألفيا مع حرؼ الجر 

 (الطويؿ)                                                                             
ؿي ؟- 1 ـى العىنىاءي الميطىكَّ تَّا ـى حى تَّا  (7 ) فىًتٍمؾى كيالة ي السُّكًء قىٍد طىاؿى ميٍكثيهيـ        فىحى

حيث حذفت ألؼ ما االستفيامية ، وبقيت  (حتَّاـَ ):      فالشاىد في ىذا البيت قوؿ الشاعر 
. الفتحة دليبلً  عمييا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  2:  سورة الصف (1)
  .5:  سورة الصف (2)
  .1: سورة التحرمي ( 3)
  .5:  سورة الطارؽ (4)
  .97:  سورة النساء (5)
  .43:  سورة النازعات (6)
 والسيوطي،  ؛1/328 ؛ وابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، 4/9، (2احلاشية  )ابن يعيش ،  شرح ادلفصل :  بال نسبة يف (7 )

وقيل ىو للكميت،  . (ت.د) ، مكتبة احلياة ، بَتوت ، 2/709زلمد الشنقيطي ، : شرح شواىد ادلغٍت ، تصحيح 
 الشنقيطي، أمحد بن األمُت، الدرر اللوامع على مهع اذلوامع شرح مجع اجلوامع يف العلـو العربية،: وليس يف ديوانو؛ ينظر

. ـ1981، 1عبد العاؿ سامل مكـر ، دار البحوث العلمية، الكويت، ط:  ، حتقيق6/46

 
 
 
 

ـَ وقيؿ:"فقاؿ(حتّاـَ )وجو الخبلؼ في (ُقراضة الذىب)      وبّيف صاحب  حتى ):واختمؼ في حتّا
  .(1)("إالـَ )وكذا في . فحذفت منو التاء واأللؼ؛ لخروج متى عف صدر الكبلـ (متى

إالـَ الفرقة بيننا ؟ : قولنا  (إلى)ومثاؿ حذؼ ألفيا مع حرؼ الجر        



 18 

،   (2){َعمَّايَػَتَس ءُاوفَا}-: تعالى–ما جاء في قولو  (عف)     ومثاؿ حذؼ ألفيا مع حرؼ الجر
. االستفيامية في القرآف الكريـ  (ما)عمى  (عف)ولـ أجد دليبًل سواىا عمى دخوؿ حرؼ الجر

. االستفيامية والخبرّية  (ما)وحذفت األلؼ لمفرؽ بيف 
ميًما ؛ فاجتمعت بذلؾ ميماف  (عف)فقمبت نوف (ما)و (عف )أصميا  (عَـّ )     ومف الواضح أف 

: وجعؿ الفّراء والّنحاس المعنى في اآلية السابقة (. 3)االستفيامية  (ما)فأدغمتا ، ثـّ حذفت ألؼ 
ومعنى ىذا االستفياـ تفخيـ شأف ما يتساءلوف عنو : " وقاؿ البيضاوي . (4)ألي شيء يتساءلوف 

، كأّنو لفخامتو خفي جنسو فيسأؿ عنو ، والضمير ألىؿ مكة ، كانوا يتساءلوف عف البعث فيما 
يتداعونيـ : والمؤمنيف عنو استيزاًء كقوليـ -  صمى اهلل عميو وسمـ–بينيـ ، أو يسألوف الرسوؿ 

 . (5)" يدعونيـ ويرونيـ : ويتراءونيـ ، أي 
 ، إال أف ابف جني عّد ىذا األمر (6)     وممف قرأ بإثبات األلؼ عكرمة وعيسى بف عمر

االستفيامية ، إذا دخؿ عمييا  (ما)إثبات األلؼ في : ىذا أضعؼ المغتيف ، أعني: "ضعيًفا فقاؿ 
 . (7)" حرؼ الجّر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .269ص زاده،أمحد ، قراضة الذىب ، (1)
  .1:  سورة النبأ (2 )
  .5ص الدراويش ، زلمود، ادلاءات يف مصنفات اللغويُت والنحاة ، (3)
، ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين :  وينظر ؛5/125 ؛ والنحاس ، إعراب القرآف ، 3/227 الفراء ، معاين القرآف ، (4)

  .370ص
  .169- 5/168  البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ،(5)
  ،2/347علي ناصف وعبد احلليم النجار ، :  ابن جٍت ، احملتسب يف تبيُت وجوه القراءات واإليضاح عنها ، حتقيق (6)
،عبد العاؿ سامل ، القرآف  ؛1/329، ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب : ؛ وينظرـ 1994/ىػ1415، القاىرة ،  (ف.د)  ومكـر

 ؛ والّنايب ، علي زلمود ، ما يدور بُت ـ1968، دار ادلعارؼ ، مصر ،   327صالكرمي وأثره يف الدراسات النحوية ، 
 . (ت.د) ، دار الكتاب ، القاىرة ، 97، صاحلرفية واالمسية يف لغتنا العربية 

 .2/347ابن جٍت ، احملتسب يف تبيُت وجوه القراءات واإليضاح عنها ، ( 7)
 
 
 

 ، أما ابف ىشاـ (1)االستفيامية مع اتصاليا بحرؼ الخفض لغة  (ما)    وعّد اليروي إثبات ألؼ 
وىذا يجوز  : " (إعراب القرآف الكريـ وبيانو)وجاء في . (2)والسيوطي فجعبل إثباتيا ضرورة 
.  (3)" ضرورة ، أو في قميؿ مف الكبلـ

:    االستفيامية في الشعر قوؿ حساف بف ثابت (ما)    ومف األمثمة عمى إثبات ألؼ 
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                                          (الوافر)                                                                          
ادً   -2 ـى يىٍشتيميًني لىئيـه              كىًخٍنزيرو تىمىرَّغى في رىمى مىى مىا قا  (4) عى

االستفيامّية مع أنو سبقت بحرؼ     (ما)، حيث أثبتت ألؼ  (عمى ما قاـ): فالشاىد في قولو
 . (6)عمى أي شيء : وبّيف الموزعي أف المعنى . وىذا يعتبر ضرورة شعرية  . (5)جر 

األولى مع إثبات األلؼ ، واألخرى : لمسيوطي بروايتيف  (شرح شواىد المغني)وقد ذكر البيت في 
ـَ يقوـ يشتمني ، أي بحذؼ األلؼ :   .  (7)ففي

ف كاف إثباتيا جائًزا ، وذلؾ عندما فسر  (الكشاؼ)وبيف الزمخشري في  أف طرح األلؼ أجود ، وا 
 (ما) حيث قاؿ في أوجو إعراب (8)  {ِبَ  اَغَفَراِا ارَبِّ اَ َ َ َلِن اِ َيا ْاُ ْ َرِ  يَا}- : تعالى- قولو 

مف الذنوب ، : بالذي غفر لي ربي ، أي : المصدرية أو الموصولة ، أي: " في ىذه اآلية 
ـَ غفر لي : إال أف قولؾ ....بأي شيء غفر لي ربي : ويحتمؿ أف تكوف استفيامية ، يعني  ب

ف كاف إثباتيا جائًزا   .   (9)" ربي ، بطرح األلؼ أجود ، وا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  86ص اذلروي ، األزىية ، (1)
 . 2/710 ؛ والسيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت ، 1/329 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (2)
    .8/195 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (3)
الفارسي، أبو علي احلسن :؛ وينظر (ت.د) ، دار صادر، بَتوت ، 79ص ثابت، حساف، ديواف حساف بن ثابت ، (4)

 1ط دار الكتب العلمية ، بَتوت ،  ،1/435كامل اذلنداوي ، : بن أمحد بن عبد الغفار ، احُلّجة للقرّاء السبعة ، حتقيق 

 ؛ وابن ىشاـ ، 3/133، الرضي األسًتاباذي ، شرح كافية ابن احلاجب :   ؛ وينظربيت الشاىد يف ـ2001/  ىػ1421، 
  .8/195، ؛ والدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو  (َدمافِ ) ، برواية 1/329، مغٍت اللبيب

. تَػْتميٌم لذمِّو : شلرّغ يف رماد . قَػَبَح منظرُه : كخنػزير: اللغة 
 . 1/329، ؛ وابن ىشاـ ، ادلغٍت  86ص اذلروي ، األزىية ، (5)
  .370ص ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ، (6)
  .2/710 السيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت ، (7)
  .27:  سورة يس (8)
 .4/11 الزسلشري ، الكشاؼ ، (9)
  

وحّجة  . (1) الكسائي واليروي –في اآلية الكريمة السابقة -      وممف أيََّد كونيا مصدرية 
ىنا لو كانت استفياًما لحذفت األلؼ التصاليا بحرؼ الخفض ، كما قاؿ  (ما)أف : الكسائي 

االستفيامية المركبة  (ما) ؛ فؤلجؿ وجوب حذؼ األلؼ في (2){  َعمَّايَػَتَس ءُاوفَا}- : تعالى - 
لى مثؿ ذلؾ ذىب العكبري  . (3 )بحرؼ الجر : مصدرية عمى تقدير (ما)وأميؿ إلى كوف . (4)وا 
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وبّيف العكبري جواز كونيا مصدرية أو خبرية واستفيامية مع استبعاده . بغفرانو أو بمغفرة ربي
. (5)لؤلخيرة 

فإنو جواب عف السؤاؿ : " قائبًل  (ما)    وقد ذكر البيضاوي أيًضا في تفسيره الحاالت الثبلث لػ
نما تمنى عمـ قومو بحاِلو ليحمميـ عمى اكتساب مثميا - تعالى- عف قولو  عند ذلؾ القوؿ ، وا 

بالتوبة عف الكفر ، والدخوؿ في اإليماف ، والطاعة دأب األولياء في كظـ الغيظ والترّحـ عمى 
خبرية أو  (ما)األعداء ، أو ليعمموا أّنيـ كانوا عمى خطأ عظيـ في أمره ، وأنو كاف عمى حؽ ، و

: ، أي  (غفر)، أو استفيامية جاءت عمى األصؿ ، والباء صمة  (يعمموف)مصدرية والباء صمة 
 . (6)" بأي شيء غفر لي ؟ يريد المياجرة والمصابرة عمى أذّيتيـ 

  يجعمنا نقؼ قميبًل حوؿ تفسير (7)  {قَ َؿافَِبَ  اَأْغَويْػَتِن اأَلقْػُ َدفَّاَاُهمْا} - :  تعالى–    أما قولو 
 ؛ ألنو قد (8)  {ِبَ  اَغَفَراِا ارَبِّ اَ َ َ َلِن اِ َيا ْاُ ْ َرِ  يَا}-: تعالى–الزمخشري السابؽ في قولو 

قَ َؿا}-: تعالى–بّيف بأف طرح األلؼ أجود مع كوف إثباتيا جائز ،إال أنو ماؿ في تفسير قولو 
: لبلستفياـ كأّنو قيؿ  (ما):"  إلى أف إثبات األلؼ قميؿ وشاّذ فقاؿ (9){ فَِبَ  اَأْغَويْػَتِن اأَلقْػُ َدفَّاَاُهمْا

ثبات األلؼ إذا دخؿ حرؼ الجر عمى   (ألقعدفّ )بأي شيء أغويتني؟ ثـ ابتدأ   (ما)، وا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .370صابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ، : وينظر  ؛4/403،  ؛ والزركشي ، الربىاف 85 ص اذلروي ، األزىية ،(1 )
 . 1:  سورة النبأ (2)
.  158ص ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، (3)
  .2/1080،  العكربي ، التبياف (4)
  .2/1080،  ادلصدر السابق (5)
  .4/187 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (6)
  .16:  سورة األعراؼ (7)
  .27:  سورة يس (8)
  .16:  سورة األعراؼ (9)
 
 
 

نما أقسـ : ويجوز أف تكوف الباء لمقسـ ، أي . االستفيامية قميؿ وشاذ  فأقسـ بإغوائؾ ألقعدّف ، وا 
وكاف جديًرا أف . باإلغواء ؛ ألنو كاف مكّمًفا ، والتكميؼ مف أفعاؿ اهلل ؛ لكونو تعريًفا لسعادة األبد 

إذا سبقت بجر تحذؼ ألفيا في الغالب ، إف أبقيت  (ما)إف ىذا يؤكد عمى أف . ( 1 )"يقسـ بو 
. فذلؾ ضرورة وىو أمر نادر في الشعر ، وقميؿ في النثر 
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والباء متعمقة بفعؿ القسـ المحذوؼ ال : "     وبّيف البيضاوي بأف الباء لمقسـ أيًضا ، فقاؿ 
 . (3)واهلل ال بزيدَ أْلُمَرفَّ  : فبل نقوؿ  . (2)فإف البلـ تصد عنو ، وقيؿ الباء لمقسـ  (أقعدفّ )بػ

: في ىذه اآلية مصدرية ، والباء متعمقة بفعؿ القسـ المحذوؼ أي  (ما)فيحتمؿ إذف أف تكوف 
وىذا ما رّجحو ابف ىشاـ، وتعجب . بسبب إغوائؾ أقسـ : فبما أغويتني أقسـ باهلل ألقعدّف ، أي 

: ىنا موصولة، أي  (ما)مف الزمخشري إجازة كونيا استفيامية،وأنكر كذلؾ أف تكوف 
وأؤيد ابف ىشاـ فيما ذكره مف ترجيح كونيا  . (4)؛ ألف الذي غفر لو ىو الذنوب  (الذي)بمعنى

فبما أغويتني أقسـ باهلل ألقعدّف ، : مصدرية ، ال موصولة وال استفيامية ؛ ألف المعنى والتقدير
. بسبب إغوائؾ أقسـ ، واهلل أعمـ : أي 

االستفيامية المجرورة أولى مف إبقائيا كما ىو عند بعض  (ما)    ويرى البغدادي أف حذؼ ألؼ 
ذا ثبت أف ىذه لغة بعض العرب ، لـ يكف إثبات األلؼ نادًرا ، وال ضرورة،كما : " العرب وقاؿ  وا 
وقد ذكرُت سابًقا بأف مف  . (6)" باأللؼ(عّما)، فيمف قرأ(5){َعمَّايَػَتَس ءُاوفَا}-:تعالى- قيؿ في قولو 

. قرأ بإثبات األلؼ عكرمة وعيسى بف عمر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 والدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو  ؛4/404الزركشي ، الربىاف ، :  ؛ وينظر89- 2/88 الزسلشري ، الكشاؼ ، (1)
 ،2/522.  
  .3/5 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (2)
  .4/404،  الزركشي ، الربىاف (3)
  .1/329 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (4)
 . 1:  سورة النبأ (5)
 . (ت.د) ، 1 ط ، دار صادر ، بَتوت ،2/538 البغدادي ، عبد القادر بن عمر ، خزانة األدب ، (6)

 
 
 
 
 

في بيت حساف بف ثابت ال ُيحمؿ إال عمى الضرورة الشعرية ،  (ما)وعميو فإف إثبات األلؼ لػ
 . وىذه الظاىرة نادرة في الشعر ، وقميمة في النثر 

االستفيامية إذا اتصمت باسـ قبميا يكوف مضاًفا ، أي عند  (ما)    وكذلؾ تحذؼ األلؼ مف 
ـَ ُتحارُبني : "  ، مثؿ (1)انجرارىا بمضاؼ   . (2)" ِبُمْقَتضا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ادلخزومي ، مهدي ، يف النحو العريب نقد :  ؛ وينظر 3/132 الرضي األسًتاباذي ، شرح كافية ابن احلاجب ، (1)

 .ـ 1964 ، 1، ط ، ادلكتبة العصرية ، بَتوت 270وتوجيو ، ص
ـ  ؛ 1992/ىػ1413 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ،2/903 بابيت ، عزيزة فّواؿ ، ادلعجم ادلفّصل يف النحو العريب ، (2)

، 1ط ، دار اجليل ، بَتوت ، 437صيعقوب ، إميل بديع ، موسوعة احلروؼ يف اللغة العربية ، : وينظر
 . ـ 1988/ىػ 1408

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

: السكت (هاء)االستفهامية كالكقكؼ عميها بػ  (ما)حذؼ ألؼ 
االستفيامية المسبوقة بحرؼ  (ما)سبب اتصاؿ ىاء السكت بػ (الكتاب)      وضح سيبويو في 

أّما قوليـ عبلَمْو ، وفيَمْو ؟ وِلَمْو ؟ َوِبَمْو ؟ وَحتَّاَمْو ؟ فالياء في ىذه الحروؼ : " الجر قائبًل 
، وقد ....، فصار آخره كآخر اْرِمْو ،      َواْغُزْه  (ما)أجود إذا َوَقْفَت ؛ ألّنؾ حذفت األلؼ مف 
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ـْ ؟كما قالوا : قاؿ قـو  ـْ ؟ َوِل ؟ َوِب ـْ ؟ وعبلـْ اْخْش ، وليس ىذه مثؿ إّف ؛ ألنو لـ ُيحذؼ منيا : في
 . (1)" شيء مف آخرىا 

ـَ وغيرىما  الـَ ؛ ألّف : "     وبّيف ابف يعيش حّجة جواز التسكيف، فقاؿ عف إالـَ وحتّا  (حتى)وا 
والحرؼ ال يستقؿُّ بنفسو وال ينفصؿ عما بعده ، فتنزال منزلة الكممة الواحدة  (إلى)حرؼ وكذلؾ 
. ( 2)" فجاز إسكانيا 

 .  (3)    وىاء الّسكت مختارة في ىذا األصؿ عند عمماء العربية عوًضا عف األلؼ المحذوفة 
ـْ   إلخ ، وُيَعّد ىذا ..   وقد  وضحت بأف سيبويو بّيف بأّف الميـ ربما تكوف ساكنة مثؿ عبلـْ ، وِب

:   ، وذلؾ كقوؿ الشاعر (4)عمى سبيؿ الضرورة الشعرية ، أو التخفيؼ 
  (الرمؿ)                                                                        

ًذكىٍر   -3 مٍَّفتىًني               ًلهيميكـو طاىًرقىاتو كى ـٍ خى ًد ًل  (5)يىا أىبىا األىٍسكى
وقاؿ الفراء في . ، إذ سّكف الميـ لمضرورة  إجراًء لموصؿ مجرى الوقؼ (ِلـْ ):    فالشاىد في قولو

ـّ إف الكبلـ  (ما)، أّنيا (َكـْ )ونرى أف قوؿ العرب : " (معاني القرآف) وصمت مف أّوليا بالكاؼ ، ث
ـْ ذاؾ؟)حتى حذفت األلؼ مف آخرىا وسّكنت ميميا ؛ كما قالوا  (لػـ)كثر بػ ـَ قمَت : ومعناه  (ِل ِل

 .  ( 6)"ذاَؾ ؟ وِلما قمت ذاَؾ ؟ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .4/164 سيبويو ، الكتاب ، (1)
  .9/88 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)
 دار الكتب العلمية، بَتوت ، ،2/134 ابن اجلزري ، احلافظ أيب اخلَت الدمشقي ، الّنشر يف القراءات العشر، (3)
 . (ت.د)
  .271ص ادلخرومي،مهدي ، يف النحو العريب ، (4)
 ابن  ؛ و9/288، ابن يعيش ، شرح ادلفصل: مل أىتِد إىل قائلو فيما اضطلعت عليو من مصادر، وىو بال نسبة يف (5)

 3/197 وأورده البغدادي يف خزانة األدب ،  ؛2/709 والسيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت ،  ؛1/328ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، 
    . (مِلْ أسلمتٍت)برواية 

  .1/466 الفراء ، معاين القرآف ، (6)

 . (1)   وبّيف البغدادي المراد مف ىذا الكبلـ أّف تسكيف الميـ جائز غير مخصوص بالشعر 
ورّبما تبعت الفتحة األلؼ في الحذؼ وىو مخصوص : " فعارض بذلؾ ابف ىشاـ الذي قاؿ 

  . (2)" بالشعر
االستفيامية بشيء مستفسر عنو ، حذفت ألفيا  (ما)   ووجدت في كتاب سيبويو أنو إذا سبقت 

مجيء ـَ ِجْئَت ؟ ومثَؿ ـَ أنَت ؟ فإّنؾ إذا وقفت ألزمتيا الياء ، ولـ يكف فيو إال : نحو قوليـ 
 . (3)يستعمبلف في الكبلـ مفردْيف ؛ ألنيما اسماف  (مثؿ)و (مجيء)ثبات الياء ؛ ألف 



 24 

كجواز إبداليا مف  (ما)   وبّيف الدراويش أف ابف األنباري يرى جواز إبداليـ الياء مف األلؼ في 
 ،  وىذا ما فصمو سيبويو في (4)" َحْيَيَمو : "أَنْو ، وفي حييبل ، قالوا : ، فقالوا  (أنا)األلؼ في 

 . (5) (ما يبّينوف حركتو وقبمو متحرؾ): كتابو تحت باب 
ذا جاء بعد  بماذا تشتغؿ؟ وقد بّيف الّرضي : لـ تحذؼ ألفيا نحو  (ذا)االستفيامية  (ما)    وا 

 (ذا)ألف ذا لـ يثبت زيادتو ، وال كونو موصواًل ، إال مع ما صاَر مع : " السبب في ذلؾ بقولو 
ككممة واحدة ، فصار األلؼ كأنو في وسط الكممة ، والحذؼ قميؿ في الوسط لتحصنو مف 

ف شاركت االستفيامية في  (ما)الحوادث ؛ ولذا لـ تحذؼ األلؼ مف  الشرطية المجرورة ، وا 
 . (6)" التصّدر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .3/197 و 2/538 البغدادي ، خزانة األدب ، (1)
   . 1/328  ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ،(2)
  .9/88ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، :  ؛ وينظر164 -4/163 سيبويو ، الكتاب ، (3)
  .8ص الدراويش،زلمود ، ادلاءات يف مصنفات اللغويُت والنحاة ، (4)
  .164- 4/163 سيبويو ، الكتاب ، (5)
 .   3/133،  الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية (6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: االستفهامية هاء  (ما)قمب ألؼ 
اعمـ أّنو لّما كثر استعماؿ : " االستفيامية وحذفيا قائبًل  (ما)     عّمؽ ابف يعيش عمى قمب ألؼ 

ىذه الكممة ، وتشّعبت مواضعيا وأوقعوىا عمى ما ال يعقؿ، وعمى صفات مف يعقؿ ، ورّبما 
: فأما القمب .  عمى ألفيا تارة بالقمب ، وتارة بالحذؼ ااتسعوا فييا ، وأوقعوىا عمى ذواتيـ اجترؤو

ما األمر ؟ أو ما الخبر؟ فقمبوا األلؼ ىاًء ؛ ألنيا : َمْو ، والمراد : ففي االستفيامية وذلؾ قوليـ 
 .  (1)" مف مخرجيا ، وتجانسيا في الخفاء إال أّنيا أْبَيف منيا 
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قدمت المدينة ، فسمعت ضجيًجا بالبكاء كضجيج الحجيج ، : "    ونحو ذلؾ حديث أبي ذؤيب 
ومف  . (2)" ُقِبَض رسوؿ اهلل  صمى اهلل عميو وسمـ : َمْو ؟ قالوا : إذا أَىمُّوا باإلحراـ ، فقمت 

االستفيامية قد قمبت ىاًء مف غير أف ُتْسَبَؽ بحرؼ الجّر ؛  (ما)الواضح والممحوظ ىنا أف ألؼ 
ما األمر ؟ أو ما الخبر ؟ فقمبت : مّما يجّوز ىذا األمر ؛ ألف المعنى في حديث أبي ذؤيب 

 . (3)األلؼ ىاًء وحذؼ الخبر لداللة الحاؿ عميو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .6 /4 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (1)
  .6 /4 ادلصدر السابق ، (2)
  .6 /4 ادلصدر نفسو ، (3)

 

 
 

:تعميؽ أفعاؿ القمكب باالستفهاـ   

؛ لمجيء ما لو صدر الكبلـ بعده:      التعميؽ ًً  ، (1)ىو عبارة عف إبطاؿ العمؿ لفًظا ال محبلِّ
.( 2)فما لو صدر الكبلـ ال يعمؿ ما قبمو فيما بعده ، وال ما بعده فيما قبمو   

أخًذا مف  المرأة  المعمقة  التي : "       وبّيف ابف ىشاـ سبب تسمية التعميؽ بيذا االسـ فقاؿ 
لقد أجاد أىؿ ىذه الصناعة في وضع : ال متزوجة وال مطمقة ، وليذا قاؿ ابف الخشاب  (ىي)

. ( 4)وجّوز يونس تعميؽ جميع األفعاؿ باالستفياـ  . (3)"ىذا اّلمقب   
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ـّ التعميؽ باالستفياـ سواء أكاف بالحرؼ َ ِإْفاَأْدِر اَأَقرِيٌ اَأـا}-:  تعالى–، نحو قولو (5)     ويت
.(8){ َ َ  اَأْدرَ َؾاَ  ا ْاَح قَّةُا}- :  تعالى– ، كقولو (7 ) ، أـ باالسـ(6)  {بَِ  ٌدا َّ اتُوَعُد فَا  

: فقاؿ (البحر المحيط)أف يتعدى بالباء، وقد تحذؼ عمى قمة كما ذكر التوحيدي في (درى)فأصؿ 
لى اآلخر بحرؼ الجر، فقولو" بعد { َ  ا ْاَح قَّةُا}:فإذا دخمت ىمزة النقؿ تعّدى إلى واحد بنفسو، وا 

والجممة المعمؽ عنيا العامؿ في  ." (9)" في موضع نصب بعد إسقاط حرؼ الجر : أدراؾ 
. (10)"موضع نصب بذلؾ المعمؽ،حتى أنو يجوز لؾ أف تعطؼ عمى محميا بالّنصب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
،  4ط ، دار اجليل ، بَتوت، 172صالفاخوري ، . ح : ابن ىشاـ  ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، حتقيق ( 1)

 دار إحياء  ،1/316، زلمد زليي الدين عبد احلميد : ؛ و أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ، حتقيق ـ 1996/ىػ1416
 .ـ 1966، 5طالًتاث ، بَتوت ، 

عبد ادلنعم فائز مسعد ، :  زيد ، أمحد ، الفضة ادلضيئة يف شرح الشذرة الذىبية يف علم العربية ، حتقيق (2 )
 .ـ 1989/ىػ1410 ، 1ط ، مطبعة ادلعارؼ ، القدس ، 259-258ص 
 . (ت.د)،  (ـ.د)،  (ف.د)، 369، صزلمد زليي الدين عبد احلميد:  ابن ىشاـ، شرح شذور الذىب ، حتقيق (3)
 . (ت.د)، مطبعة حساف، القاىرة،  3/619ج/3، ؽ عضيمة،زلمد عبد اخلالق،دراسات ألسلوب القرآف الكرمي(4)
  .259صزيد ، الفضة ادلضيئة ، :  ؛ وينظر1/318 ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ، (5)
  .109:  سورة األنبياء (6)
حسن :  األمشوين ، أبو احلسُت نور الدين علي بن زلمد بن عيسى ، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  ، حتقيق (7)

 .ـ 1998/ىػ1419 ، 1ط دار الكتب العلمية ، بَتوت ،  ،1/368، محد وإميل بديع يعقوب 
  .3:  سورة احلاقة (8)
عضيمة،زلمد ، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، :   ؛ وينظر8/315 أبو حياف ، البحر احمليط يف التفسَت ، (9)
  .455-2/454ج/3ؽ
   .368ص ابن ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، (10)

  
 
 

:    ومما يدؿ عمى ذلؾ في الشعر قوؿ كثّير عزة 
  (الطويؿ)                                                                              

لَّتً   -4 تَّى تىكى ما كيٍنتي أٍدًرم قىٍبؿ ى عىزَّةى مىا البيكىى       كىال ميكًجعىاًت القىٍمًب حى  (1) كى
بالنصب عمى محؿ مفعولي  (موجعات)حيث عطؼ (وال موجعات القمب):   فالشاىد في قولو

االستفيامية عّمقتو عف العمؿ لفًظا ،  (ما)يقتضي مفعوليف ، و (أعمـ)، وىو بمعنى (أدري)
فكاف . (2)وىذا ما وضحو العيني في تفسير ىذا الشاىد . إلى أف توّلِت : لمغاية بمعنى  (حتى)و
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الحؽ لمفعؿ أف يعمؿ في لفظ المبتدأ والخبر النصب، ولكف المبتدأ اسـ استفياـ ال يجوز أف 
 (أدري)، لذلؾ عّمؽ الفعؿ  (ما االستفيامية)يعمؿ فيو ما قبمو ؛ ألف رتبتو الّتصدير ، وىو ىنا 

ما )بالّنصب عمى المحؿ ، وجممة  (ُموِجَعاتِ )عف العمؿ لفًظا ال محبلِّ ، وعطؼ عميو قولو 
. في محؿ نصب   (البكى

 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
؛ وينظر بيت ـ1971/ىػ1391، دار الثقافة ، بَتوت، 59صإحساف عباس ، :  عزّة ، كثَت ، ديواف كثَت عزة ، حتقيق(1 )

  .1/370 األمشوين،شرح األمشوين،   ؛174ص ؛ شرح قطر الندى ، 318/ 1ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ، : الشاىد يف 
 دار إحياء الكتب العربية ،  ،1/287 األمشوين ، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ومعو شرح شواىد العيٍت، (2)

 .  (ما اذلوى): ، وفيو البيت برواية  (ت.د)القاىرة ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : (ماذا؟)"  ذا " ك" ما " ما االستفهامية المركبة مف 
تفارؽ وجوب التصدير ، فيعمؿ فييا ما قبميا رفًعا  (ذا)االستفيامية إذا ركبت مع  (ما)     إف 

ويحتمؿ أف تأتي تمييًزا ، . (نقوُؿ ماذا؟ ): ، والنصب كقولنا (كاَف ماذا؟): ونصًبا ، فالرفع كقولنا 
. (1)(عشروف ماذا ؟ : عندي عشروف ، فنقوؿ ): كقولنا 
 : في العربية عمى أكجه (ماذا)كتأتي 
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أف :  أي (3 )ماذا التواني ؟:  ، نحو (2)اسـ إشارة  (ذا)استفيامية و (ما)أف تكوف  :     أحدها
 (ذا) ، والضابط في جعؿ (4)مبتدأ وخبر  (ذا)و (ما)و. أيُّ شيٍء ىذا التواني ؟ : يكوف التقدير 

ما بعدىا إف كاف اسًما فيي إشارية ؛ ألف االسـ ال يصمح : " إشارية قد وضحو الصابوني بقولو 
 .  (5)" لمصمة 

وقد  . (7) ، وىي ىنا بمعنى الذي (6)موصولة  (ذا)استفيامية و (ما)أف تكوف  :  كالثاني   
، وليس يكوف (الذي)وحده بمنزلة  (ذا)ىذا باب إجرائيـ : " أفرد ليا سيبويو باًبا في الكتاب فيقوؿ 

جراؤىـ إياه مع  (َمفْ )و (ما)إال مع  (الذي)كػ أما إجراؤىـ . بمنزلة اسـ واحد  (ما)في االستفياـ، وا 
 . (8) "(متاٌع حسفٌ ): فيقوؿ  (ماذا رأيت؟): فيو قولؾ  (الذي)بمنزلة  (ذا)

فبل يكوف اسًما موصواًل بمعنى   (ما)التي مع  (ذا)و: "      وجاء في شرح ألفية ابف معٍط 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ( .بتصرؼ )63ص الصابوين ، عبد الوىاب ، اللباب يف النحو ، (1)
زلمد : السيوطي ، معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف ، حتقيق :  ؛ وينظر382 ص ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ،(2 )

 .ـ 2003/ىػ1423 ، 1ط دار الفكر ، بَتوت ،  ،2/159، عبد الرحيم 
  .4/263 والسامرائي،فضل ، معاين النحو،  ؛1/330،  ابن ىشاـ ، ادلغٍت (3)
  .1/544 الصيداوي،يوسف ، الكفاؼ ، (4)
  .214ص الصابوين، ، عبد الوىاب ، اللباب يف النحو ، (5)
  .424ص السيوطي ، اإلتقاف ، (6)
 دار  ،349، صعلي توفيق احلمد :  الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاؽ ، اجلمل يف النحو ، حتقيق (7)

 .ـ 1984/ىػ1404 ، 1طاألمل ، األردف ، 
   .23 /4،  ؛ وابن يعيش ، شرح ادلفصل 2/416سيبويو ، الكتاب ، ( 8)
 
 
 
 

 
 
والسبب في ذلؾ يعود إلى أف األصؿ في . (  1)" االستفيامية عند سيبويو  (ما)إال مع  (الذي) 
. ( 2)أف يكوف اسـ إشارة  (ذا)

 ؛ ألف موضعو (4)شيًئا (ماذا) ، ولـ يعمؿ في (3)في مثاؿ سيبويو السابؽ اسـ تاـ  (ما)      فػ
أي شيء الذي رأيتو ، أي أف العائد : ، فالمعنى  (الذي)رفع لوقوع الفعؿ عمييا في صمة 

 . (6) ، وقد يذكر العائد لبلسـ الموصوؿ (5)محذوؼ غالًبا وىو األكثر 
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نما تكوف      َ ِإَذ اِق َلاا}- :  تعالى–االستفيامية، كقولو  (ما)موصولة بشرط أف يتقدميا  (ذا)وا 
ما الذي أنزؿ : َمْف ذا أتى؟ أي : االستفيامية ، نحو قولنا (مف)  أو (7){اَاُهما َّ َذ اَأنَنَؿارَبُّبُ م

، (9)فإف لـ يدخؿ عمييا شيء مف ذلؾ فيي اسـ إشارة  . (8 )َمِف الذي أتى؟: ربكـ ؟ و
: ؛ واستدلوا بقوؿ يزيد بف ُمَفرَّغ  الِحْمَيري (10) ولـ يجز الكوفيوف ىذا الشرط 

  (الطويؿ)                                                                          
مىٍيؾى إمىارىة ه         أىًمٍنًت ، كىهىذا تىٍحًمميفى طىًميؽي  -5  (11) عىدىٍس ، ما ًلعىبَّادو عى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 مكتبة اخلرجيي،  ،1/694علي موسى الشوملي، : ابن معٍط ،حيِت بن عبد ادلعطي،شرح ألفية ابن معٍط، حتقيق(1)
 .ـ 1985/ىػ1405  ،1طالرياض، 

 .ـ 1995/ىػ1419 دار الكتب العلمية ، بَتوت ،  ،1/139 األىدؿ ، زلمد بن أمحد عبد الباري ، الكواكب الدريّة ، (2)
  .1/695  ابن معٍط ، شرح ألفية ابن معٍط ،(3)
  .349 الزجاجي ، اجلمل يف النحو ، (4)
 . 1/696،  ابن معٍط ، شرح ألفية ابن معٍط (5)

  .1/696 ادلصدر السابق ، (6)
  .30:  سورة النحل (7 )
 .102ص ابن ىشاـ ، شرح قطر الندى ، (8)
  .102صادلصدر السابق ،  (9)
  ،2/223حسن محد ، :  ابن األنباري ، اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بُت النحويُت البصريُت والكوفيُت ، حتقيق (10)

 . 148-147ص وابن ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، ـ ؛1998/ىػ1418 ، 1طدار الكتب العلمية ، بَتوت ، 

عبد العًتوس صاحل، مؤسسة الرسالة، بَتوت، :  ،مجع وتنسيق 170 مفرَّغ، يزيد، ديواف يزيد بن مفرَّغ احِلْمََتي، ص(11)
 ابن  ؛1/437الفارسي ، احلجة للقرّاء السبعة ،  ؛1/138الفراء ، معاين القرآف ، :  ـ؛ ينظر بيت الشاىد يف 1982، 2 ط

  .2/514، البغدادي ، خزانة األدب  ؛24-4/23، يعيش ، شرح ادلفصل 
. اسم وايل سجستاف حينئٍذ : عّباد . اسم صوت يزجر بو البغل أو اسم للبغل : َعَدْس : اللغة 

 
 
 

اسًما موصواًل في نظر الكوفييف ، بجميع أحكاـ  (ذا)، استعمؿ  (ىذا تحمميف): الشاىد فيو قولو 
وىذا معارض  . (2)والذي تحممينو طميؽ :  ، عمى تقدير (1)االسـ الموصوؿ مف صمة وعائد 
 . (3)لرأي سيبويو وشاذّّ عند البصرييف 

اسًما موصواًل ،  (ذا)والذي تحممينو طميؽ ، يكوف :    وعمى تقدير الكوفييف السابؽ ، أي 
وىذا ال دليؿ فيو ؛ ألنو مخالؼ لرأي . خبر  (طميؽ)صمة ، والعائد محذوؼ ، و (تحمميف)و
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جممة حالية ،  (تحمميف)خبره ، و (طميؽ)لئلشارة ، وىو مبتدأ ، و (ذا)البصرييف ؛ بأف يكوف 
وقدر . (4)وىذا طميؽ في حالة كونو محمواًل لؾ ، وال يجوز ذلؾ في التمييزعمىالصحيح: والتقدير 

وأولى ابف األنباري ىذه القضية بنصيب مف  . (5)" ىذا محمواًل طميؽ :" ابف يعيش ذلؾ عمى 
وما أشبيو مف أسماء اإلشارة أف يكوف داالِّ  (ىذا)إنما قمنا ذلؾ ؛ ألف األصؿ في :" جيده ُمَعمّْبلً  

وسائر األسماء موصولة ليست في معناىا ؛ فينبغي أال يحمؿ عمييا ،  (الذي)عمى اإلشارة ، و
وىذا تمّسؾ باألصؿ واستصحاب الحاؿ، فمف ادعى أمًرا وراء ذلؾ بقي ُمْرَتَيًنا بإقامة الدليؿ ، وال 

 .  (6)" دليؿ عمى ما ادعوه 
      وقد استشيد صاحب المغني بيذا البيت عمى أف الحاؿ تتقدـ عمى عامميا إذا كاف فعبًل 

 . (7)متصرًفا ، أو وصًفا يشبيو 
وجيْيف  (تحمميف)وعندنا يحتمؿ قولو :"رأٌي ألبي عمي الفارسي وىو قولو (خزانة األدب)     وفي

وىذا رجؿ تحمميف، فتحذؼ الياء مف الصفة :أحدىما،أف يكوف صفة لموصوؼ محذوؼ تقديره
واآلخر ، أف يكوف صفة لطميؽ . الناس رجبلف، رجؿٌ أكرمَت ورجٌؿ أىنَت : كما حذفت في قولؾ

، فقدـ فصار في موضع نصب عمى الحاؿ ، فإذا احتمؿ غير ما تأّولوه مف الصمة لـ يكف عمى 
وعمؽ  البغدادي  . (8)" (الذي)الحكـ بأف ذلؾ واألسماء المبيمة توصؿ كما يوصؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .104، ص ابن ىشاـ ، شرح قطر الندى (1)
  .2/16 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)
 .(بتصرؼ)  4/23 ادلصدر السابق ، (3)
  .2/534 ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب، (4)
  .4/24 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (5)
  .2/224 ابن األنباري  ،اإلنصاؼ ، (6)
  .2/534 ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب ، (7)
  .2/514 البغدادي  ،اخلزانة ، (8)
 

واالحتماؿ األوؿ ضعيؼ ؛ ألنو تخريج عمى ضرورة ؛ ألف حذؼ الموصوؼ : " عمى ذلؾ قائبًل 
خاصّّ بالضرورة أو  (في)أو  (ِمف)إذا كاف صفتو جممة دوف أف يكوف بعًضا مف مجرور بػ

صمة  (تحمميف)الشذوذ، وأضعؼ مف ىذا تخريج ابف األنباري في مسائؿ الخبلؼ ، أف جممة 
وىذا الذي تحمميف ، وىذا ال يقوؿ بو بصري ؛ ألنو ال يرى أحد منيـ : لموصوؿ محذوؼ تقديره 

حذؼ الموصوؿ االسمي و بقاء صمتو ، والتخريج عمى الحالية ىو الجيد وال حاجة إلى  اعتبار 
كونو في األصؿ صفة ، فمّما قدـ صار حااًل ؛ ألف ذلؾ إّنما يعتبر في األحواؿ المفردة ال في 
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فإّف . الجمؿ، وادعاء أف العامؿ في ىذه الحاؿ ما في اسـ اإلشارة مف معنى الفعؿ غير جيد 
فقد .  (1)"ىو العامؿ في الحاؿ وصاحبيا  (طميؽ)، فػ (طميؽ)حاؿ مف ضمير (تحمميف)جممة 

جواز حذؼ االسـ الموصوؿ لمضرورة ، ويكوف التقدير عمى  (اإلنصاؼ)بّيف ابف األنباري في 
 . (3) ، فحذؼ االسـ الموصوؿ يجوز في الضرورة (2)" وىذا الذي تحمميف طميؽ : " حد قولو 

 أفاد (4)  {َ َ  اتِْلَكابَِ ِ  ِنَكايَ اُ وَسى}- :  تعالى–     وكانت حجة الكوفييف كذلؾ بقولو 
مبتدأ  (ما)و. ما التي بيمينؾ : "  ، والتقدير كما ورد في اإلنصاؼ (5)االستفياـ ىنا التقرير 

وال حجة لمكوفييف  . (7)فالمبتدأ والخبر فييما معنى التنبيو  . (6)" صمة  (يمينؾ)خبره و (تمؾ)و
اآام} - :  تعالى–، قاؿ اهلل  (ىذا)بمعنى  (ذلؾ)كما يكوف  (ىذه)بمعنى  (تمؾ)في ذلؾ ؛ ألف 

في  (بيمينؾ)والجار والمجرور في قولو . ىذا الكتاب :  ، أي (8) {َذِاَكا ْاِ َت ُ االَارَْيَ اِف وِا
 اا . (9)أي شيء ىذه كائنة بيمينؾ ؟ : موضع نصب عمى الحاؿ ، كأنو قاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .2/515البغدادي  ،اخلزانة ،( 1 )
 . 227 -2/226،  ابن األنباري ، اإلنصاؼ (2)

  .2/227 ادلصدر السابق، (3)
  .17:  سورة طو (4)
 .4/666 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (5)
  .2/223 ابن األنباري ، اإلنصاؼ ، (6)
  .3/36 النحاس ، إعراب القرآف ، (7)
  .2،1:  سورة البقرة (8)
   .4/24  ؛ وابن يعيش ، شرح ادلفصل ،2/226 ابن األنباري ، اإلنصاؼ ، (9)
 

توصبلف كما  (ىذه)و (تمؾ)؛ ألف  (بيمينؾ)ىا ىنا اسـ ناقص وصمتو  (تمؾ)    وزعـ الفراء أف 
كما يكوف الجار والمجرور صفة إذا وقع بعد نكرة : " وقاؿ صاحب المفصؿ  . (1)(الذي)توصؿ 
 .   (2)ىذه عصا بيمينؾ ، وصفة النكرة تكوف حااًل لممعرفة : نحو 

موصولة قوؿ َلبيد بف أبي       ربيعة  (ذا)استفيامية و (ما)     ومف الشواىد الشعرية عمى أف 
                                                  :

  (الطويؿ)                                                                           
باًطؿي   -6 كى الىؿ ه ـٍ ضى ى أى اًكؿي       أنىٍحبه فىييٍقضى  (3)أالى تىٍسأىالىًف اٍلمىٍرءى مىاذىا ييحى

، فدّؿ  (ماذا)في  (ما)وما بعده ، وىو مردود عمى  (أنحبٌ )رفع : "     والشاىد في ىذا البيت 
في  (ما)فػ. وما بعده مف صمة ، فبل يعمؿ في الذي قبمو  (الذي)في معنى  (ذا)ذلؾ عمى أف 
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عادة  . (4)" موضع رفع باالبتداء ؛ فمذلؾ رفع ما بعد ىمزة االستفياـ ردِّا عمييا  فرفع البدؿ وا 
 . (5)موصولة  (ذا)ىمزة االستفياـ معو يدّؿ عمى أف 

نما كاف الجواب أو البدؿ مرفوًعا إذا كاف   :" (شرح الرضي عمى الكافية)    وجاء في  (ذا)وا 
وعند . مقدـ عميو لكونو نكرة  (ما)مبتدأ وخبره  (ذا)إذف ، جممة ابتدائية ،   (ماذا)موصواًل ؛ ألف 

في  (يحاوؿ)وقد جعؿ ابف عصفور جممة   . (6)" خبره  (ذا)مبتدأ ، مع تنكيره ، و (ما): سيبويو 
 . (7)موضع نصب مفعوؿ وىو مرفوع في المفظ عامؿ في المعنى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .2/177 الفراء ، معاين القرآف ، (1)
  .4/24 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)
: بيت الشاىد يف : ، ينظر (ت.د) دار صادر ، بَتوت ، ،131ص ربيعة ، لبيد ، ديواف لبيد بن ربيعة العامري ، (3)

مطبعة ادلعاين ، بغداد  ، 371صصالح الدين السِّنكاوي،: ؛ والفارسي ، البغداديات ، حتقيق 2/417سيبويو ، الكتاب ، 
  .2/711 ؛ والسيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت ، 1/330؛ وابن ىشاـ ، ادلغٍت،  (ت.د)، 
  .4/24، ابن يعيش ، شرح ادلفصل :؛ و ينظر  2/417، (  2احلاشية رقم ) سيبويو ، الكتاب ، (4)
  .1/696 ابن معٍط ، شرح ألفية ابن معٍط ، (5)
. 3/139 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (6)

 ، 3/69فواز الشعار وإميل بديع يعقوب ، :  ابن عصفور ، علي بن مؤمن ، شرح مجل الزجاجي ، تقدمي وإشراؼ (7)
   .1/40 واألىدؿ ، الكواكب الدرية ، ـ ؛1998/ىػ1419دار الكتب العلمية  ،بَتوت ، 

 
 
 
 
 

 (يحاوؿ)زائدة وجممة  (ذا)مبتدأ و (ما)عمى أف  (خزانة األدب)    وقد ورد بيت الشاىد أيًضا في 
وىذا مخالؼ لرأي سيبويو ومف تبعو فإنو  . (1)يحاولو : والرابط محذوؼ ، أي . خبر المبتدأ 

.  ىنا موصولة  (ذا)جعؿ 
ذا كانت :"(شرح الكافية)    وجاء في  منصوبة المحؿ؛مفعواًل لمفعؿ (ما)مزيدة فػ (ذا)وا 

المتأخر،فالسؤاؿ،إذف جممة فعمية،فكوف الجواب جممة فعمية أولى لمتطابؽ ، فينصب االسـ عمى 
، وىو أرجح ( 2)"في السؤاؿ،فحذؼ لداللة السؤاؿ عميو (ما)إضمار مثؿ الفعؿ الذي انتصب بػ

: ، أي(العفو)، فيمف رفع (3) {َ َيْسأَُاوَنَكاَ  َذ ايُنِفُقوَفاُقِلا ْاَ ْفوُا}- : تعالى–الوجييف في قولو 
وىي تعود عمى الموصوؿ، وحذفيا لطوؿ االسـ  (ينفقوف)الذي ينفقونو العفو؛ وأضمرت الياء مع 

 ، فيكوف جواًبا موافًقا (5)؛ إذ األصؿ أف تجاب الجممة االسمية باالسمية والفعمية بالفعمية (4)
بالرفع أبو عمرو بف العبلء كما  (العفو)وممف قرأ  . (6)االسـ المسؤوؿ عنو مف رفع أو نصب 
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، وأضاؼ النحاس عبد اهلل بف أبي إسحاؽ وعيسى (8)، وتبعو الزمخشري في ذلؾ (7)بيف الفارسي
. (9)بف عمر

والرفع أف تجعؿ : "لمفراء (معاني القرآف)كما جاء في  (قِؿ العفُو ):     وأما وجو مف رفع فقاؿ 
كؿ استفياـ أوقعت عميو فعبًل بعده رفعًا ؛ ألّف الفعؿ ال يجوز تقديمو قبؿ االستفياـ ، فجعموه 

ذا نويت ذلؾ رفعت قولو(الذي)بمنزلة  : ؛ إذ لـ يعمؿ فيو الفعؿ الذي يكوف بعدىا، وا 
، (العفُو إنفاُقُكـْ ):" السابؽ- تعالى- ، وجعؿ ابف عطية التقدير في قولو (10)"(قؿ العفُو  )
 . (11 )"(الذي تنفقوف العفوُ )أو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 2/556،  البغدادي  ،خزانة األدب (1 )
  .140- 3/139 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (2)
  .219:  سورة البقرة (3)
، مؤسسة الرسالة ،  1/129، حامت صاحل الضامن :  مكي، ابن أيب طالب القيسي، مشكل إعراب القرآف، حتقيق (4)

 .ـ 1987/ىػ1407 ، 3طبَتوت ، 
  .383ص وابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ،  ؛1/330 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (5)
  .3/68 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (6)
 . 2/160 وابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ،  ؛1/434 الفارسي ، احلجة ، (7)

  .1/262 الزسلشري ، الكشاؼ ، (8)
  .1/309 النحاس ، إعراب القرآف ، (9)
 . 1/139 الفراء ، معاين القرآف ، (10 )

عبد السالـ عبد :  ابن عطّية ، أبو زلمد عبد احلق بن غالب ، احملّرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ، حتقيق (11)
 .ـ 1993/ىػ1413دار الكتب العلمية ، بَتوت ،  ، 1/295الشايف زلمد، 

منصوبة بو ؛ ألنو ال  (ما)وال يجوز أف تكوف : " فقاؿ   (ما)إال أف ابف األنباري لـ يجّوز نصب 
يجوز أف تعمؿ الصمة فيما قبؿ الموصوؿ؛وألف الفعؿ في الصمة مشغوؿ بالعائد المنصوب ؛ 

.  ( 1)" ىو العفو ُ : ما الذي ينفقونو ؟ فجاء الجواب العفُو ، أي : وتقديره 
العفُو إنفاُقُكـ ليس بجيد ؛ ألنو : وتقديره : "    وقد عارض أبو حياف ابف عطية عمى تقديره فقاؿ 

وقولو جائز ضعيؼ ، وكذلؾ نصبو مع رفعو ليس . أتى بالمصدر ، وليس السؤاؿ عمى المصدر 
النصب مع كونو  (ما)وقد عارضو كذلؾ بجوازه لػ . (2)" كما ذكر، بؿ ىو جائز وليس بضعيؼ 

:  خبًرا لمبتدأ محذوؼ فقاؿ  (العفو)فقد جعؿ التوحيدي . ضعيؼ بأنو جائز 
في  (ما)قؿ المنفؽ العفُو ، وأف يكوف : واألولى إذ ذاؾ أف تكوف خبَر مبتدأ محذوؼ تقديره " 

؛ قد (العفوُ )فإّف مف رفع  . (3)" موصوؿ يطابؽ الجواب لمتساؤؿ  (ذا)موضع رفع باالبتداء ، و
ألنيا  (ما)فالرفع عمى جواب . بمنزلة الذي بعد ما ، فبل ُتجعؿ معيا بمنزلة اسـ واحد  (ذا)جعؿ 
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ىي الخبر عمى العكس  (ما)ويجوز أف يكوف الموصوؿ ىو المبتدأ، أو . مبتدأ والموصوؿ خبرىا 
ومما جاء عمى ىذا في  . (5) ، وجممة المبتدأ والخبر في محؿ نصب مفعوؿ بو ثاٍف لسأَؿ (4)

برفع  . (6){ َ ِإَذ اِق َلاَاُهما َّ َذ اَأنَنَؿارَبُّبُ ْماقَ ُاوْ اَأَس ِط ُرا أَل َّاِ َيا} - :  تعالى–التنزيؿ أيًضا قولو 
 . (7) (أساطير)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .1/153 ابن األنباري ، البياف يف غريب إعراب القرآف ، (1)
  .169- 2/168  أبو حياف ، البحر احمليط ،(2)
  .2/169 ادلصدر السابق ، (3)
  .1/696 ابن معٍط ، شرح ألفية ابن معٍط  ، (4)
  .1/139 األْىَدؿ ، الكواكب الدرية ، (5)
  .24:  سورة النحل (6)
 ومكي، مشكل إعراب القرآف،   ؛2/394 ؛ والنحاس ، إعراب القرآف ، 1/436،  الفارسي ، احلّجة للقرّاء السبعة (7)
  . 2/77  ؛ وابن األنباري ، البياف يف غريب إعراب القرآف ،2/579 والزسلشري ، الكشاؼ ،  ؛1/417
 
 
 
 
 
 

، وىو  (لماذا جئَت؟): كمو استفياًما عمى التركيب، كقولؾ (ماذا)أف يكوف  : الكجه الثالث
:  وقوؿ جرير .(1)األشير 

 (البسيط)                                                                             
ٍيًف تىٍحنانىا -7 ـٍ        ال يىٍستىًفٍقفى إلى الدٍَّيرى ًتكي ًنٍسكى ٍزرى تىٍغًمبى مىاذىا بىاؿ ي  (2) يىا خي

 ، (3)، فبل يصح ىنا الموصولية (ماذا باؿ ِنْسَوِتُكـْ ):     والشاىد في ىذا البيت في قوؿ الشاعر
ما الذي ىو باؿ نسوتكـ؟ فاستعمموا : في البيت لـ يصح أف نقوؿ  (الذي)عمى  (ذا)فمو حممنا 

. ( 4) (ذا)، مف غير أف ينضـ إلييا  (ما)استعماؿ  (ماذا)
عَـّ ذا :لغًوا ، كما قالت العرب ، عّماذا تسأؿ؟ ولقالوا (ذا)فمو كاف  : " (الكتاب)     وجاء في 

 (إفّ )و (ما)اسًما واحًدا ، كما جعموا  (ذا)و (ما)، ولكنيـ جعموا  (عَـّ تْسأؿُ : كأنيـ قالوا )تسأَؿ ، 
 . (5)" في الجزاء  (حيثما)و (كأّنما)ومثؿ ذلؾ  . (إّنما): حرًفا واحًدا حيف قالوا 
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ممغاة إلغاًء حكميِّا ال حقيقيِّا ؛  (ذا)قد تكوف (ماذا الجبُؿ األشُـّ؟ ): قولؾ: "     وذكر الصابوني 
وأّما إلغاؤىا . ألنيا في الواقع موجودة، ولكف مف حيث اندماجيا في غيرىا ، تعّد غير موجودة 

بقاؤىا   . (6)" الحقيقي ، فيكوف باعتبارىا كممة مستقّمة زائدة ، ويجوز حذفيا وا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

أمحد : ؛ ومهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ، حتقيق  425ص والسيوطي ، اإلتقاف ،   ؛1/330،  ابن ىشاـ ، ادلغٍت (1)
 .ـ 1998/ىػ1418 ، 1ط ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1/274مشس الدين ، 

 ينظر بيت ـ ؛1994/ىػ1415 ، 2ط دار الكتاب العريب ، بَتوت ،  ،68ص شلق ، تاج الدين ، شرح ديواف جرير ، (2)
  ؛ وابن نور الدين ، 2/711؛ و السيوطي، شرح شواىد ادلغٍت،  (بال نسبة) 1/330، ابن ىشاـ  ، ادلغٍت : الشاىد يف

  .383صمصابيح ادلغاين ، 
. مجع أخزر وىو صغَت العْينُْت  : (اخلزر)و. إّف نساَءىم ال دين ذلنّ  إذ ال يدخلن َديرًا وال معبًدا : ادلعٌت 

 . 1/274 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (3)
  .1/436 الفارسي ، احلجة للقرّاء السبعة ، (4)
  .418 – 2/417 ،  سيبويو ، الكتاب(5)
 . 215- 214ص الصابوين ،عبد الوىاب، اللباب يف النحو ، (6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في غير قراءة أبي (2) بالنصب (1) {اُقِلا ْاَ ْفوَا}:    وينطبؽ ىذا الوجو عمى اآلية الكريمة 
اكتفى  (المغني)إاّل أف صاحب . عمرو بف العبلء وعبد اهلل بف أبي إسحاؽ وعيسى بف عمر

 . (3)" في قراءة غير أبي عمرو : " بقولو 
، وبّيف النحاس بأنيا قراءة أىؿ الحرمْيف وأىؿ (4)بالنصب (العفوَ )     وقرأ جميور النحاة 

 . (6)اسًما واحًدا (ماذا)، وقد جعميا الزجاج والنحاس كذلؾ مع تقدير(5)الكوفة
كممة واحدة ، وىي في محؿ نصب بما بعدىا ، وىو  (ماذا)عمى أّف  (العفو)     فنصب كممة 

فأجابوا بالنصب ليطابؽ الجواب السؤاؿ ،  . (7)أي شيء ينفقوف : يسألونؾ : ، أي  (ينفقوف)
نصبت العفو ؛ : "ويقوؿ مكي في ذلؾ . (8)وتكوف المطابقة مف حيث المعنى ال مف جية المفظ 

 (ذا) ، فمو كانت (9) " (ىاء)فوجب أف يكوف إعرابو مثؿ إعرابيا ولـ تضمر  (ما)ألنو جواب 
منصوب  (العفو)و. موصولة لما صح أف يعمؿ ما بعدىا المتناع الصمة فيما قبؿ المنصوب 
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فروي عنو النصب كالجميور  (العفو)واختمؼ عف ابف كثير في . (10)بفعؿ دؿ عميو األوؿ 
 ، وىذا مترّتب عمى (11)والرفع كأبي عمرو بف العبلء وعبد اهلل بف أبي إسحاؽ وعيسى بف عمر

. مف جعميا اسًما واحًدا أو اسميف مع كوف جعميا غير مجزَّأة أقوى لممعنى  (ماذا)
 . (12)" ووجو الكبلـ فيو النصب، يريد؛ قؿ ينفقوف العفو، وىو فضؿ الماؿ:"      وذكر الفّراء

 :     (إعرابو)والنحاس أّيد ذلؾ مف ناحية تفسير اآلية الكريمة الذي يدؿ عمى النصب ، فجاء في 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .219:  سورة البقرة (1)
  .425ص السيوطي  ، اإلتقاف ، (2)
  .2/160  ؛ وابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، 1/330،  ابن ىشاـ ، ادلغٍت (3)
 . 2/168 أبو حياف ، البحر احمليط ، (4)
 . 1/309 النحاس ، إعراب القرآف ، (5)
  ـ1997/ىػ1418، 2ط دار احلديث ، القاىرة ،  ،1/293عبد اجلليل شليب ، :  الزجاج ، معاين القرآف وإعرابو ، حتقيق (6)

  .3/428 و 1/309النحاس ، إعراب القرآف ، : ؛ وينظر
  .1/697 ؛ وابن معٍط ، شرح ألفية ابن معٍط ، 4/24  ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (7)
  .169- 2/168 أبو حياف ، البحر احمليط ، (8)
 . 1/129 مّكي ، مشكل إعراب القرآف ، (9)

 1/697ابن معٍط ، شرح ألفية ابن معٍط ، ( 10)
  .2/169 وأبو حياف ، البحر احمليط ،  ؛1/295،  ابن عطية ، احملّرر الوجيز (11)
 1/141 الفراء ، معاين القرآف ، (12)
 
 
ينفقوف العفو ، وقاؿ : العفو ما يفضؿ عف أىمؾ فمعنى ىذا: الفضؿ ، وقاؿ: قاؿ ابف عباس" 

: مفعوؿ بو لفعؿ محذوؼ تقديره -  إذف– (العفوَ )فػ . (1)"قؿ أْنِفقوا العفَو : المعنى : الحسف 
-   تعالى–في قولو  (العفو)فإّف نصب .  (2)الزيادة عف الحاجة : أنفقوا أو ينفقوف ، ومعنى العفو

.  أدّؽ وأعـّ لفيـ المراد مف اإلنفاؽ ، فيذا ىو الرأي األصوب ، وما عميو الجميور وسيبويو 
 . (3){ َذ اَأنَنَؿارَبُّبُ ْماقَ ُاوْ اَخْ ر ًاَ  }-: تعالى–   وما جاء عمى ىذا في التنزيؿ أيًضا قولو 

، أو موصوالً  بمعنى ( 4)كميا بجممتيا اسـ جنس بمعنى شيء  (ماذا)أف تكوف  : الكجه الرابع
 (7)واختمؼ في تخريج قوؿ الشاعر . (6) ، وعمى أف يكوف المجموع اسًما واحًدا موصواًل (5)الذي 

          (الوافر):                                                         
لىًكٍف ًباٍلميغىيًَّب نىبًِّئيني  -8 ًمٍمًت سىأتَّقيًه       كى  (8) دىًعي ماذا عى
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كمو مفعوؿ َدِعي ، ثـ اختمؼ فقاؿ السيرافي  (ماذا)     فالشاىد عند جميور النحاة عمى أف 
، (9)نكرة بمعنى شيء : ما موصوؿ بمعنى الذي ، وقاؿ الفارسي :  و أبو الحسيف بف خروؼ 

نكرة مبنية عمى السكوف في : أو ىي.دعي شيًئا معموًما: وىي صفة لموصوؼ محذوؼ تقديره 
 . (11)"ألف التركيب يثبت في األجناس دوف الموصوالت :"وعمَّؿ الفارسي رأيو.(10)محؿ نصب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .1/435، للقرّاء السبعة  ؛ والفارسي ، احلّجة1/310 النحاس ، إعراب القرآف ، (1)
  .1/287،  الّدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو (2)
  .30:  سورة النحل (3)
 وابن اجلزري ، النشر يف  ؛3/149 ؛ والرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، 2/417، سيبويو ، الكتاب : ينظر (4)

  .2/36 ؛ والسيوطي ، معًتؾ األقراف ، 5/474،  وأبو حياف ، البحر احمليط  ؛2/160القراءات العشر ، 
  .383ص ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ، (5)
  .425ص والسيوطي ، اإلتقاف ،  ؛1/331،  ابن ىشاـ ، ادلغٍت (6)
 حبثت فلم أجد أحًدا عزاه لقائل معُّت فيما اضطلعُت عليو من مصادر غَت الفارسي ، احلّجة للقرّاء السبعة ، (7)
 وابن عصفور ، شرح مجل  ؛2/418سيبويو ، الكتاب ، : وىو بال نسبة يف .  فقد عزاه للمثقب العبدي  1/435

 .   14/12 وأليب حّية الّنمَتي يف لساف العرب، .1/331؛وابن ىشاـ ، ادلغٍت،  3/69الزجاجي ، 
  .2/714 والسيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت ،  ؛3/147 الفارسي ، البغداديات ، (8)
   .383ص وابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ، ؛1/331 ابن ىشاـ  ، مغٍت اللبيب ، (9)
  .2/903 بابيت،عزيزة ، ادلعجم ادلفصل يف النحو العريب ، (10)
  .1/331 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (11)

 
 

التي  (ما)مف  (ماذا)فقد رّكب  (ما َعِمْمتِ ): لكف ابف عصفور جعؿ الشاىد في قوؿ الشاعر 
أف تكوف بتقدير  (ماذا)فيو ال يتصور في  . (1)التي ىي اسـ موصوؿ  (ذا)بمعنى شيء ، و

، أو بفعؿ  (عممت)، أو بػ (َدعي)اسـ واحد ؛ ألنو لو كاف كذلؾ ، لـ َيْخُؿ أف يكوف منصوًبا بػ
؛ ألنو ال يكوف إذ ذاؾ  (سأتقيو)وباطؿ أف يكوف منصوًبا بفعؿ مضمر يفسره  . (سأتقيو)يفسره 

فكأنو  (دعي)فمـ يبؽَ إال أف يكوف مبتدأ وخبًرا، قد عّمؽ عنو . موضع مف اإلعراب (عممت)لػ
عائد    (سأتقيو)،والمضمر الذي في (سأتّقيو)دعي أّي شيء الذي عممِت فإّني : قاؿ
لـ يمتنع  (شيء)أو بمعنى  (الذي)بمعنى  (ماذا)إذا قدرت : " وردَّ عميو ابف ىشاـ  . (2) (ذا)إلى 

في ذا الموضع  (الذي)بمنزلة  (ذا)ولو كاف  : " (الكتاب)وجاء في  . (3) " (دعي)كونيا مفعوؿ 
 . (4 )"َخْيٌر : ألبّتة ، لكاف الوجو في ماذا رأيَت ؟ إذا أجاب أف يقوؿ 
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ىمع )وجاء في  . (5) " (الذي)بمنزلة  (ذا)وال يمكف أف تكوف  : " (البغداديات)    وورد في 
 . (6)" خاّص بالشعر: واستعماليا عمى ىذا الوجو قميؿ ، وقيؿ : قاؿ أبو حياف  : " (اليوامع

:   ، كقوؿ الباىمي (7)لئلشارة  (ذا)زائدة و (ما)أف تكوف  : الكجه الخامس
 (الوافر)                                                                              

ذيؽي  - 9 ٍصًؿ ميٍنتىًكثه حى ٍبؿي الكى حى كؽ ي            كى  (8) أىنىٍكرنا سىٍرعى مىاذىا يىا فىري
:    وذكر الفارسي  . (9)لئلشارة  (ذا)زائدة و (ما)حيث جاءت  (ماذا):      فالشاىد فيو قولو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .3/69 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ،  (1)
،  والبغدادي ، خزانة األدب  ؛3/70 وابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ،  ؛375- 374ص الفارسي ، البغداديات ، (2)
2/555.  
  .1/331  ابن ىشاـ ، ادلغٍت ،(3)
  .2/418 سيبويو ، الكتاب ، (4)
 .373صالفارسي ، البغداديات ،  (5)
 .1/275، السيوطي ، مهع اذلوامع  (6)
  .2/160 وابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ،  ؛1/331 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (7)
 ، و أليب شقيق جرد بن رباح 5/244 اختلف على قائل ىذا البيت فهو دلالك بن ُزغبة الباىلي يف لساف العرب، (8)

 وابن نور الدين، مصابيح  ؛1/331ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، : ينظر بيت الشاىد يف . 10/30الباىلي يف لساف العرب، 
أصلو بضّم الراء ، فُخفَِّف : َسرَْع . أنفارًا : أنَػْورًا  :  اللغة  .2/714،  والسيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت  ؛384صادلغاين ، 

ْنَتِكث . 
ُ
. ادلقطوع: ادل

 .( 1احلاشية رقم) 384 ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين،ص(9)

 
 
 . (1)" يجوز كوف ذا فاعؿ َسْرَع ، وما زائدة ، ويجوز كوف ماذا كمو اسمو" 

أجازه  : " (المغني)جاء في  . (2)زائدة  (ذا)استفيامية و (ما)أف تكوف  : الكجه السادس
 وعمى ىذا التقدير فينبغي وجوب حذؼ األلؼ في (ماذا صنعت ؟): جماعة منيـ مالؾ في نحو

  . (4)(ماذا في يدَؾ؟): وىذا مثؿ قولنا . (3)"والتحقيؽ أف األسماء ال تزاد (لـ ذا جئت): نحو
ومف المبلحظ أف أكثر األوجو . زائدة ال محؿ ليا مف اإلعراب  (ذا)اسـ استفياـ مبتدأ و (ما)فػ

تمتمؾ قوة  (ماذا)والذي يبدو لي أف . تدؿ عمى اسـ موصوؿ  (ذا)استفيامية و (ما)قوة ىو كوف 
تحتوي عمى كممتيف في أكثر وجوه تخريجيا ،  (ماذا)لكوف  (ما)ومبالغة في االستفياـ ليست في 

ربما يحتمؿ  (ذا)ماذا تدرسوف ؟ ولو حذفنا : يحتـ معنى االستفياـ كقولنا  (ماذا)واالستفياـ بػ
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أنا أدري ما يأكؿ ، فمذلؾ يعتبر االستفياـ : كقولنا  (أي الموصولية)المعنى االستفياـ والخبر 
 . (ما)أبمغ وأقوى مف االستفياـ بػ (ماذا)بػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .1/332 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ،( 1)
  .2/159  ؛ والسيوطي ، معًتؾ األقراف ،2/160 ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر، (2)
  .1/332،  ابن ىشاـ ، ادلغٍت (3)
 .ـ 1988/ىػ1408 ، دار النهضة العربية ، بَتوت ، 61ص الراجحي ، عبده ، التطبيق النحوي ، (4)

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  (1) (ماذا ؟)ممخص إلعراب 
.  لماذا أىممت؟ فيي اسـ استفياـ في محؿ جر بحرؼ الجر : إذا سبقت بحرؼ جر مثؿ : أكال 
اسـ  (ما)ماذا النشاط ؟ فتكوف : إذا جاء بعدىا اسـ مفرد  غير االسـ الموصوؿ ، نحو:  ثانيا

كميا اسـ استفياـ  (ماذا)أو . بدؿ (النشاط  )اسـ إشارة خبرًا أو العكس ، و (ذا)استفياـ مبتدأ ، و
. مبتدأ ، واالسـ بعدىا خبر أو العكس

:  ماذا الذي نفعمو ؟ فتحتمؿ أف تكوف عمى ثبلثة أوجو: إذا جاء بعدىا اسـ موصوؿ ، نحو : ثالثا
. خبر (والذي )اسـ استفياـ مبتدأ ، :      أحدىا
. بدؿ (الذي )اسـ إشارة ، وىما معًا جممة اسمية، و  (ذا  )اسـ استفياـ ، و (ما  ):      الثاني
. توكيد (الذي  )اسـ موصوؿ، وىما معًا جممة اسمية،و (ذا)اسـ استفياـ،و  (ما):      الثالث
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 فتكوف عمى (2){َ َيْسأَُاوَنَكاَ  َذ ايُنِفُقوفَا}- : تعالى - إذا جاء بعدىا جممة فعمية كقولو : ارابع
: وجييف 

اسـ موصوؿ خبرًا أو العكس ،  (ذا )اسـ استفياـ مبتدأ ، و  (ما )أف تكوف :       األوؿ 
. والجممة الفعمية صمة الموصوؿ

. كميا اسـ استفياـ مفعوؿ بو مقدـ لمفعؿ بعده  (ماذا ):       الثاني 
ماذا في بيتؾ ؟ فإما أف نعرب : ماذا خمفؾ؟ و :  إذا أتى  بعدىا شبو جممة ، كقولنا:خامسا

. اسـ استفياـ مبتدأ ، وشبو الجممة خبر (ما)
: درست ماذا أريد ؟ فتعرب عمى وجييف : إذا جاء قبميا فعؿ ال يفيد السؤاؿ ، نحو : سادسا
. كميا اسـ موصوؿ مفعوؿ بو ، والجممة بعده صمة  (ماذا ):  األوؿ 
. كميا نكرة موصوفة مفعوؿ بو ، والجممة بعده صفة  (ماذا):  الثاني 





_________________________



.(بتصرؼ )،(ت. د) ، 3،  دار ادلعارؼ ، مصر ، ط 266-265  إبراىيم ، عبد العليم ، النحو الوظيفي، ص(1)
  .219:  سورة البقرة (2)
 
 
 
 
 
 

:- االستفهامية في القرآف الكريـ  (ما)أمثمة جزئية كمكٌجهات كمٌية عمى داللة 
ـْاُكنُتْماُشَهَد ءاِإْذاَحَضَرايَػْ ُقوَ ا ْاَ ْوُتاِإْذاقَ َؿااَِبِن ِواَ  اتَػْ ُبُد َفاِ يا}- :  تعالى–    قاؿ  َأ

السابؽ في موضع نصب -  تعالى–في قولو  (ما)فػ.(1) {بَػْ ِد اقَ ُاوْ انَػْ ُبُداِإاَػَهَكاَ ِإاَػَواآبَ ِاكَا
أيَّ شيء تعبدوف مف بعدي ، أي َبْعَد موتي : ، أي مفعوؿ بو مقدـ عمى تقدير (2) (تعبدوف)بػ

 . (4)، فحذؼ المضاؼ وأقاـ المضاؼ إليو مقامو (3)ومف بعد وفاتي 
؛ ألنو أراد أف يختبرىـ ، ولو  (َمفْ )ولـ َيُقْؿ  (ما)عف المعبود بػ- عز وجؿ–     وقد عبر اهلل 

نما أراد تجربتيـ فقاؿ  (َمفْ )قاؿ  وأيًضا . (ما)لكاف مقصوده أف ينظر لمف يريد أف ييدي منيـ؛ وا 
فالمعبودات المتعاَرفة مف دوف اهلل جمادات كاألوثاف والنار والشمس والحجارة ؛ فاستفيـ عّما 

 . (5)يعبدوف مف ىذه األشياء 
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َ َ  اَاُ ْماالَاتُػَق تُِلوَفاِف اَسِب ِلا اّلِواَ  ْاُ ْسَتْضَ ِف َياِ َيا ارَِّ  ِؿاَ  انَِّس ءا}- :  تعالى–      أّما قولو 
فالواو استئنافية ، والكبلـ  . (6) {َ  ْاِوْاَد ِفا اَِّذيَيايَػُقوُاوَفارَبػََّن اَأْخرِْ َن اِ ْياَىػِذِها ْاَقْريَِةا اظَّ ِاِماَأْىُلَه 

وىو يتضّمف المستضعفيف مف أْيدي . مستأنؼ ، مسوؽ لمحث عمى الجياد بطريؽ االستفياـ 
الجياد - تعالى- الكفرة المشركيف الذيف يسومونيـ سوء العذاب ، ويفتنونيـ عف الديف، فأوجب اهلل

ف كاف في ذلؾ تمؼ  ظيار دينو واستنقاذ المؤمنيف الضعفاء مف عباده ، وا  إلعبلء كممتو وا 
ّما باألمواؿ  . النفوس ، وتخميص األسارى واجب عمى جماعة المسمميف إّما بالقتاؿ وا 

 .  (7)والمستضعفيف مف كاف بمكة مف المؤمنيف تحت إذالؿ قريش وأذاىـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .133: سورة البقرة (1)
  .1/265 النحاس ، إعراب القرآف ، (2)
خليل ادلْيس ، :  قدـ لو  ،1/782ج/1، ـ الطربي ، أبو جعفر زلمد بن جرير ، جامع البياف عن تأويل أي القرآف (3)

 .ـ 1995/ىػ1415صدقي العطار ، دار الفكر ، بَتوت ، : ضبط 
   .1/124 ابن األنباري ، البياف يف غريب إعراب القرآف ، (4)
خليل ادليس ، :  قدـ لو  ،2/129ج/1ـ القرطيب ، أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، (5)

 .ـ 1993/ىػ1414 ،1طعرفات العّشا ، دار الفكر ، بَتوت ، : صدقي مجيل ، خرج حديثو : مراجعة 
  .75:  سورة النساء (6)
 . (بتصّرؼ) 241-5/240ج/3ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، (7)

 
ف كاف الفعؿ لؤلىؿ ِلُعْمَقِة . (1)  والقرية ىنا مكة المكرمة بإجماع مف المتأّوليف ووصفيا بالظمـ وا 

 ( .2)الضمير بيا

وأيُّ : في اآلية السابقة ، اسـ استفياـ معناه األمر واإلنكار في محؿ رفع مبتدأ ، أي (ما)    و
تجّددوف القتاؿ في كؿ وقت ، وال تمّمونو : أي  (ال تقاتموف)شيء لكـ مف دنيا وآخرة حاؿ كونكـ 

جار ومجرور  (لكـ)و . (3)صاحب العظمة الكاممة ، والغنى المطمؽ -  تعالى–ألجؿ اهلل 
في موضع نصب عمى  (ال تقاتموف في سبيؿ اهلل )، وجممة  (ما)متعّمقاف بمحذوؼ خبر المبتدأ 
: ، وذلؾ عمى تقدير(4)ما في الظرؼ مف معنى الفعؿ: ، أي (لكـ)الحاؿ مف الكاؼ والميـ في 

. (6)، فيعاتبيـ عمى ترؾ الجياد ويحّرضيـ عميو(5)أيُّ شيء استقّر لكـ غير مقاتميف
 . (7){َفَ  اَاُهْماَعِيا اتَّْذِكَرِةاُ ْ ِرِ  يَا } :السابؽ كقولو - تعالى–     وجعؿ النحاس قولو 

َفَ  اَاُ ْماِف ا ْاُ َن ِفِق َياِفَئتَػْ ِيا}- : تعالى–وكذلؾ جعؿ مكي قولو . حاؿ منصوبة  (معرضيف)فػ
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 (8){ َ  اّلُواَأرَْكَسُهماِبَ  اَكَسُبوْ اَأتُرِيُد َفاَأفاتَػْهُد ْ اَ ْياَأَ لَّا اّلُواَ َ ياُيْضِلِلا اّلُوافَػَلياَتِجَداَاُواَسِب الًا
  . (....وما لكـ ال تقاتموف )مشابًيا لقولو 

قَ َؿاُ وَسىاَ  اِ ْئُتمابِِوا }- : تعالى–استفيامية أـ خبرية في قولو  (ما)    وقد اْخُتِمَؼ عمى كوف 
بأنو يقرأ عمى االستفياـ وعمى الخبر ، فإّما أف تكوف   (األزىّية)فقد جاء في   . (9){ اسِّْحُرا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .5/231ج/4ـ الطربي ، جامع البياف ، (1)

  .5/241ج/3ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، (2)

 عبد الرزاؽ ادلهدي ، :  البقاعي ، برىاف الدين إبراىيم بن عمر ، َنْظم الدُّرر يف تناسب اآليات والسور ، حتقيق (3)

 .ـ 1995/ىػ1415، 1طدار الكتب العلمية ، بَتوت ،  ، 2/280
  .2/100 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (4)
  .1/260 ابن األنباري ، البياف ، (5)
 1/376، عبد احلميد ِىْنداوي :  الشافعي ، زلمد بن عبد الرمحن الشَتازي ، جامع البياف يف تفسَت القرآف ، حتقيق (6)

 .ـ2004/ىػ1424، 1ط، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 
  .1/471النحاس ، إعراب القرآف ، :  وينظر  .49:  سورة ادلدثر(7)
  .1/260  ؛ وابن األنباري ، البياف ،1/202مكي ، مشكل إعراب القرآف ، : وينظر  . 88: سورة النساء (8)
 .  81: سورة يونس (9)

 

 ، (1)خبر المبتدأ (السحرُ )صمة ، و (جئتـ بو )، وجممة (الذي)اسًما موصواًل مبتدأ بمعنى  (ما) 
 .( 3) (ما جئتـ بو سحرٌ ):ويؤّيد ىذا أّف في حرؼ ُأَبّي . (2)وأكثر القّراء عمى ىذه القراءة 

خبر  (الّسحرُ )الخبر، و (جئتـ بو)رفًعا باالبتداء وىي استفياـ ، و (ما)      ويجوز أف تكوف 
أي : فيو بمعنى  (ما)أّنو جعؿ :  ، والحجة لمف استفيـ (4)ىو السّْحُر : ابتداء محذوؼ تقديره 

  وىي ألؼ التوبيخ بمفظ (5) {َأِسْحٌراَىػَذ ا}- :  تعالى–جئتـ بو ، السحر ىو ؟ دليمو قولو 
 . (6)االستفياـ ؛ ألنيـ قد عمموا أّنو سحر 

بالمد ، فعمى  (ما جئتـ بو السحرُ ):      وقرأ أبو جعفر يزيد بف القعقاع وأبو عمرو بف العبلء 
ىو : خبر ابتداء محذوؼ أي  (السحر)الخبر، و (جئتـ بو)استفيامية و (ما)ىذه القراءة تكوف 

فكأّنو ىنا استفياـ إنكاٍر وتقميؿ ِلما .(7)(الذي)بمعنى  (ما)السحر،وال يجوزعمىيذه القراءة أف تكوف 
فقد عمموا - عميو السبلـ–جاؤوا بو،باإلضافة إلى التوبيخ والتقصير ، وليس ىو باستخبار موسى 

نما وّبخيـ؛ بسبب ما فعموا ولـ يستخبرىـ عف شيء لـ يعمْمو ، وفيو أيًضا معنى (8)أنو سحر ، وا 
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بداًل مف اسـ االستفياـ ؛ لذلؾ أعيدت معو  (السحر)ويجوز أف تكوف  . (9)التحقير ِلما جاؤوا بو
،وخبره خبر المبدؿ منو، أي خبر المبتدأ ؛ فمذلؾ دخمو معنى االستفياـ ،  (10)أداتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .1/418؛ وابن األنباري ، البياف ،  76ص اذلروي ، األزىّية ، (1)
  .2/263،  النحاس ، إعراب القرآف (2)
  .1/351 مكي ، مشكل إعراب القرآف ، (3)

  .1/418 ؛ وابن األنباري ، البياف ، 1/351،  ادلصدر السابق (4)
  .77:  سورة يونس (5)
، 1طأمحد ادلزيدي ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، :  ، حتقيق 103ص ابن خالويو ، احلجة يف القراءات السبع ، (6)

 .ـ 1999/ىػ1420
  .1/351،  ومكي ، مشكل إعراب القرآف  ؛2/263 النحاس، إعراب القرآف ، (7)
عبد الكرمي : حتقيق   والكرماين، أبو العالء ، مفاتيح األغاين يف القراءات وادلعاين، ؛2/263 ادلصدر السابق، (8)

 .ـ 2001/ىػ1422، 1ط دار ابن حـز ، بَتوت ،  ،208صمصطفى مدجل ، 
  .2/352 ؛ والزسلشري ، الكشاؼ ، 1/351 مّكي ، مشكل إعراب القرآف ، (9)
 . 367-3/366،  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو (10)

 
وكاف أبو بكر بف  .  (1)إْذ ىو بدؿ مف استفياـ ليستوي البدؿ والمبدؿ منو في لفظ االستفياـ 

  .(آْلّسحر)، أي بالمد لكممة (2)مجاىد وأصحابو يقرأوف بيذه القراءة 
 (جئتـ)لمشرط ، و (ما)ويجعؿ (السحر)بنصب " ما جئتـ بو السّْْحَر إف اهلل سيبطمو: "وأجاز الفراء 

فإّف اهلل سيبطمو ، ونصب السحر  : والفاء محذوفة ، والتقدير  (ما)في موضع جـز بػ
 . (3)" عمى  المصدر

أيَّ شيء جئتـ بو : في موضع نصب عمى إضمار فعؿ بعدىا تقديره  (ما)     ويجوز أف تكوف 
في موضع نصب ؛  (الذي)بمعنى  (ما) ، وال يجوز أف تكوف (4)خبر لمبتدأ محذوؼ (السحر)، و

. ( 5)ألف ما بعدىا صمتيا ، والصمة ال تعمؿ في الموصوؿ وال تكوف تفسيًرا لمعامؿ في الموصوؿ 
 (جئتـ بو)في اآلية السابقة استفيامية في محؿ رفع مبتدأ، وجممة  (ما)      وأميؿ إلى كوف 

: في اآلية السابقة  (ما)ىو السحُر ؛ ألّف معنى: خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره  (السحرُ )الخبر ، و
أيُّ شيء جئتـ بو ، ىو السحُر ؟ ويفيد االستفياـ اإلنكار والتقميؿ ِلما جاؤوا بو ، فمـ يكف 

.  بؿ عمى سبيؿ التوبيخ ، واهلل أعمـ - عميو السبلـ–االستفياـ لموسى 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .1/418؛ وابن األنباري ، البياف ، 2/352، والزسلشري ، الكشاؼ  ؛ 1/351 مّكي ، مشكل إعراب القرآف ، (1)
  .1/475،  الفرّاء ، معاين القرآف (2)

 . 2/264النحاس، إعراب القرآف ،  ؛ 1/475،  ادلصدر السابق(3)

  .1/419 ؛ وابن األنباري ، البياف ، 1/351،  مّكي ، مشكل إعراب القرآف (4)
  .1/419 ؛ وابن األنباري ، البياف ، 1/351،  مّكي ، مشكل إعراب القرآف(5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ ِإَذ اِق َلا}-:  تعالى–االستفيامية قولو  (ما)     ومف األمثمة عمى دخوؿ حروؼ الجر عمى 
ق ًااَِّ  اَ َ ُهْما َن اَ َيْ ُفر َفاِبَ  اَ رَ ءُهاَ ُىَوا ْاَح ُّباُ َ دِّ َاُهْماآِ ُنوْ اِبَ  اَأنَنَؿا اّلُواقَ ُاوْ انُػْؤِ ُياِبَ  اأُنِنَؿاَعَل ػْ

  .    (1){ُقْلافَِلَماتَػْقتُػُلوَفاَأنِبَ  َءا اّلِواِ ياقَػْبُلاِإفاُكنُتما ُّبْؤِ ِن َيا

إف كانت دعواكـ صحيحة : ىي الفصيحة ؛ ألنيا أوضحت عف شرط مقدر ، أي  (فَِلمَا)الفاء في
ـَ تقتموف  في موضع خفض بالبلـ وحذفت األلؼ فرًقا بيف  (ما)، و (َفِمَما): (َفِمـَ ) ، وأصؿ (2)فم

 . (3)االستفياـ والخبر 
آمنوا بما أنزؿ ): وقؿ يا محمد لييود بني إسرائيؿ الذيف إذا قمت ليـ :     والمعنى لآلية الكريمة 

ـَ تقتموف  - إف كنتـ يا معشر الييود مؤمنيف بما أنزؿ عميكـ - اهلل قالوا نؤمف بما ُأنِزَؿ عمينا ِل
، وقد حّرـ اهلل في الكتاب الذي أنزؿ عميكـ قتميـ ، بؿ أمركـ فيو باتباعيـ وطاعتيـ (أنبياءه

فينا  . (4()نؤمف بما أنزؿ عمينا): تكذيب ليـ في قوليـ- جّؿ ثناؤه-وذلؾ مف اهلل . وتصديقيـ 
نما أسنده إلييـ  اعتراض عمييـ بقتؿ األنبياء مع ادعاء اإليماف بالتوراة، والتوراة ال تسّوغو ؛ وا 

ّنيـ راضوف بو عازموف عميو  بمفظ االستقباؿ وىو بمعنى  (تقتموف)وجاء  . (5)ألنو فعؿ آبائيـ وا 
ذ ا لـ يشكؿ فجائٌز أف يأتي الماضي بمعنى  . (ِمْف قبؿُ ): المضّي لما ارتفع اإلشكاؿ بقولو  وا 

 . (6)المستقبؿ ، والمستقبؿ بمعنى الماضي 
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َح  (ِلـَ )     فأصؿ  ، حذفت األلؼ فرًقا بيف االستفياـ والخبر ، وال ينبغي أف  (ِلَما)كما ُوضّْ
ْف وقؼ عميو بالياء زيد في الّشواذ   . (7)يوقؼ عميو؛ ألّنو إف وقؼ عميو ببل ىاء كاف لْحًنا ، وا 

َن اَأالَّانُػْؤِ َياِاَرُسوٍؿاَحتََّىا}- :  تعالى–    ونظير اآلية السابقة قولو   اَِّذيَياقَ ُاوْ اِإفَّا اّلَواَعِهَداِإاَ ػْ
 يَْأتِ َػَن ابُِقْربَ ٍفاتَْأُكُلُوا انَّ ُراُقْلاَقْداَ  ءُكْماُرُسٌلا ِّياقَػْبِل ابِ ْابَػ ػَِّن ِتاَ بِ اَِّذ اقُػْلُتْمافَِلَماقَػتَػْلُتُ وُىْماِإفا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
      .91:  سورة البقرة (1)

 . 1/140،  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو (2)

 . 1/248 النحاس، إعراب القرآف ،(3)

 . 1/589ج /1 ، ـالطربي ، جامع البياف( 4)

   .1/171 ، البيضاوي ، تفسَت البيضاوي( 5)
  .2/30ج/1، ـالقرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف :  ينظر ؛ و591-1/590ج /1 ، ـ الطربي ، جامع البياف(6)
 . 2/30ج/1ـالقرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، :  ينظر  ؛ و1/248 النحاس، إعراب القرآف ، (7)

ا
قد جاءتكـ الرُّسؿ الذيف كانوا مف قبمي بالذي زعمتـ أّنو حجة ليـ : فالمعنى  . ( 1) {ُكنُتْماَص ِدِق يَا

ـَ قتمتموىـ وأنتـ مقّروف بأّف الذي جاءوكـ بو، كاف حجة ليـ عميكـ إف  عميكـ ، فقتمتموىـ ، َفِم
أتاكـ مف رسمو بقرباف تأكمو النار حجة لو  كنتـ صادقيف في أّف اهلل عيد إليكـ أف تؤمنوا بمف

نما أعمـ اهلل (2)عمى نبّوتو عباده بيذه اآلية، أّف الذيف وصفيـ ىـ الييود، -  سبحانو–؟ وا 
. (3)وأسماىـ اهلل بالقتمة ؛ ألنيـ رضوا بفعؿ أسبلفيـ مف قتؿ األنبياء كزكرّيا ويحيى وغيرىما

وىـ يعمموف صدقو ، ففعميـ ىذا كفعؿ - صمى اهلل عميو وسمـ- فالييود كذلؾ كّذبوا سيدنا محمدًا 
 ( .4)أسبلفيـ الذيف كانوا يقتموف األنبياء بغير حؽ ، وقد أبطؿ اهلل حججيـ 

َ َ  اَأْدرَ َؾاَ  ا} - :  تعالى–االستفيامية ألفعاؿ القموب قولو  (ما)   ومف األمثمة عمى تعميؽ    
يِيا يِياثُمَّاَ  اَأْدرَ َؾاَ  ايَػْوـُا ادِّ اسـ استفياـ إنكاري في محؿ  (ما)عاطفة ، و (الواو)فػ. ( 5 ){يَػْوـُا ادِّ

ىو ، : فعؿ ماٍض وفاعمو مستتر تقديره  (أدراؾ)خبر المبتدأ ، و (أدراؾ)رفع مبتدأ ، وجممة 
 وىو في (6)اسـ استفياـ معناه التيويؿ والتعظيـ لذلؾ اليوـ (ما)مفعوؿ بو أوؿ ، و (الكاؼ)و

 (أدراؾ)خبره ، والجممة المعّمقة باالستفياـ سّدت مسد مفعوؿ  (يـو الديف)محؿ رفع مبتدأ ، و
وما أدراؾ يا محمد : أي - صمى اهلل عميو وسمـ- والكبلـ في ىذه اآلية موجو لمنبي  . (7)الثاني 
أي شيء يوـ الحساِب والمجازاة ، معظًما شأنو جؿ : وما أشعرؾ ما يـو الديف ؟ يقوؿ : ؟ أي 

 ، فالمعنى تعجيب وتفخيـ لشأف اليـو ، فيذا اليوـ ال  (8)ذكره بقيمو ذلؾ 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .183:  سورة آؿ عمراف(1)

 والصابوين، زلمد علي، صفوة  ؛1/424النحاس، إعراب القرآف، : ينظر و ؛ 4/262ج /3 ، ـالطربي، جامع البياف( 2)
. ـ 1997/ىػ1417 ، 1 طدار الصابوين ، القاىرة ، ، 1/227 التفاسَت ،

  .4/277ج/2ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، (3)
 . 4/262ج /3 ، ـالطربي، جامع البياف( 4)

   .18-17:  سورة االنفطار(5)
  .8/245 أبو حياف ، البحر احمليط ، (6)
 . 8/245،  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو (7)

   .30/111ج /15 ، ـالطربي، جامع البياف( 8)

 
 

ـّ أي شيء أدراؾ وأشعرؾ يوـ المجازاة والحساب يا محمد تعظيًما ألمره  .  (1)تدركو دراية دار  ث
وما أدراؾ ما في يوـ الديف مف العذاب والّنكاؿ : ، وليس ىنا تكريٌر لممعنى؛ ألنو عمى تقدير ( 2)

ـّ ما أدراؾ ما في يوـ الديف مف النعيـ لؤلبرار   . (3)لمفّجار ، ث
 (جامع البياف)     وقد اختمؼ أىؿ التأويؿ عمى المقصود باآلية فقاؿ بعضيـ كما جاء في 

ُقؿ لممؤمنيف بَؾ ما أدري ما : ، وقيؿ لو - صمى اهلل عميو وسمـ- عنى بو رسوؿ اهلل : " لمطبري 
الـَ نصيُر ىنالؾ ، قالوا ثـ بّيف اهلل لنبّيو محمد  صمى اهلل عميو - ُيْفَعُؿ بي وال بكـ يوـ القيامة ، وا 

اِ َػْ ِفَراَاَكا هللُاَ  ا.ااِإنَّ افَػَتْحن اَؿَ َؾافَػْتًح اُ ِب ًن }: ولممؤمنيف بو حاليـ في اآلخرة ، فقيؿ لو - وسمـ
ـَاِ ْياَذنِْبَكاَ َ  اتََأخَّرَا  . (4) { تَػَقدَّ

اُِ ْدِخَلا ْاُ ْؤِ ِن َياَ  ْاُ ْؤِ َن ِتاَ نَّ ٍتاَتْجِر اِ ياَتْحِتَه ا ألَنْػَه ُراَخ ِاِديَياِف َه ا}:      وقاؿ أيضًا 
ُهْماَس َِّئ تِِهم وما أدري ما يصير إليو أمري وأمركـ في : وعف الحسف البصري . (5){َ يَُ فَِّراَعنػْ

وقد َضِجروا مف أذى - قاؿ لو أصحابو : " وعف الكمبي . الدنيا، وَمِف الغالب مّنا والمغموب 
ما أدري ما ُيفعؿ بي وال بكـ ، َأُأْتَرُؾ ِبَمكَة أو : حتى متى نكوف عمى ىذا ؟ فقاؿ -: المشركيف

 . (6)ذات نخيؿ وشجر؟-  يعني في منامو–ُأْأَمُر بالخروج إلى أرٍض قد ُرفعت لي وما رأيتيا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   .5/177 ، البيضاوي ، تفسَت البيضاوي( 1)
  .30/111ج /15 ، ـالطربي، جامع البياف( 2)
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 . 5/170 النحاس ، إعراب القرآف ، (3)

   .2-1:  سورة الفتح(4)
  . 26/9ج /13 ، ـالطربي، جامع البياف: وينظر  ؛ 5 : سورة الفتح(5)

 . 4/290 ، الزسلشري ، الكشاؼ: ينظر ؛ و12-26/10ج /13 ، ـالطربي، جامع البياف( 6)

 
 
 
 
 
 
 
 

يجوز أف تكوف موصولة : " عمى حالتْيف فقاؿ  (ما ُيْفَعؿُ ): في قولو  (ما)وجعؿ الزمخشري 
 . (2)وقد أّيده البيضاوي في ذلؾ   .(1)" منصوبة ،وأف تكوف استفيامية مرفوعة 

ُقِلا نظُُر ْ اَ  َذ اِف ا اسََّ َو ِتا}-:  تعالى–كقولو  (ذا)االستفيامية مركبة مع  (ما)     وقد تأتي 
مقوؿ القوؿ  (انظروا)فعؿ أمر ، والفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت ، وجممة  (قؿ)فػ . (3){َ  أَلْرضِا

اسـ موصوؿ خبر،وتكوف الجممة في  (ذا)استفيامية مبتدأ ، و (ما)يحتمؿ أف تكوف  (ماذا)، و
بتماميا (ماذا) ، ويحتمؿ أف تكوف (4)باالستفياـ  (انظروا)محؿ نصب لتعميؽ العامؿ ، وىو 
خبره، وعمى األّوؿ يكوف الجار والمجرور متعمقيف  (في السموات)استفياًما في محؿ رفع مبتدأ ، و
قؿ يا : ،  والمعنى أي (5)ما الذي استقّر في السموات واألرض؟: بمحذوؼ الصمة لمموصوؿ، أي

محمد ليؤالء المشركيف مف قومؾ ، السائميؾ اآليات عمى صحة ما تدعوىـ إليو مف توحيد اهلل 
وخمع األنداد واألوثاف ، وانظروا أييا القـو مف اآليات الدالة عمى حقيقة ما أدعوكـ إليو مف توحيد 

اهلل مف شمسيا وقمرىا، واختبلؼ ليميا ونيارىا ونزوؿ الغيث بأرزاؽ العباد مف سحابيا ، وفي 
األرض مف جباليا وتصدعيا لبنائيا ، وأقوات أىميا ، وسائر صنوؼ عجائبيا ؛ فإف في ذلؾ لكـ 

إف عقمتـ وتدبرتـ موعظة ومعتبًرا ، وداللة عمى أف ذلؾ مف ِفْعؿ َمف ال يجوز أف يكوف لو في 
. (6)مثمو شريؾ وال لو تدبيره وحفظو يغنيكـ عّما سواه مف اآليات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .4/291 ،  الزسلشري ، الكشاؼ(1)
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 . 5/72 ، البيضاوي ، تفسَت البيضاوي( 2)

 . 101:  سورة يونس (3)
  .3/381الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، :  وينظر ؛3/101 ،  البيضاوي ، تفسَت البيضاوي(4)
  .3/381الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،  (5)
البيضاوي ، تفسَت  ؛ و2/360 ، الزسلشري ، الكشاؼ :وينظر ؛(بتصرؼ) 226/ 11ج /7 ، ـالطربي،جامع البياف( 6)

 . 3/101 ، البيضاوي

 
 
 
 

 
 
 

 االستفهامية في القرآف الكريـ (ما)جداكؿ 
 :-االستفهاٌمية في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح -أ

ا رقمه اآلية الكريمة رقمهااآلية الكريمة 
سكرة األنفاؿسكرة البقرة







68








34




 


سكرة الٌتكبة69







70




38







سكرة يكنس133




142




35






246





60
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سكرة الٌنساء




81




75 




101




سكرة هكد 78






88 


8




سكرة يكسؼ 147

سكرة المائدة



11


 

84





25

سكرة األنعاـ







50









109





65







119





74

سكرة إبراهيـسكرة األعراؼ


 

12




12






48



 رقمها اآلية الكريمةرقمها اآلية الكريمة 
سكرة الحجر




112






32





207






سكرة الٌنمؿ57



 50 




84


20

سكرة القصصسكرة الكهؼ






49


23






سكرة يس55

سكرة طه






22





سكرة الٌصافات17






51


25






83




87






92


92

سكرة األنبياء




154







سكرة ص52

سكرة الفرقاف


62







7




75





سكرة الٌزمر60







77





50

سكرة غافرسكرة الشعراء






23




41




70


82
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رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الحاٌقةسكرة الٌشكرل





17




2


 

52
 

3

26سكرة الجاثية




32




28

سكرة المعارجسكرة األحقاؼ






26



36

سكرة نكحسكرة الٌذاريات







31



13

سكرة المدٌثرسكرة القمر






527

سكرة الكاقعة


42







8




49







سكرة المرسالت9







27


14







سكرة عبس41

سكرة الحديد



3

87



 52 











10

 سكرة القمـ




36













 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة

 سكرة القارعة سكرة االنفطار
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18 
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 سكرة الهمزة سكرة المطففيف
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 19 سكرة المسد 

 سكرة االنشقاؽ
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 سكرة الطارؽ

 2 

 سكرة البمد

 12 

 سكرة الميؿ


 

11 

 سكرة الٌتيف




 

7 

 سكرة القدر
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 سكرة الٌزلزلة




 

3 

 

. االستفهامية كردت في القرآف الكريـ في مئة مكضع (ما)يٌتضح لنا مف دراسة الجدكؿ أٌف 
 
 
 
:-االستفهامية في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح دخكؿ حركؼ الجر عمى -ب

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة مريـسكرة البقرة







91




42

سكرة طهسكرة آؿ عمراف





65


125




سكرة الٌنمؿ66






70
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71
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سكرة فٌصمت98




99


21







سكرة الٌصؼ183

سكرة الٌنساء


2






77
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سكرة التحريـ97

سكرة المائدة






1





سكرة الٌنبأ18

سكرة األعراؼ
 

1






164 
سكرة الٌنازعات

سكرة التكبة






43


43

سكرة الٌطارؽسكرة الحجر
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5

االستفهامية المسبكقة بحركؼ الجر كردت في خمس  (ما)بناءن عمى الجدكؿ السابؽ فففٌ 
. كعشريف آية في القرآف الكريـ

 
 :-االستفهامية ألفعاؿ القمكب  (ما  )تعميؽ جدكؿ يكٌضح-ج

 رقمهااآلية الكريمة رقمهااآلية الكريمة

 سكرة االنفطار سكرة األنبياء





 

109 


 

17 

 سكرة لقماف
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 سكرة المطٌففيف 34

 سكرة األحزاب
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 سكرة الٌطارؽ سكرة الٌشكرل
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 سكرة البمد سكرة الجاثية
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 سكرة القٍدر سكرة األحقاؼ
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 سكرة القارعة سكرة الحاٌقة
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 سكرة الهيمزة سكرة الجفٌ 
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  سكرة المدٌثر
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 سكرة المرسالت




 

14 

 جاءت في إحدل كعشريف آية في القرآف  ألفعاؿ القمكباالستفهامية المعمِّقة (ما)نالحظ بأٌف 
. الكريـ

 
:-االستفهامية في القرآف الكريـ  (ماذا)جدكؿ يكٌضح مكاضع -د
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.االستفهامية في القرآف الكريـ مئة كثالثان كسبعيف آية (ما)فيككف مجمكع 



 56 

الثاني الفصؿ  

 ما الٌشرطٌية
ا -  الٌشرط لغةن كًفٍقهنا كاصطالحن

عند النحاة   (الجزائٌية)الٌشرطٌية  (ما) -
 الٌشرطٌية  (ما)العناصر الٌمغكٌية التي تدخؿ عميها  -

 الٌشرطٌية غير الٌزمانٌية  (ما) -

الٌشرطٌية الٌزمانٌية   (ما) -
الٌتكجيهات اإلعرابية لألسماء الٌشرطٌية   -
الٌشرطٌية في  (ما)أمثمة جزئٌية كمكٌجهات كمٌية عمى داللة  -

 القرآف الكريـ 

 الٌشرطية في القرآف الكريـ (ما)جدكؿ إحصائي لػً  -
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الّشيف والراء والطاء أصؿ يدّؿ عمى َعَمـ َوَعبلَمة ، وأشراطُ  الساعة عبلماُتيا : الشرط لغةن 
 ، (2 ){فَػَهْلايَنظُُر َفاِإالّا اسَّ َعَةاَأفاتَْأتِ َػُهمابَػْ َتًةافَػَقْداَ  ءاَأْشَر طَُه }- :  تعالى–، قاؿ(1)وأواِئُميا 

ـْ َلؾَ ): وفي المثؿ العربي  ، أي أّف الشرط يممؾ صاحبو في إلزامو إياه (3) (الّشرُط أْمَمَؾ عميؾ أ
 . (4)المشروط إف كاف لو أو عميو

.  ، وذلؾ مثؿ الوضوء لمصبلة (5)ما ال يتـ الشيء إاّل بو  : كالشرط في الفقه     
، تعميؽ شيٍء بشيٍء  : " (التعريفات  )فيو كما جاء في كتاب : أما الشرط عند النحاة      

ما يتوقؼ عميو وجود الشيء ، ويكوف خارًجا : وقيؿ الشرُط . بحيث إذا وجد األّوؿ ُوجد الثاني 
ـّ الشرط إاّل بأدوات معّينة وقد جمعت ىذه  .(6)"عف ماىّيتو، وال يكوف مؤّثرًا في وجوده  وال يت

 : (7)األدوات في البيتيف التالييف 
ػػا                مىٍهمىا            أىمٍّ مىتىى أيَّافى أىٍيفى إٍذمى مىا كى مىٍف  كى  كىاٍجًزـٍ ًبًفٍف كى

ٍرؼي إٍذمػا             كىفٍف ، كباقي األدىكىات أٍسما حى ٍيثيمىا أىنَّى ، كى حى                 كى
؛ألّف حرؼ الشرط يقتضي جواب  (حروؼ الجزاء  )       وقد سّميت حروؼ الشرط بػ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . (َشَرطَ ) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، مادة (1)
  .18: سورة زلمد (2)
 ادلكتبة  ،1/367زلمد زليي الدين عبد احلميد ، :  ادليداين ، أمحد بن زلمد بن إبراىيم ، رلمع األمثاؿ ، حتقيق (3 )

 .ـ 1992/ىػ1412العصرية ، بَتوت ، 
 .ـ 1980، مكتبة لبناف ، بَتوت ،  (َشَرطَ ) البستاين ، عبد اهلل ، الوايف ، معجم وسيط للغة العربية ، مادة (4)
 . ـ 1972/  ىػ 1392،  2، القاىرة ،ط (ف. د)،  (َشَرطَ ) رلمع اللغة العربية ، ادلعجم الوسيط ، مادة (5)
  .143 اجلرجاين، التعريفات ، ص(6)
، 1، مكتبة اآلداب ، القاىرة،ط49 ص،  ابن مالك، مجاؿ الدين زلمد بن عبد اهلل الطائي ، ألفية ابن مالك(7)

زلمد زليي : عبد اهلل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق  ابن عقيل  ، بػهاء الدين: وينظرـ ؛ 2001/ىػ1422
 . ـ1998/ىػ1419 ، ، دار الًتاث، القاىرة 4/26 الدين عبد احلميد،

 
 



 58 

الشرط، كما يقتضي فعؿ الّشرط، فكما عمؿ في فعؿ الشرط، يجب أف يعمؿ في جواب 
 .(1)الشرط

: عند النحاة  (الجزائية)ما الشرطية 
يجازى بو مف األسماء غير  (ما)فػ : "      ذكرىا سيبويو في باب الجزاء ثانية أدواتو حيث قاؿ 

االسمية التاّمة النكرة غير الموصوفة  (ما)وىي مف أقساـ  . (2)... " َمْف ، َوَما ، : الظروؼ 
 ، فيي إذف نكرة ومف أدوات الشرط التي تجـز فعميف ، وتستعمؿ (3)المتفؽ عمييا مع االستفيامية 

ما َترَكْب ): الشرطية عف غير العاقؿ، فتكوف لغير اآلدميّيف ، نحو  (ما)ويعّبر بػ . (4)مفردة
( ما: ")الشرطية كذلؾ لصفات العقبلء ، وقد وّضح المبّرد ذلؾ بدليؿ قولو( ما)، وتأتي (أرَكبْ 

ما : زيٌد ، فنقوؿ : َمْف عندؾ ؟ فتقوؿ: تكوف لذوات غير اآلدمييف، ولصفات اآلدمييف ، نقوؿ 
، وكذلؾ (5)"جواٌد أو بخيٌؿ ، أو نحو ذلؾ ، فإنما ىو السؤاؿ عف نعت   اآلدمييف: زيٌد ؟ فيقوؿ 

ُهيَّافَ تُوُىيَّاُأُ وَرُىيَّا}-  تعالى–قولو  لصفات  (ما)يوّضح مجيء . (6) {َفَ  ا ْسَتْ تَػْ ُتمابِِواِ نػْ
. العقبلء 
ويعمؿ   . (8)اسـ مبيـ  وىي،( 7)الشرطية ليا حؽ الصدارة في الكبلـ كاالستفياـ  (ما)     و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
،    337مصطفى الّسّقا وإبراىيم األبياري وغَتمها ، ص:  الثعاليب، أبو منصور ، فقو اللغة وسر العربية ، حتقيق (1)
 .ـ 1972/ ىػ 1392 ، 3ط،  (ـ.د)،  (ف.د)
   .56/ 3،  سيبويو ، الكتاب (2)
 .41- 40/ 3 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (3)
  .1/255 الصيداوي ،يوسف ، الكفاؼ ، (4)
 ، عامل الكتب ، القاىرة 45/ 2زلمد عبد اخلالق عضيمة ، :  ادلربد ، أبو العباس زلمد بن يزيد ، ادلقتضب ، حتقيق (5)

 . ىػ 1399، 
  .24:  سورة النساء (6)
  .4/344 الزركشي ، الربىاف ، (7)
 .ـ 1999/ ىػ 1419 ، ادلكتبة العصرية ، بَتوت ، 2/187 الغالييٍت ، مصطفى ، جامع الدروس العربية ، (8)
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، وال بّد ليا مف عائد عمى حّد قوؿ (1) (ما َتصنْع أصَنْع ): فييا ما بعدىا ، كي يتـّ عمميا نحو 
الشرطية عائد  (ما) فابف جني يفضؿ أف يكوف لػ،( 2)" األحسف  (ما تصنْع أصنْعوُ )و: " ابف جني 

.  يوضح ويتّمـ معناىا 
اإليضاح )، جاء في (إفْ )    وىي مف أسماء الشرط التي تجـز الفعؿ المضارع عمى معنى 

 وتمؾ األسماء فييا ما ، فما ىي غير ظرؼ ومنيا ما( إفْ )وقد تقع أسماء موقع  : "(الَعُضدي

، وال  (إْف )فمف المبلحظ أف بعض أسماء الشرط والجزاء ينبغي أف تقدر بػ . (3)"ىي ظرؼ 
نما : " يكوف التّقدير باالسـ ، وقد َعمََّؿ ابف يعيش ذلؾ بقولو  ألنَّا لـ نجد اْسمًا عامبًل في فعؿ ، وا 

 . (4)"األفعاؿ تعمؿ في األسماء
؛ ألّنو عبلمة عمى وجود الفعؿ (فعؿ الشرط ) يسّمى األوؿ – كأخواتيا –تجـز فعميف  (ما)    و
وقد عّد  . (7)تربط الجزاء بالشرط  (ما) ، و(6) (جوابًا وجزاًء  ) ، ويسمى الثاني (5)الثاني 

أي ال تدّؿ عمى زمف : " ، وعّمؿ الصّباف ذلؾ بقولو (8)مبيمة في زمف الّربط  (ما)األشموني 
 . (9)" معّيف مف أزماف ربط الجواب بالشرط 

 ،   (10)    أما بالنسبة لزمف الشرط والجزاء فاألحسف واألكثر واألجود أف يكونا مضارعْيف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .4/344 الزركشي ، الربىاف ، (1)
  .194ص ابن جٍت ، اللمع ، (2)
  .ـ1969/ ىػ1389 ، 1 ، ط1/321، حسن فرىود : الفارسي ، اإليضاح العضدي ، حتقيق  (3)

  .4/5 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ،(4)
 .  338ص ابن ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، (5)
  .2/32 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ،:  وينظر ،155/ 8،  ابن يعيش ، شرح ادلفصل (6)
   .269ص الشّوا ،أمين ، اإلماـ ابن القيم وآراؤه النحوية ، (7)
 . 4/9 األمشوين ، شرح األمشوين ، (8)
  . (ت.د)،  (ـ.د)،  (ف.د)، 4/9 الصباف ،حاشية الصباف على شرح األمشوين ، (9)
  .2/454 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (10)
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: ، ويقوؿ طرفة بف العبد (ما َتْفَعؿ أْفَعؿْ ): مثؿ 
  (الطويؿ)                                                                               

ـي كىالدٍَّهري يىٍنفىدً -    10 مىا تىٍنقيًص األىيَّا ا كيؿَّ لىٍيمىةو         كى  (1 )أىرىل العىٍيشى كىٍنزان نىاًقصن
وىو مجزوـ بالسكوف ُحرَّْؾ بالكسر منًعا اللتقاء الساكنْيف، وجواب الشرط  (َتْنُقصِ )ففْعؿ الشرط  

. ، وىو مجزوـ بالسكوف وُحرَّْؾ بالكسر مراعاة لمّروّي  (ينفدِ )الجزاء :أي 
: الشرطية  (ما)    العناصر المغكية التي تدخؿ عميها 

َ َ  ايَػْفَ ُلوْ اِ ْياَخْ ٍرافَػَليا}ا:– تعالى –فقد يكوف فعؿ الشرط وجوابو مضارعْيف ، نحو قولو     -  
 .  (فمف يكفروه)، والجواب  (تفعموا) وفعؿ الشرط (2) {يُْ َفُرْ ُهاَ  اّلُواَعِل ٌمابِ ْاُ تَِّق يَا

َ َ  اَأفَ ءا الَُّواَعَلىاَرُسوِاِوا} :– تعالى –وقد يكوف فعؿ الشرط وجوابو ماضيْيف نحو قولو    - 
ُهْماَفَ  اَأْ َ ْفُتْماَعَلْ ِواِ ْياَخْ ٍلاَ الارَِك    (فما أوجْفتـُ  )، وجواب الشرط (أفاء)، وفعؿ الشرط (3){ِ نػْ

 .
اَ َ  اآتَػْ ُتما ِّيارِّب ًا}-: تعالى- وقد يكوف فعؿ الشرط ماضيًا وجوابو مضارعًا نحو قولو    - 

 . (فبل يربو)، والجواب (آتْيتـُ)ففعؿ الشرط  . (4){اِّ َػْربُػَو اِف اَأْ َو ِؿا انَّ ِساَفالَايَػْربُو اِعنَدا الَّوِا
، كما في قولو (5)واألولى إف تخالؼ فعؿ الشرط وجوابو أف يكوف الشرط ماضيًا والجزاء مضارعاً 

. السابؽ-  تعالى–
َ َ  اآتَ ُكُما ارَُّسوُؿاَفُخُذ ُهاَ َ  ا} :–تعالى- وقد يكوف فعؿ الشرط ماضيًا وجوابو أمرًا، نحو قولو- 

،  (أتاكـ)، ففعؿ الشرط (6)  {نَػَه ُكْماَعْنُوافَ نتَػُهو اَ  تػَُّقو ا الََّواِإفَّا الََّواَشِديُدا ْاِ َق  ِا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

: ؛ وينظر (ت. د)، دار القلم ، بَتوت ،  36عمر الطباع ، ص:  العبد ، طرفة ، ديواف طرفة بن العبد ، حتقيق (1)
 . (أرى العمر  ):  برواية 3/240األمشوين ، شرح األمشوين ، 

  .115:  سورة آؿ عمراف (2 )
  .6: سورة احلشر (3)
  .39:  سورة الرـو (4)
  .3/256األمشوين ،شرح األمشوين ، :  ؛ وينظر8/157 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (5)
  .7:  سورة احلشر (6)
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 . (فخذوه)والجواب 
َ َ  اتَػْفَ ُلوْ اِ ْيا}-  تعالى–وقد يكوف فعؿ الشرط مضارعًا وجوابو جممة اسمّية ، نحو قولو   - 

 .  (فإّف اهلل بو عميـ)، والجواب (تفعموا) ففعؿ الشرط (1){َخْ ٍرافَِإفَّا اّلَوابِِواَعِل ٌما
اَيْسأَُاوَنَكاَ  َذ ا} : – تعالى –وقد يكوف فعؿ الشرط ماضيًا وجوابو جممة اسمّية ، نحو قولو   - 

فيو )، والجواب     (أنفقتـُ) ففعؿ الشرط (2)  {يُنِفُقوَفاُقْلاَ  اَأنَفْقُتما ِّْياَخْ ٍرافَِلْلَو ِاَدْيِياَ  أَلقْػَربِ يَا
( .  ىو)وذلؾ عمى تقدير المبتدأ المحذوؼ  (لموالديف

فاء الجزاء )   ومف المبلحظ في اآليات السابقة أف جواب الشرط أتى مصّدرًا بالفاء ، وىي 
، إذ بدونيا ال ربط بيف الجواب وفعؿ الشرط ؛ لعدـ صموح الجواب  (والّرابطة لجواب الشرط 

بمباشرة األداة، وُخّصت الفاء بذلؾ لما فييا مف السببية والتعقيب ، فتناسب الجزاء المسّبب عف 
فإف لـ يأِت جواب الشرط فعبًل ، غير الفعؿ الذي يدؿ عمى أمر أو نيي ، فبل بد أف  .(3)الشرط 

.  تتصدر الفاء الجواب ؛ ألنو بدونيا ال يرتبط الجواب بما قبمو 
:  الشرطية عمى نوعيف  (ما )وقد جعؿ ابف ىشاـ األنصاري 

َه اَأْ ا} : – تعالى – ، وذلؾ كقولو (4)غير زمانية  :أكالن  َ  انَنَسْخاِ ْياآيٍَةاَأْ انُنِسَه انَْأِتاِبَخْ ٍرا ِّنػْ
، (7)منصوبة عمى المفعولية بسبب وقوع الفعؿ عمييا  (ما)،و(6)نأتيؾ بخير منيا:  أي،(5) {ِ ْثِلَه 

مف )أيَّ شيٍء ننسْخ ، ال أيَّ آيٍة ننسْخ ؛ ألف ذلؾ ال يجتمع مع : وجعؿ العكبري التقدير عمى 
؛ ألنيما في موضع نصب عمى التمييز ، فبل تجمع بيف ىذا وبيف التمييز  (آية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .215:  سورة البقرة (1 )

   .215:  سورة البقرة  (2)
 . (ت. د)،  (ـ . د ) ، دار إحياء الكتب ، 2/222 اخلضري ، زلمد ، حاشية اخلضري على ابن عقيل ،(3)

  .332/ 1 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (4)
  .106:  سورة البقرة (5)
،مكتبة اخلاصلي ، بَتوت ، 5.فؤاد سزكُت ، ص:  أبو عبيدة ، معمر بن ادلثٌّت التْيمي ، رلاز القرآف ، حتقيق (6)

 . ـ 1970/  ىػ 2،1390ط
 .  423ص ؛ والسيوطي ، اإلتقاف، 1/147ابن األنباري ، البياف ، :  ؛ وينظر 75 اذلروي ، األزىّية ، ص(7)
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أيَّ َنْسٍخ : كذلؾ منصوبة عمى أنيا مفعوؿ مطمؽ ، فالتقدير  (ما)وقد جعؿ ابف ىشاـ  .(2)بآية
فيكوف ابف ىشاـ قد عارض أبا البقاء . ( 3 )زائدة (ِمفْ )، و (ننسخ )مفعوؿ  (آية)فػ. َنْنَسُخ 

في اآلية مصدرية ال تعمؿ ، واعتبر ابف ىشاـ ىذا سيوًا منو ؛ ألنو  (ما)العكبري الذي ذكر أّف 
مصدر بمعنى أّنيا مفعوؿ مطمؽ ، ولـ ينقؿ عنو أنيا  (ما)َنَقَؿ عف صاحب ىذا الوجو أّف 

 .  (4)مصدرية 
في اآلية السابقة شرطية غير زمانية، في موضع نصب ِلَما بعدىا ،  (ما)     وأميؿ إلى كوف 

فعؿ الشرط مجزـو بالسكوف،  (ننسخْ )أي منصوبة عمى المفعولية بسبب وقوع الفعؿ عمييا، و
 .، فذلؾ أدّؽ لممعنى واهلل أعمـ  (نأِت بخيٍر منيا)وجواب الشرط 

: أي( 5) {َ َ  اتَػْفَ ُلوْ اِ ْياَخْ ٍرايَػْ َلْ ُوا اّلوُا} :–تعالى- شرطية غير زمانية في قولو (ما)    وكذلؾ 
 (مف خيرٍ )و : "(شرح قواعد اإلعراب)وجاء في  . (يعمْمُو اهللُ )إْف يفعموا مف خير، وجواب الشرط 

 ،(6)"أي شيء تفعموا قميبًل أو كثيرًا : ، والتقدير  (ما)في موضع نصب عمى التمييز ، والممّيز 
وقد ذكر ابف ىشاـ وجوىًا . متعمقْيف بمحذوؼ حاؿ  (مف خْير)فيحتمؿ أف يكوف الجار والمجرور 

النصب لكونو صفة  (ما)ويجوز أف يكوف موضع :" غير كونيا شرطية فقاؿ  (ما)أخرى لػ
: (مف خير)يجوز أف تكوف مصدرية، و : ما تفعموا ِفْعبًل مف خير، وقيؿ: لمصدر محذوؼ تقديره

ـّ معنى لػ.( 7)"أي فعميـ مف خيٍر يعممو اهلل : مفعواًل بو،والتقدير ىنا أف تكوف  (ما) إال أف أت
. جواب الشرط والجزاء  (يْعَمْمُو اهلل )فعؿ الشرط، و (تفعموا)شرطية ، و

فقد قاؿ الزجاج . ( 8) { َ َ  اتُنِفُقوْ اِ ياَشْ ٍءافَِإفَّا اّلَوابِِواَعِل مٌا}- : تعالى - وكذلؾ في قولو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .1/346ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، :  وينظر  ؛1/102 العكربي ، الّتبياف ، (2 )
.  1/346 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ،(3)
  .1/102العكربي ، الّتبياف ، :  ؛ وينظر  1/346 ادلصدر السابق ، (4)
 .  197: سورة البقرة (5)
  .157- 156ص ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، (6)
 . 157ص ادلصدر السابق ، (7)

 . 92:  سورة آؿ عمراف (8)
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وأيَّ : ، المعنى (تنفقوا)تأويؿ الّشرط والجزاء وموضعيا نصب بػ (ما)وتأويؿ  : " (ما)في       
  .(1)"جواب الجزاء  (الفاء)شيٍء تنفقوا فإّف اهلل عميـ بو، و

 صمة ، وتكوف (2){َأيّ ًا َّ اَتْدُعوْ افَػَلُوا أَلْسَ  ءا ْاُحْسَنى} – تعالى –في قولو  (ما)    وجعؿ الفراء 
، (أيّ )مجزوـ بػ (تدعوا)، و(تدعوا)منصوبة بػ (أّياً ) ، و(3)معادة لّما اختمؼ لفظيا  (أيّ )في معنى 

، (أيّ ): وكاف يعقوب الحضرمي يقؼ عمى قولو:"(البياف)وجاء في  .  (4 )والفاء في جواب الشرط
عنده  (أّياً )، ويكوف (ما)مجزوـ بػ (تدعوا)، و (تدعوا)شرطًا في موضع نصب بػ (ما)ويجعؿ 

أّما  . (6)شرطية  (ما)وىذا ما أيده ابف ىشاـ في كوف. (5)"أّيًا تدعوا: منصوبًا بفعؿ مقدر وتقديره
َ ِإْذاَأَخَذا اّلُواِ  ثَ َؽا انَِّبّ  َياَاَ  اآتَػْ ُتُ ما ِّياِكَت ٍ اَ ِحْ َ ٍةاثُمَّاَ  ءُكْما}- تعالى- في قولو (ما)

َرُسوٌؿا ُّبَ دٌِّؽااَِّ  اَ َ ُ ْمااَتُػْؤِ ُنيَّابِِواَ اََتنُ ُرنَُّواقَ َؿاَأَأقْػَرْرتُْماَ َأَخْذتُْماَعَلىاَذِاُ ْماِإْصِر اقَ ُاوْ اَأقْػَرْرنَ ا
الذي : ، والتقدير (الذي)فالخميؿ عمى أّنيا بمعنى . ( 7) {قَ َؿافَ ْشَهُد ْ اَ َأنَْ اَ َ ُ ما َِّيا اشَّ ِىِدييَا

وجعميا الكسائي .(9) ، وجعميا النَّسفي موصولة(8)أتيتكموه ، ثـّ حذؼ الخميؿ الياء لمتخفيؼ 
 في محؿ جـز جواب الشرط وتكوف في موضع نصب (اَتُػْؤِ ُنيَّا)والمبرد والزجاج شرطية، وجممة

، الـ التوطئة لمقسـ ؛ ألف أخذ الميثاؽ في معنى  (َلَما )وقد عد النَّسفي البّلـ في  . (10)(آتيتكـ)بػ
، الـ جواب القسـ  (َلتؤمنّف  )االستحبلؼ ، وفي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .1/443 الزجاج ، معاين القرآف وإعرابو ، (1 )
 . 110:  سورة اإلسراء (2)
 . 2/133 الفراء ، معاين القرآف ، (3)
 . 2/836  ؛ و العكربي ، الّتبياف ،2/98ابن األنباري ، البياف ، :  ينظر (4)
. 2/98 ابن األنباري ، البياف ، (5)
 . 1/346 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (6)
 . 81:  سورة آؿ عمراف (7 )
  .3/921الزجاج ، إعراب القرآف ، :  ؛ وينظر 391/ 1 النحاس ، إعراب القرآف ، (8)
  ،1ط ، دار القلم ، بَتوت ، 1/232إبراىيم رمضاف ، :  النَّسفي ، عبد اهلل بن أمحد ، تفسَت النَّسفي، حتقيق (9)

 . ـ 1989/ ىػ 1408
 . 1/475الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،:  ؛ وينظر 1/392 النحاس ، إعراب القرآف ، (10)
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والبلـ الموطئة لمقسـ ىي الداخمة عمى الشرط ، وسميت بذلؾ ؛ ألنيا توطئ  . (1)والشرط جميعًا 
 – في ىذه الحالة –ما يصمح أف يكوف جوابًا لمشرط والقسـ ، فيصبح جواب الشرط محذوفًا 

.  لداللة جواب القسـ عميو 
. (2) (ِلَما آتيتكـ )    وقرأ أىؿ الكوفة ومنيـ يحيى بف وثاب وحمزة بف حبيب بكسر البلـ أي 

مف  (لتؤمنّف بو)أخذ الميثاؽ ، لمذي آتاىـ مف كتاب وحكمة ، وجعؿ :" وجعؿ الفّراء التقدير أي
:  (4)عمى وجييف (َلَما)في (ما)وقد جعؿ العكبري.(3)"أخذت ميثاقَؾ َلَتْفَعَمفَّ :أخذ الميثاؽ،كما تقوؿ

، أي الذي أوتيتموه مف الكتاب ، (مف كتاٍب وحكمةٍ )أنيا موصولة مبتدأ ، والخبر إّما  : أحدهما
، والياء عائدة عمى المبتدأ ، والبلـ جواب  (لتؤمَنفَّ بو  )الخبر : والثاني . والنكرة ىنا كالمعرفة 

محذوؼ،  (ما)، والعائد لػ(آتيُتُكـ)عطؼ عمى  (جاَءُكـ)القسـ؛ ألف أخذ الميثاؽ قسـ في المعنى، و
ـّ ناَب الظاىر عف الُمضمر ، أو العائد ضمير استقرَّ الذي تعّمقت بو : واألصؿ مصدٌّْؽ َلُو ، ث

، والعائد عمى - صمى اهلل عميو وسمـ –تعود عمى الرسوؿ (بو)، ويجوز أف تكوف الياء في (مع)
تصديؽ -  صمى اهلل عميو وسمـ –المبتدأ محذوؼ سّوَغ ذلؾ طوؿ الكبلـ ، وأفَّ تصديؽ الرسوؿ 

َيو  ًِ ًِ ًِ . لّمذي أوِت
 في محؿ جـز جواب (اَتُػْؤِ ُنيَّا)موّطئة، وجممة (البلـ)أف تكوف شرطًا، و:(ما)   واالحتماؿ اآلخر لػ

مثؿ  (ِمْف كتابٍ )، والمفعوؿ الثاني ضمير المخاطب ، و (آتْيتُ )نصب بػ (ما)الشرط وموضع 
ٍنهىا  }-: تعالى –في قولو  (ِمف آيةٍ ) ٍيرو مِّ وأميؿ إلى   .(5){ مىا نىنسىٍخ ًمٍف آيىةو أىٍك نينًسهىا نىٍأًت ًبخى

لمذي آتيتُكموه ، ثـّ حذفت الياء أي العائد ؛ لطوؿ : تقدير .في اآلية موصولة ، عمى (ما)كوف 
 . أخبر بذلؾ – تعالى –واهلل . (مف كتاٍب وحكمٍة ):رفع باالبتداء، وخبره  (اّلذي)االسـ ، فػَ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .1/232 النَّسفي، تفسَت النَّسفي ، (1)
 ؛ وابن اجلزري ، النشر يف القراءات 1/392، النحاس ، إعراب القرآف :  ؛ وينظر1/225 الفراء ، معاين القرآف ، (2)

  .2/241العشر ،
  .1/225 ادلصدر السابق ، (3)
  .476 – 1/475 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،:  ؛ وينظر 1/225 العكربي ، التبياف ، (4)
  106:  سورة البقرة (5)
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اَ َ  اَأَص َبُ ما ِّيا ُّبِ  َبٍةافَِبَ  اَكَسَبْتاَأْيِديُ ْماَ يَػْ ُفوا} – تعالى –   ونظير اآليات السابقة قولو 
األولى شرطية إذا ُقِرَئت اآلية بالفاء ، أَما إذا ُقِرَئت بغير فاء  (ما)حيث تكوف   ،(1) {َعياَكِث ٍرا

وقد أجاز األخفش األصغر  . (2)فيي تحتمؿ أف تكوف شرطية عمى حذؼ الفاء أو موصولة 
 ، ولـ يجزه غيره (3)حذؼ الفاء مف جواب الشرط في الكبلـ ، واستدؿَّ بيذه اآلية مع إسقاِط الفاء 

:                            كقوؿ حساف بف ثابت ، إال ضرورة شعرية 
          (البسيط)                                                                              

سىنىاًت اي يىٍشكيريهىا           كىالشَّرُّ ًبالشَّرِّ ًعٍندى اً ًمٍثالفً  -11     . (4) مىٍف يىٍفعىًؿ الحى
 . (5)فاهلل يشكرىا : فالفاء الرابطة لجواب الشرط محذوفة ضرورة ، والتقدير 

أي مع إثبات الفاء ىي قراءة أىؿ العراؽ ، عمى تضميف  (فبما كسبت)     واآلية الكريمة 
بغير فاء قبؿ الباء ابف عامر الّشامي والمدنّياف  (بما كسبت )ومف قرأ  . (6)معنى الشرط  (ما)

. (7)أبو جعفر و نافع : وىما
سبب حذؼ الفاء في ىذه اآلية ؛ ألف الجواب الخاص  (التأويؿ النحوي )   وقد بّيف صاحب 

 (فبما كسبت) إاّل أف إثبات الفاء في اآلية الكريمة أي ( .8)بالشرط ُمَصدٌَّر بالخبر شبو الجممة 
معنى الشرط ، فحذؼ الفاء ال يكوف إاّل   (ما)أصوب وأدّؽ لمعنى الشرط ، فنكوف قد ضمّنا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 30:  سورة الشورى (1 )
 . 39 – 7/38الدرويش، إعراب القرآف الكرمي وبيانو،: ؛ وينظر 264 – 3/263 و 4/83 النحاس، إعراب القرآف، (2)
  .1/352  مكي ، مشكل إعراب القرآف ،(3)

: ينظر ؛ـ1974 ، دار صادر ، بَتوت ، 1/516وليد عرفات ، : ثابت ، حساف ، ديواف حساف بن ثابت ، حتقيق (4)
 ؛ واألزىري ، خالد زين الدين بن عبد اهلل ،  التصريح 1/141 ؛ وابن األنباري ، البياف ، 3/644سيبويو، الكتاب ، 

. (ت.د)، 1، ط(ـ.د) ، دار الفكر ، 4/358عبد الفتاح حبَتي إبراىيم ، : مبضموف التوضيح ، حتقيق 
  .3/644 البغدادي ، خزانة األدب ،(5)

  .2/367ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، : ؛ وينظر  3/405 الزسلشري ، الكشاؼ ، (6)
 . 3/405الزسلشري ، الكشاؼ ، :  وينظر  ؛2/367 ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ،(7)
  ،1 مكتبة الرشد ، الرياض ، ط ،1/788 احلموز ، عبد الفتاح أمحد ، التأويل النحوي يف القرآف الكرمي ، (8)

 .ـ 1984/ ىػ 1404 
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في الشعر ؛ وذلؾ عمى سبيؿ الضرورة الشعرية كما في بيت حساف بف ثابت ، أما اآلية الكريمة 
فبما )فعؿ الشرط ، و (أصاَبكـ)لتضمينيا معنى الشرط، عمى أفَّ  (ما)فاألصوب ذكر الفاء مع 

. جواب الشرط  (كسبت أيديُكـ
َ َ  اتُنِفُقوْ اِ ْياَخْ ٍراَفألنُفِسُ ْماَ َ  اتُنِفُقوَفاِإالَّا بِْتَ  ءاَ ْ ِوا اّلِواَ َ  اتُنِفُقوْ ا}- :  تعالى–      وقولو 

اِإاَْ ُ ْماَ َأنُتْماالَاُتْظَلُ وَفا أي   - (وما تنفقوا مف خير ألنفسكـ):  ، فمو قمت (1){ ِ ْياَخْ ٍرايُػَوؼَّ
لـ يكتمؿ المعنى ؛ ألف المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في حيزه - حذفنا الفاء مف جواب الشرط 
ففي كثير مف األحياف يؤّدي حذؼ الفاء إلى خمؿ في المعنى   . (2)، ولـ يصبح في حيز الجزاء 
. أو لبس ، ونقص في التعبير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 272: سورة البقرة ( 1 )
  .(ت .د)،(ـ.د)،(ف.د) ، 177الطليحي، عبد القادر بلقاسم، اجلواز النحوي وداللة اإلعراب على ادلعٌت ، ص( 2)
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، إال أف "(2)قد َيِرداف َظْرَفْي زماف (ميما)و  (ما): " (التسييؿ)، جاء في (1) زمانية: ثانيان 
: ، وجـز بذلؾ الرضي نحو(3)لمزماف مع أنو ذكر جواز غيره لذلؾ (ما)السيوطي لـ يجْز مجيء 

ومف . لمزماف (ما)، فظاىر كبلـ الرضي أنو ُيَجوُّْز مجيء ( 4)(ما تجمس مف الزماف أجمس فيو)
: ظرفيف قوؿ الشاعر  (وميما) (ما)األدلة الشعرية التي تدلؿ عمى استعماؿ 

                                                                           (الوافر)                                                                         
اؼي كىالى اٍفًتقىارىا   -12 ٍبًد اً ًفينا         فىالى ظيٍممنا نىخى   .(5) فىمىا تىؾي يىا اٍبفى عى

استدؿ بو ابف مالؾ عمى مجيئيا  :" (المغني)لمزماف، جاء في  (ما)فالشاىد ىو في مجيء 
أيَّ َكْوٍف َتُكْف فينا : لمزماف، وليس بقاطع الحتمالو لممصدر أي لممفعوؿ المطمؽ ، فالمعنى 

في البيت  (ما)فُيبلحظ معارضة ابف ىشاـ البف مالؾ في تجويزه كوف  . (6)"طويبًل أْو قصيرًا 
أيَّ َكْوٍف َتُكْف فينًا : الشعري ظرؼ زماف ، وبيَّف جواز نصبيا عمى أّنيا مفعوؿ مطمؽ عمى معنى 

ظرؼ زماف ال مفعواًل مطمقًا ، فبل  (ما)وأميؿ إلى موافقة ابف مالؾ في جعؿ . طويبًل أو قصيرًا 
دائمًا مجّردة عف الّظرفّية ، بؿ قد تستعمؿ َظْرؼ زماف وىذا ثابت في أشعار العرب  (ما)تكوف 

ْحُت  . كما وضَّ
َفَ  ا ْستَػَق ُ وْ اَاُ ْما} :– تعالى –زمانية في القرآف الكريـ ، قولو  (ما)    ومف األمثمة عمى كوف 

ىنا   (ما)، و( 8)إِف استقاموا َلُكـ فاستقيموا ليـ مّدة استقامِتيـ لكـ:  أي(7){فَ ْسَتِق ُ وْ اَاُهم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  332/ 1من ىذا البحث؛ ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (61)الشرطية ينظر ص (ما) النوع الثاين لػ(1)
 ، دار الكتاب العريب ، 236 ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد، حتقيق زلمد كامل بركات ، ص(2)
  . ـ1968/ ىػ 1388،  (ـ .د) 
  .2/451  السيوطي ، اذلمع ،(3)
  .2/451 ادلصدر السابق ، (4)
   .2/715  ؛ والسيوطي ، شرح شواىد ادلغٍت ، 1/332ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، :  البيت بال نسبة يف (5)
 . 251 – 3/249األمشوين ، شرح األمشوين ، :  ؛ وينظر 1/333 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (6)
 . 7: سورة التوبة ( 7)
 ؛ و الّسامرّائي ، فضل صاحل ، معاين 269زاده ، قراضة الذىب ، ص: ؛ وينظر 1/332 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (8)

 .ـ 2000/ىػ1420 ، 1ط، دار الفكر، عّماف ،  4/261النحو،
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ويجوز أف تكوف شرطية تحمؿ معنى . مصدرية ظرفية، وىي في محؿ نصب عمى الظرؼ 
:  في اآلية الكريمة وجياف وىما  (ما)الظرؼ، فبذلؾ يكوف لػ

َ  ا} : – تعالى–النصب عمى الظرفية الزمانية ، وجعؿ العكبري ىذه اآلية نظير قولو :    األكؿ 
، فموضع (1) {يَػْفَتِ ا الَُّوااِلنَّ ِساِ يارَّْحَ ٍةاَفالَاُ ْ ِسَكاَاَه اَ َ  ايُْ ِسْكاَفالَاُ ْرِسَلاَاُواِ يابَػْ ِدهِا

وأجاز النحويوف في . (فبل ممسؾ ليا)، والجواب مصّدر بالفاء في  (ما)جـز فعؿ الشرط لػ (يفتح)
فبل ممسٌؾ ليا ، : في المعنى ، وأجازوا  (ليا)و (ما)فبل ممسؾ ليا عمى لفظ : غير القرآف 

اسًما موصواًل، إاّل :  أي (2 )(الذي)بمعنى  (ما)بمعنى ليس، وكذلؾ أجازوا أف تكوف  (ما)فتكوف 
 .أفَّ معنى الشرط  أدؽُّ وأوضح لممعنى 

المصدرية الزمانية أف تكوف شرطية  (ما)وقد أجاز ابف مالؾ في . أّنيا في موضع رفع  : الثاني
 (ما)وقد نفى العكبري أف تكوف .  ، أي جّوز كونيا مصدرية وشرطية (3)جازمة في وقت واحد 

 وىذا ،(4)استقيموا ليـ؛ ألنيـ لـ يستقيموا لكـ: ىنا نافية ألف المعنى يفسد، إذ يصير المعنى 
 (ما)إْف استقاموا لكـ فاستقيموا ليـ مّدة استقامتيـ لكـ، فتكوف : باطؿ؛ ألف المعنى األدّؽ 
. مصدرية ظرفية ال نافية 

الشرطية ليا صدر الكبلـ ، وىذا مذىب البصرييف، ويقضي  (ما)    وقد ذكرت فيما سبؽ أف 
بأّف أداة الشرط ليا صدر الكبلـ ، لذلؾ ال يجيزوف تقديـ شيء مف معموالت فعؿ الشرط وال فعؿ 

ّنما تقع مستأنفة عمى ذي خبر ونحوه  ومذىب ابف يعيش أّنو يجيز ذلؾ  . (5)الجواب عمييا ، وا 
إال أف يكوف خافضًا فإّنو يجوز   : " (شرح المفصؿ)إف كاف العامؿ خافضًا ، فجاء في 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
؛ والدرويش ، إعراب القرآف الكرمي  وبيانو ،  1072/ 2العكربي ، التبياف ، :  ؛ وينظر 2:  سورة فاطر (1)

 3 /184.  
  .3/360 ؛ والنحاس ، إعراب القرآف،  2/366، الفراء ، معاين القرآف :  ينظر (2)
.  236ص ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، (3)
   .3/184الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، :  ؛ وينظر 2/636 العكربي ، التبياف ، (4)

 1987/  ىػ 1408، 1 ، مطبعة ادلدين ، القاىرة، ط2/588 مصطفى النحاس ،: أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب، حتقيق  (5)

  . (بتصرؼ)ـ 
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 بما : ، وكبلـ ابف يعيش كقولنا (1)تقديمو عمى المجرور إذا كاف في صمة ما بعده أو مبتدأ 

 (َتْشَربْ )في موضع نصب بالفعؿ  (بما تشرب): وما اتصمت بو مف قولنا (الباء)تشرْب أشرْب، فػ
. 

مضافة إلى أسماء الزماف تصبح موصوالت عند سيبويو   و  (أيّ )أو (ما)أو (َمفْ )     إذا كانت 
 ، وأجاز أبو إسحاؽ إبراىيـ ابف (2)الَجرمي والمازني، إاّل في الشعر فيجوز أف يبقى اسـ شرط 

واألسماء الشرطية التي . (3)(أَتذُكُر إْذ َمْف يأِتنا نأِتوِ ): سفياف الزيادي ذلؾ في الكبلـ ، نحو 
فييا ، فبل ُيجازى بيا حينئٍذ  (الذي)، يكوف اعتبار معنى  (اّلذي)ُيجازى بيا ، والتي تكوف بمنزلة 

: قمت  (الذي)فإذا جعمتيا بمنزلة  (أيُُّيـُ )و (ما)و (َمفْ ): وتمؾ األسماء : " (الكتاب)، وجاء في 
 (4)" الذي تقوؿ أقوؿ : حتى تكتمؿ اسًما ، فكأّنؾ قمت (ما)صمة لػ (تقوؿ)فيصير . ما َتقوُؿ أقوُؿ 

 .
َ َ  اِبُ ما ِّيا}- :  تعالى–في غير باب االشتغاؿ ، كقولو  (ما)    وقد يحذؼ فعؿ الشرط بعد 

افَِإاَْ ِواَتْجَأُر فَا :  ىنا وجياف  (ما)فيجوز في  . (5)  {نػِّْ َ ٍةاَفِ َيا اّلِواثُمَّاِإَذ اَ سَُّ ُما اضُّبرُّب
ـْ ِمْف ِنْعَمةٍ : "، والتقدير عند النََّسفي(6)أف تكوف اسًما موصوالً : أواًل   ، (7)"وأيُّ شيٍء اّتَصَؿ ِبُك

 (ِمْف نعمةٍ ) ، و(8)" فعؿ االستقرار  : " (البحر المحيط)صمتيا ، والعامؿ كما جاء في  (بكـ)و
 ، والموصوؿ في موضع رفع عمى االبتداء ، (9)بياف لمموصوؿ وحاؿ مف الضمير في الجاّر 

، وىو األرجح عند ابف   (وما بكـ مف نعمة فمف اهلل  ):عمى زيادة الفاء ، أي  (فمف اهلل)خبره 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 9/7 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (1)

  .2/588 ؛ وأبو حياف ، االرتشاؼ ، 3/69سيبويو ، الكتاب ، :  ينظر(2)
  .2/588 أبو حياف ، االرتشاؼ ، (3)
  .3/69،  سيبويو ، الكتاب (4)
 .53: سورة النحل (5)
 . (بتصرؼ) 2/110 الُعكربي ، التبياف ، (6)
   .2/869 النَّسفي ، تفسَت النَّسفي ، (7)
  .5/486 أبو حياف ، البحر احمليط ، (8)
 . (بتصرؼ) 2/110 العكربي ، التبياف ، (9)
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وقد عّدىا الزجاج كذلؾ قياًسا عؿ مذىب سيبويو ، حيف زعـ أف الظرؼ ال ُيبنى عمى . (1)ىشاـ 
 . (2)كممة الشرط 

ـْ ِمْف ِنْعَمٍة َفِمَف اهلل ، وىو قوؿ : أف تكوف شرطية ، وفعؿ الشرط محذوؼ أي: ثانًيا  َوَما َيُكْف ِبُك
 ، فقد قاؿ (5)  ، وتبعيـ في ذلؾ عمي بف إبراىيـ الَحْوفي (4)  ، وأبي البقاء العكبري(3)الفّراء
وما يكف بكـ مف : متعمقة بفعؿ مضمر تقديره  (بكـ)في  (الباء)بمعنى الشرط و (ما): " الفّراء 
وقد اعترض عميو أبو حّياف ، وعّد ىذا ضعيًفا جدِّا ؛ ألف فعؿ الشرط ال ُيحذؼ  . (6)" نعمة 

في باب االشتغاؿ، : أحدىما: مف أدوات الشرط ، وحذفو بعدىا في موضعيف (إفْ )عنده إاّل بعد 
النافية عمى أف يدؿ عمى الشرط ما قبمو ، وعّد حذفو بعد  (ما)متمّوة بػ (إفْ )أف تكوف : والثاني 

 . (7)النافية مف باب الضرورة  (ال)
وما يكف بكـ مف نعمة : ىنا شرطية ، وفعؿ الشرط محذوؼ عمى تقدير  (ما)    وأميؿ إلى كوف 

 (ما)عمى اعتبار كوف : وأيُّ شيٍء اّتصَؿ بكـ مف نعمة ، أي: وىذا التقدير أقوى مف . فمف اهلل 
. أعمـ -  تعالى–موصولة وليست شرطية ، واهلل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .1/618احلموز ،عبدالفتاح ، التأويل النحوي ، :  وينظر  ؛1/332 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (1)
 . (بتصرؼ) 3/921،  الزجاج ، إعراب القرآف (2)
  2/104 الفراء ، معاين القرآف ، (3)
  2/110،  العكربي ، التبياف (4)
 . 5/486 أبو حياف ، البحر احمليط ، (5)
  .2/104 الفراء ، معاين القرآف، (6)
  .5/486 أبو حياف ، البحر احمليط ، (7)
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 :  التكجيهات اإلعرابية لألسماء الشرطية
، فيكوف مبتدأ وخبره الشرط وفيو  (ما تْمَعْب أْلَعبْ ): إف وقع بعدىا فعؿ الـز ، نحو  :     أكالن 
ىو والجواب مًعا ؛ ألف الكبلـ ال يتـ إاّل بالجواب ، فكاف داخبًل في الخبر ، : وقيؿ. ضميرىا 

 ، وأؤّيُد كوف خبر المبتدأ الجممة الشرطية المكّونة مف فعؿ الشرط (1)َوُردَّ بأّنو أجنبّي مف المبتدأ 
ـّ إاّل بالجواب  .  وجوابو ؛ ألّف المعنى ال يت

، فمفعوؿ بو ، أو واقعًا عمى (ما يدرْس أدرْسوُ ): إذا كاف الفعؿ متعّدًيا ، نحو  : ثانينا     
،  (ما يدُرْسو عقؿ أخاُه أدُرْسوُ ): ، أو متعّمقيا ، نحو (ما يدرْسُو زيٌد أدُرْسوُ ): ضميرىا ، نحو 

فيذا مف باب االشتغاؿ ، ويجوز في األداة الشرطية أف تكوف في موضع رفع عمى االبتداء ، أو 
 . (2)تكوف في موضع نصب بفعؿ مضمر يفّسره الظاىر بعدىا 

:  ، نحو (3)إف دخؿ عمييا حرؼ جّر، أو أضيؼ إلييا اسـ كانت مجرورة الموضع :     ثالثنا
.  اسـ شرط جازمًا مبنيًا عمى السكوف في محؿ جر بحرؼ الجرّ  (ما)فتكوف .(بما تمِسْؾ أمِسؾْ )

 ، أي تعرب في موضع (4)إذا وقعت األداة الشرطية عمى مكاف أو زماف فظرٌؼ  : رابعنا    
َأيْػَنَ  اَتُ ونُوْ ايُْدرِك ُّبُما ْاَ ْوُتاَ َاْواُكنُتْماِف ابُػُر ٍجا}- : تعالى–نصب عمى الظرؼ ، مثؿ قولو 

اسـ شرط جاـز مبني عمى السكوف في محؿ نصب عمى الظرفية  : (أينما)فإعراب  . (5) { ُّبَش ََّدةٍا
ناقصة ، أو بجواب الشرط إذا  (كاف)المقدـ إذا كانت  (تكونوا)المكانية ، متعمؽ بمحذوؼ خبر 

يدرككـ )فاعؿ، أو اسـ تكونوا، و (الواو)فعؿ الشرط، و (تكونوا)زائدة ، و (ما)تامة، و (كاف)كانت 
 . (6)جواب الشرط  (الموت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . (بتصرؼ) 2/468 السيوطي ، اذلمع ، (1)
 . (بتصرؼ) 2/468 ادلصدر السابق ، (2)
 . 5/ 4ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، :  ينظر(3)
 . (بتصرؼ) 2/467 السيوطي ، اذلمع ، (4)
  .78:  سورة النساء (5)
  .2/67الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، :  ينظر(6)
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:- الشرطية في القرآف الكريـ  (ما)أمثمة جزئية كمكجهات كمية عمى داللة 
َ َ  اُأ تِ ُتما ِّياَشْ ٍءاَفَ َت ُعا}- : تعالى–خالًصا لمشرط كما في قولو  (ما)قد يأتي المعنى لػ     

ٌراَ َأبْػَقىاَأَفالاتَػْ ِقُلوفَا نْػَ  اَ زِيَنتُػَه اَ َ  اِعنَدا الَِّواَخ ػْ األولى ىي اسـ شرط  (ما) ، فإّف (1) { ْاَحَ  ِةا ادُّب
فعؿ ماٍض مبني لممجيوؿ ، وىو في  (أوتيتـُ)جاـز مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ، و

ضمير متصؿ في محؿ رفع نائب فاعؿ ، والميـ عبلمة جمع : محؿ جـز فعؿ الشرط، والتاء
 (الدنيا)مضاؼ إليو ، و(الحياة)خبر لمبتدأ محذوؼ،و (متاع)رابطة لمجواب، و (الفاء)و. الذكور

 (الفعؿ والجواب )عطؼ عمى متاع، والجممة في محؿ جـز جواب الشرط، و (زينتيا)صفة، و
. الثانية اسـ موصوؿ  (ما)، و (ما)خبر

وما أعطيتـُ أيُّيا الناس مف شيٍء مف األمواِؿ واألوالِد؛ فإّنما : يقوؿ-  تعالى–أف اهلل:     والمعنى
، وىو مف (3)" فالمؤتى متاٌع مف ىذه الدنيا: " ، أو التقدير(2)ىو متاع تتمّتعوف بو في ىذه الدنيا

، وقد بّيف البيضاوي أّف ىذا المتاع يكوف مدة الحياة (4)زينتيا التي يتَزيَُّف بو فييا ألّياـٍ قبلئؿ
، إاّل أف ىذا المتاع ال يغني عند اهلل شيًئا،وال ينفع شيًئا منو في النياية، وما عند اهلل (5)المنقِضَية

ألىؿ طاعتو وواليتو خيٌر مما أوتيتموه أنتـ في ىذه الدنيا مف متاعيا وزينتيا وأبقى ألىمو؛ ألّنو 
وقد بّيف . وبذلؾ يكوف اهلل قد رّد عمى مف يظّف بأّف متاع الدنيا أبقى وأفضؿ . (6)دائـ ال نفاد لو
ألّف حاصؿ شبيتيـ إف قالوا تركنا الديف لئبل تفوت مّنا الدنيا :"ذلؾ فقاؿ (حاشيتو)الشيخ زاده في 

.  (7)"أّف ذلؾ خطأ عظيـ؛ ألف ما عند اهلل خيٌر وأبقى-  تعالى–فبّيف اهلل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  60:  سورة القصص (1)
 . (بتصرؼ) 19/118ج/11ـ الطربي ، جامع البياف ، (2)
  .2/1023 العكربي ، التبياف ، (3)
 دار الكتب  ،5/131عبد اللطيف عبد الرمحن ، :  أبو السعود ، زلمد العمادي احلنفي ، تفسَت أيب السعود ، حتقيق(4)

 . (بتصرؼ)  ـ1999/ىػ1419، 1العلمية ، بَتوت ، ط
 . 4/131،  البيضاوي ، تفسَت البيضاوي (5)
 . (بتصرؼ) 19/118ج/11ـ الطربي ، جامع البياف ، (6)
 القوجوّي، زلمد بن مصلح الدين مصطفى احلنفي، حاشية زليي الدين شيخ زاده على تفسَت القاضي البيضاوي، (7)
 .ـ 1999/ىػ1419، 1دار الكتب العلمية ، بَتوت ، ط ، 6/464
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لئلنساف أفبل عقؿ لو كي يتدّبر األمور بدّقة ويمّيز ما بيف -  عّز وجّؿ –فبعد كّؿ ما بّينو اهلل 
أفبل ):الخير والشّر؟ فعميو أف يختار لنفسو خْيَر األمور ال شّرىا،وىذا ما قصده اهلل بقولو

فتستبدلوف الذي ىو أدنى بالذي ىو خيٌر وأبقى،وُتؤثروف الدائـ الذي ال نفاد لو مف : أي(تعقموف
. النعيـ، عمى الزائؿ الذي ال بقاء لو 

اقَ َؿاتَػْنَرُعوَفاَسْبَعاِسِن َياَدَأب ًاَفَ  اَحَ دتُّبْماَفَذُر ُهاِف اُسنُبِلِواِإالَّاقَِل الًا}- :  تعالى–    أّما قولو 
 ، وىي (2)ىنا وجياف ، فإّما أف تكوف شرطية أو موصولة  (ما) ، فيجوز في (1 ) { ِّ َّ اتَْأُكُلوفَا

الفاء واقعة في   (فذروه)فعؿ وفاعؿ ، و (حصدتـ)، و (حصدتـ)في محؿ نصب مفعوؿ مقدـ لػ
فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ بو، فيكوف  (ذروه)جواب الشرط ، أو الموصوؿ لما فيو مف رائحة الشرط ، و

.   شرطية  (ما)جواب الشرط، إف كانت  (فذروه)فعؿ الشرط ، و (حصدتـ)
 ، أي يأكمو (3)" كْيبل يتسّوس  (فذروه في سنبمو)في كؿ سنٍة  (ما حصدتـ)أف : "     والمعنى

 ، كما (4)السوس ، وأسمـ لو مف إصابة السوس الذي يصيب الحّب إذا تراكـ بعضو عمى بعض 
استدّؿ -  عميو السبلـ– ، ولعّمو (5)ىو شأف غبلؿ مصر ونواحييا إذا قضى عمييا نحو عاميف 

 (روح المعاني)عمى ذلؾ بالسنببلت الخضر ؛ ألنو يناسب كونو أمًرا مثمو ، وقد جاء في كتاب 
ْؿ باألمر لـز عطؼ اإلنشاء عمى الخبر ؛ ألف  : قيؿ : " لؤللوسي  ألّنو لو لـ ُيَؤوَّ

إّما شرطية أو موصولة متضّمنة لمعنى الشرط، وعمى كّؿ حاؿ فمكوف الجزء إنشاء تكوف -  ما–
إاّل أّف األلوسي ال يسّمـ بأّف الجممة الشرطّية التي جوابيا  . (6)" إنشائّية معطوفة عمى خبرّية 

رشادىـ إلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إنشائي إنشائّية ، ولو سّمـ فبل يسّمـ العطؼ بؿ الجممة مستأنفة لنصحيـ وا 
  .47 : سورة يوسف (1)
  .2/458الزسلشري ، الكشاؼ ، :  ينظر (2)
 . 2/458 ادلصدر السابق ، (3)
. (بتصرؼ)، (ت.د)، دار سحنوف، تونس،12/287ج/6ـ ابن عاشور، زلمد الطاىر، تفسَت التحرير والتنوير، (4)
 . (بتصرؼ)  ،3/400 أبو السعود ، تفسَت أيب السعود ، (5)
 دار  ،12/383ج/7ـزلمد حسُت العرب ، :  األلوسي ، أبو الفضل شهاب الدين زلمود ، روح ادلعاين ، حتقيق (6)

 .ـ 1994/ىػ1414، 2طالفكر ، بَتوت ، 
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ما ينبغي أف يفعموه ، حيث لـ يكف معتاًدا ليـ كما كاف الزرع كذلؾ، أو ىي جواب لشرط مقّدر، 
 وأوافؽ األلوسي في ذلؾ ؛ ألف أمرىـ بذلؾ لـ يكف مف األمور المألوفة فيما . (1)أي إْف زرْعتـُ 

بينيـ ، فإّنيـ لـ يكونوا معتاديف عمى الزراعة؛ لذلؾ لـ يأمرىـ بيا وجعميا أمًرا محقًقا لموقوع، 
ـّ تأويؿ رؤيا يوسؼ   –لما فييا مف البقرات السبع السماف البلتي يأكميّف - عميو السبلـ–وكي يت

فبإرشاده . الُمْقِفرات والُمْجِدبات : البقرات السبع العجاؼ ، أي- فيما بعد
 (فما حصدتـ فذروه ): قولو : "  كأّنو أمرىـ بذلؾ ، وفي ذلؾ يقوؿ األلوسي – عميو السبلـ – 

 بشأنيـ قبؿ تتميـ التأويؿ ، وفيو ما يؤّكد أمر الّسابؽ – عميو السبلـ –اعتراض، اىتماًما منو 
 . (2)" والبّلحؽ ، كأّنو قد كاف يأمرىـ بما فيو صبلحيـ وىذا ىو الّنْظـ المعجز 

ُقْلاِإفَّارَبِّ ايَػْبُسُطا ارِّْزَؽاِاَ ياَيَش ُءا}: في اآلية الكريمة التالية   (ما)      وكذلؾ اختمؼ عمى 
ُرا ارَّ زِِق يَا  ، فتحتمؿ أف تكوف (3) { ِ ْياِعَب ِدِهاَ يَػْقِدُراَاُواَ َ  اَأنَفْقُتما ِّياَشْ ٍءافَػُهَواُيْخِلُفُواَ ُىَواَخ ػْ

،  (الذي) ، فإف كانت موصولة تكوف في محؿ رفع مبتدأ وىي بمعنى (4)موصولة أو شرطية 
. ودخمت الفاء عمى الخبر ِلما في الموصوؿ مف رائحة الشرط 

 : (أْنَفْقتـُ)، و (أْنَفْقُتـْ )شرطية فتكوف في موضع نصب مفعوؿ بو مقدـ لػ (ما)    أّما إف كانت 
مبنية في محؿ  (ىو ُيْخمفو)رابطة لمجواب ، وما بعدىا أي الجممة االسمية  (الفاء)فعؿ الشرط ، و

. شرطية أظير وأوضح وأبيف لممعنى (ما)واعتبار . جـز جواب الشرط 
يَػْوـَاَتِجُداُكلُّبانَػْفٍسا َّ اَعِ َلْتاِ ْياَخْ ٍرا ُّبْحَضر ًاَ َ  اَعِ َلْتاِ ياُسَوٍءا} - :  تعالى–    أّما قولو 

َنُواَأَ د ًابَِ  د ًاَ ُيَحذِّرُُكُما اّلُوانَػْفَسُواَ  اّلُواَرُؤ ُؼابِ ْاِ َب ِدا نَػَه اَ بَػ ػْ  (ما) ، فقد تحتمؿ(5) {تَػَودُّباَاْواَأفَّابَػ ػْ
:  ، وىما(6 )(التبياف)وجييف كما جاء في  (َ َ  اَعِ َلْتاِ ياُسَوٍءا): في قولو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . (بتصرؼ) 12/383ج/7ـ األلوسي ، روح ادلعاين ، (1)
  .3/400  وأبو السعود ، تفسَت أيب السعود ، ؛12/383ج/7ـادلصدر السابق ، :  ينظر(2)
  .39:  سورة سبأ (3)
 6/708الَقْوَجِوّي ، حاشية زليي الدين الشيخ زاده على تفسَت البيضاوي ، :  ؛ وينظر 2/1070 العكربي ، التبياف ، (4)

  .247 – 6/246؛ والدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، 
.  30:  سورة آؿ عمراف (5)
 . 253-1/252 العكربي ، التبياف ، (6)
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وما عممت مف سوء محضرًا : األولى؛ والتقدير (ما)معطوفة عمى  (الذي)أف تكوف بمعنى : األوؿ
. عمى ىذا في موضع نصب عمى الحاؿ (تودُّ )و. أيضاً 
ويجوز أف يرتفع مف . فيي تودُّ : أي . عمى أنو أراد الفاء (تودُّ )أْف تكوف شرطية، وارتفع  : الثاني

ذا لـ يظير في الشرط لفظ الجـز جاز في الجزاء الجـز . غير حذؼ ؛ ألّف الشرط ماٍض  وا 
.  والرفع

حذؼ الفاء ؛ ألّف الجواب مصّدٌر بفعؿ  (التأويؿ النحوي)   وقد عّمَؿ عبد الفتاح الحموز صاحب 
 . (1)مضارع مرفوع ، وقد بّيف كثيًرا مف الحاالت التي تحذؼ منيا فاء الجواب والجزاء 

 ، (2){ َ َ  اَأَص َبُ ْمايَػْوـَا ْاتَػَقىا ْاَجْ َ  ِفافَِبِإْذِفا اّلِواَ اِ َػْ َلَما ْاُ ْؤِ ِن َيا} - : تعالى–أّما قولو 
 ؛ ألّف فاء الجزاء يجوز أف تدخؿ عمى خبر (3)" وما يتبّيف إصابُتو إّياُكـ: " فقد أّولوه عمى معنى 

االسـ الموصوؿ ، والنكرة : المبتدأ إذا تضّمف المبتدأ معنى الشرط، وذلؾ رّبما يكوف عمى نوعيف 
وقد جعؿ النحاة المبتدأ في ىذه  . (4)الموصوفة ، إذا كانت الصمة أو الصفة ِفْعبًل أو َظْرًفا 

لذلؾ عندما دخمت . إفادة العمـو ، واستقباؿ صمتو : التراكيب يشبو أدوات الشرط مف ناحيتْيف 
وما يتبّيف إصابتو : عمى ما صمتو ماٍض،فكاف عمى تقدير- كما في اآلية السابقة - الفاء 

الشرطيتْيف في  (ما)أو (َمفْ )فالمبتدأ إذف ال يجوز دخوؿ الفاء عمى خبره إاّل إذا كاف شبيًيا بػ.إّياكـ
ـّ بو المعنى ، وىو المبتدأ ، والخبر (الذي)في اآلية الكريمة بمعنى  (ما)فػ. العموـ، واستقباؿ ما يت

 .    (5)واقع بإذف اهلل : ؛ أي  (فبإذف اهلل)
َ َاْوالاِإْذاَدَخْلَتاَ نََّتَكاقُػْلَتاَ  اَش ءا الَُّوا }- : تعالى–    وقد يحذؼ جواب الشرط كما في قولو 

َةاِإالابِ الَِّواِإفاتَػَرِفاَأنَ اَأَقلَّاِ نَكاَ  الًاَ َ َاد ًا اسـ شرط مبني عمى  (ما) ، فػ(6) {الاقُػوَّ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .794 – 1/786احلموز  ، عبد الفتاح ، التأويل النحوي يف القرآف الكرمي ، :  ينظر(1 )
  .166:  سورة آؿ عمراف (2)
 . ـ1982/ىػ1402 ، 1، ط ، دار القلم ، الكويت 154 عبد اللطيف ، زلمد محاسة ، يف بناء اجلملة العربية ، ص(3)
 . (بتصرؼ) 1/99 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (4)
.  1/570الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، : ؛ وينظر  (بتصرؼ) 1/306 العكربي ، التبياف ، (5)
  .39:  سورة الكهف (6)
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فعؿ ماٍض مبني عمى الفتح في محؿ جـز  (شاء)السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو مقدـ ، و
 ، والمراد تحضيضو عمى االعتراؼ (1)ما شاء اهلل كاف : فعؿ الشرط ، والجواب محذوؼ ، أي 

فما يشاؤه اهلل وأراد أف يبقيو فيبقيو ، وما أراد أف يزيمو فيزيمو -  تعالى–بأّنيا وما فييا بمشيئة اهلل 
موصولة  (ما)ويجوز أف تكوف . ال بإرادة أيّْ مخموؽ كاف -  عّز وجؿّ –، فكّؿ شيء بإرادتو 

وجاء في  . (2)األمر ما شاء     اهلل : مرفوعة المحؿ عمى أّنيا خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره 
أّف الخبر المحذوؼ يدّؿ عميو مبلبسة دخوؿ الجنة ، أي ىذه الجنة  : " (تفسير التحرير والتنوير)

 . (3)" ما شاء اهلل ، أي األمر الذي شاء اهلل إعطاءه إّياي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ؛ والدرويش ، 4/190، أبو السعود ، تفسَت أيب السعود: ؛ وينظر  (بتصرؼ) 2/645 الزسلشري ، الكشاؼ ، (1 )
 . 4/494إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، 

  .4/190أبو السعود ، تفسَت أيب السعود ، : ؛ وينظر  (بتصرؼ) 2/645 الزسلشري ، الكشاؼ، (2)
  .15/324ج/7ـ ابن عاشور ، تفسَت التحرير والتنوير ، (3)
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:- الٌشرطٌية في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح 
 رقمهااآلية الكريمة  رقمهااآلية الكريمة 

سكرة البقرة 

 سكرة األنفاؿ






 
106 





 
110 





 
 

60 





 

سكرة الٌتكبة  197





 





 

215 






 

7 







 
سكرة يكسؼ  215










 

270 



 

47 




 
سكرة الٌنٍحؿ  272




 
272 




 
53 





 

سكرة الكهؼ  273
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سكرة آؿ عمراف 



 
39 







 

سكرة القىصىص  81





 

92 




 

60 





 
115 

 سكرة الٌنساء








 

24 




 
79 

 رقمها اآلية الكريمة
 سكرة الٌنساء


 79 



 

127 

 سكرة الٌرـك




 

39 





 

39 

 سكرة سبأ

 39 


 47 



 79 

 سكرة فاًطر



 
2 


 2 

 سكرة الٌشكرل



 

10 



 

30 




 

36 

 سكرة الحشر






 

5 

 سكرة الميٌزمِّؿ



 

20 

مف ، الّشرطية وردت في القرآف الكريـ ثبلثًا و ثبلثيف مّرًة  (ما) يّتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ أّف 
مف ضمنيا ، وىي الفاء الواقعة في جواب الّشرط ، بينيا خمٌس وعشروف آية اقترف الجواب فييا بالفاء 

وثماني آيات لـ يقترف . وخمس آيات جواب الّشرط فييا جممة فعمّية، عشروف آية الجواب ُجممة اسمّية 
 فييا شرطّية (ما)وقد تحتمؿ اآليات التّالية أف تكوف .  جواب الشرط فييا بالفاء

   " :  أو موصولة وىي 

    

 " ( 24: الّنساء ، ) 
    "  و 

"  (47:يوسؼ)،و "   

   "  ( 53:الّنحؿ ، )
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       "  و 

 "  (  39: الكيؼ)  ، و "   

    "  
    " و ،  (47:سبأ  ) 

     "(  10: الّشورى)  ، و "
     

 "   (  30:الّشورى ). 



 80 

الثالث الفصؿ  
 ما المكصكلة

 

ا   - المكصكؿ لغةن كاصطالحن
 المكصكلة  (ما) -

 الٌصمة  -

 حذؼ العائد  -

 حذؼ المكصكؿ االسمي  -

  (الذم)ك (ما)الفرؽ بيف  -

المكصكلة في  (ما)أمثمة جزئية كمكٌجهات كمية عمى داللة  -
 القرآف الكريـ 

 المكصكلة في القرآف الكريـ (ما)جداكؿ إحصائٌية لػً  -
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: المكصكؿ لغةن 
ضّد اليجراف ، َوَوَصَؿ رِحَمُو يصُميا وْصبًل : الَوْصُؿ : "(لساف العرب)      جاء في 

َتِصُمُو ِبِو َوْصبًل َوِصَمة َوُوْصَمة،ألَمو َوَجَمَعُو ضّد القطع : وَوصؿ الشَّيء بالشيء أي .(1)"َوِصَمةً 
ـَ عميَؾ َوأْعطاَؾ : َوَصَمَؾ اهلل، أي : ، إاّل أّننا قد نقوؿ في الّدعاء(2)والفصؿ  ُفبلًنا َوَوَصؿَ . (3)أْنَع

 .أي مثمو(. 5)ىذا َوْصُؿ ذاؾَ :ِمْثُمُو ؛ ُيقاؿ:َوَوْصُؿ الشيءِ . (4)بكذا درىـٍ أحسف اهلل إليو بيا 

ا  : المكصكؿ اصطالحن
إّف األسماء الموصولة معارؼ :  ؛ لذلؾ قيؿ (6)      ما ال يكوف جزًءا تامِّا إاّل بصمة وعائد 

ـّ  بيا  فالموصوؿ والصمة كجزأي اسـ ، وقد ثبت  . (7)ناقصة ؛ ألنو ينقصيا الصمة ، فتت
لمموصوؿ التقدـ لكوف الصمة مبّينة لو، فيجب لمصمة التأّخر، فبل تتقدـ الّصمة وال جزء منيا عمى 

، وال تعمؿ الصمة وما يتعّمؽ بيا فيما قبؿ الموصوؿ ؛ ألف ذلؾ المعموؿ إذف ( 8)الموصوؿ 
واالسـ الموصوؿ يوصؿ بأربعة . ( 9)جزؤىا ، وقد تقّرر أّف جزًءا منيا ال يتقّدـ عمى الموصوؿ 

الفعؿ وما اتصؿ بو مف فاعؿ ومفعوؿ وغير ذلؾ ، وبالظروؼ ، وبالمبتدأ والخبر : "أشياء وىي 
 . (10)" ، وبالجزاء وجوابو

صمة ):    واالسـ الموصوؿ ما يدؿ عمى معّيف بواسطة جممة ُتْذَكُر بعده ، وتسّمى ىذه الجممة 
فاألسماء الموصولة مبيمة ، ال تتصّرؼ إاّل بصمتيا وىذه الصمة ىي التي   . (11) (الموصوؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . (وصل)ابن منظور ، لساف العرب ، ماّدة ( 1)
؛ والبستاين ، بُطرس، قطر  (وصل)البستاين ،عبد الّلو، الوايف ، مادة  : ؛ وينظر  (وصل)ادلصدر الّسابق ، ماّدة ( 2)

 . (وصل)؛ورلمع الّلغة العربّية، ادلعجم الوسيط، ماّدة (وصل)احمليط ، مادة 
 . (وصل)البستاين ،بُطرس ، قطر احمليط ، مادة : ؛ وينظر (وصل) ابن منظور ، لساف العرب، ماّدة (3)
 . (وصل) البستاين، عبد الّلو ، الوايف ، مادة (4)
 مادة ،رضا ، أمحد ، معجم منت اللغة موسوعة لغوية حديثة : ؛ وينظر (وصل) ابن منظور ، لساف العرب ، ماّدة (5)
. ـ 1960/ىػ1380، دار مكتبة احلياة ، بَتوت ،   (وصل)
  . (وصل) رلمع الّلغة العربّية ، ادلعجم الوسيط، ماّدة :وينظر  ؛265 اجلرجاين ، التعريفات ، ص(6)
 .ـ  2002/ىػ1422،  1 ، بيت ادلقدس ، راـ اهلل ، ط1/34 مسعد ، عبد ادلنعم فائز ، العمدة يف النحو ،(7)
  .38 ؛ وابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، ص3/152 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (8)
  .3/151 الّرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ، (9)
  .361 الّزجاجي ، اجلمل يف النحو ، ص(10)
  .1/129 الغالييٍت ، مصطفى ، جامع الدروس العربية ، (11)
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. ، وجممة الصمة ال محّؿ ليا مف اإلعراب (1)توضح تمؾ األسماء وتتّمـ معناىا 
ىو الضمير الذي يعود عمى االسـ الموصوؿ ، وتشتمؿ عميو جممة الصمة ، :        والعائد 

 . (2)وتفيد في ربط الجممة بالموصوؿ ويؤذف بتعمقيا بالموصوؿ 
:        وتقسـ األسماء الموصولة إلى قسميف ىما 

لممفرد  (الذي): ، وىذه األسماء ثمانية(4) ، عند ابف ىشاـ تسمى الَنّص (3)خاصة : األكؿ 
رفًعا  (المتاف)و (المذاف)لممفرد المؤنث العاقمة وغيرىا ، وتثنيتيما  (التي)المذكر العاقؿ وغيره ، و

: أف يقاؿ  (تا)و (ذا)جرِّا ونصًبا ، وكاف القياس في تثنيتيما وتثنية  (المتْيف)و (الّمذْيف)، و
بقمب -  وفتياف–بإثبات الياء - القاضياف: ، كما يقاؿ  (َتَياف)و (َذَياف)و (المّْتياف)و (الّمِذياف)

 . (5) ولكنيـ فّرقوا بيف تثنية المبني والمعرب ، فحذفوا اآلخر–األلؼ ياء 
بالياء مطمًقا ، وقد  (الَِّذيف)مقصوًرا، وقد ُيَمدُّ ؛و (األَلى)     ولجمع المذكر كثيًرا ولغيره قميبًل 
.  (6)،وقد تحذؼ ياؤىما(البلِئي)و(البلِتي)ولجمع المؤنث.يقاؿ بالواو رفًعا،وىو لغة ُىَذْيؿ أوُعَقْيؿ

ذىب قوـٌ إلى أّف تعريؼ الموصوالت باأللؼ والبلـ ظاىرة  : " (األشباه والنظائر)     وجاء في 
 . (7)"وتثنيتيما وجمعيما  (التي)و (الذي)في 
التي تكوف بمفظ واحد لمجميع ، :  ، وىي(9)منويَّة،(8)مشتركة أو عامة غير مختصة: الثاني   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .1/37، مسعد ، عبد ادلنعم ، العمدة يف النحو :  وينظر ؛1/163،  الغالييٍت ، مصطفى ، جامع الدروس العربية (1 )
ومسعد،عبد ادلنعم،العمدة ؛1/136،والغالييٍت ، مصطفى،جامع الدروس العربية؛ 3/151 ابن يعيش ،شرح ادلفصل، (2 )

  .1/34يف النحو،
  .130- 1/129 ؛ والغالييٍت ، مصطفى ، جامع الدروس العربية ، 134 ابن ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، ص(3)
  .98-1/97 ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ، (4)
؛والغالييٍت،مصطفى،جامع الدروس العربية،  99 وابن ىشاـ،شرح قطر الندى،ص ؛102- 1/97ادلصدر السابق، (5)
 . (بتصّرؼ) 130 - 1/129

 . 102-1/101،  أوضح ادلسالك  ، ابن ىشاـ(6)
ندمي آؿ ناصر :  ؛ آؿ ناصر الدين ، أمُت ، دقائق العربّية ، راقب أصولو 2/54 السيوطي ، األشباه والنظائر ، (7)

.  ـ 1968 ، 2 ، مكتبة لبناف ، بَتوت ، ط90الدين ، ص
  .51 ؛ والراجحي ، عبده ، التطبيقات النحوية ، ص145 ابن ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، ص(8)
  .2/540 السيوطي ، األشباه والنظائر ، (9)
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مف وما وأّي وذو المقصودة في ): فيشترؾ فييا المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ، وىي 
 ، (1)(، وىي مبنية عمى الواو(جاء ذو أحترمو ):لغة َطيّْئ ، فبل يستعمميا موصواًل غيرىـ ، مثؿ

ىنا غير البلغية بعد  (ذا)، و(ما أنت الترضى شفاعتو ):  ،مثؿ(2) (أؿ وذا)وأضاؼ ابف ىشاـ 
 .  (3)ما أو مف االستفياميتيف 

ـَ ، وَمْف قاَمْت ، وَمْف  : (4)     ومف األمثمة عمى الموصوالت المشتركة قولنا  جاَءني َمْف قا
قاَمتا، وَمْف قاموا ، وَمْف ُقْمَف ، وأعجبني ما ُركب ، وما ُركبْت ، وما ُركبنا ، وما ُرِكبا ، وما 

 .ُركبوا ، وما ُرِكْبفَ 

: ما المكصكلة 
باب ما يكوف االسـ )، أفرد ليا سيبويو باًبا في كتابو، ىو (5 )(الموصولية)      و سّميْت أيضًا 

إذا ُبني عمى ما قبمو ، وبمنزلتو في االحتياج إلى الحشو ، : "فقاؿ (فيو بمنزلة الذي في المعرفة
ىذا َمف ال أعرؼ منطمًقا ، أي ىذا الذي قد عممت أني : وذلؾ قولؾ . ويكوف نكرة بمنزلة رجؿ 

حشو ليما يتّماف " عندي"، و" ال أعرؼ" و" أعرؼ"و. وىذا ما عندي مييمًنا . ال أعرفو منطمًقا 
 (َمفْ )وأورد سيبويو رأًيا لمخميؿ في  . (6)" بو ، فيصيراف اسًما كما كاف الذي ال يتـ إال بحشوه

إف شئت جعمت َمْف بمنزلة إنساف وجعمت ما بمنزلة شيء نكرتْيف ، ويصير : " حيث قاؿ  (ما)و
 . (7)" (ما)ومييٌف صفة لػ (َمفْ )منطمٌؽ صفة لػ
، ومعناىا كغيرىا مف األسماء (9) ، غير التامة(8)االسمية المعرفة الناقصة (ما)وىي مف أقساـ 

ـُ معناىا وتصبح اسًما  ، وتمزميا الصمة كما (10)الموصولة،وال يتـ معناىا إال بكبلـ بعدىا يتّم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .1/131والغالييٍت ، مصطفى ، جامع الدروس العربية، ؛ (بتصرؼ )1/272 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (1 )
  .10؛ وشرح قطر الندى ، ص(بتصرؼ) 1/104 ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ، (2)
  .2/1080 ؛ ورلمع اللغة العربية ، ادلعجم الوسيط ، 34 ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، ص(3)
 . (بتصرؼ)1/147 ابن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  ،(4)
  .2/914 بابيت ، عزيزة ، ادلعجم ادلفصل يف النحو ، (5)
  .2/105 سيبويو ، الكتاب ، (6)
  .2/105  ادلصدر السابق ، (7)
.  76؛ وزاده ، أمحد ، قراضة الذىب ، ص 156 ؛ وشرح قواعد اإلعراب ، ص1/326 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (8)
 . 3/40 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (9)
 . (بتصرؼ) 3/138 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (10)
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، (ما شربُت الماءُ )، و(ما أكمُت الخبزُ ): (2)، كقولؾ(1)، وتحتاج إلى العائد والصمة(الذي)تمـز 
 (أكمتُ )الذي أكمُت الخبُز، والذي شربت الماء، وىي ىنا في موضع رفع باالبتداء، و: والمعنى
. الذي أكمتو : واقع عمى ىاء مضمرة ؛ يريد : (أكمتُ )خبر االبتداء، و: (الخبزُ )صمتيا و

ف كاف المراد بيا المؤنث كانت (3)خبًرا بمعنى الذي،إف كاف المراد بيا التذكير (ما)     وتكوف  ،وا 
في المفظ مفرداف مذّكراف، فإف ُعني  (ما)و (مف):"(التسييؿ)، وجاء في (4)لمتأنيث بمعنى التي

بيما غير ذلؾ فمراعاة المفظ فيما اّتصؿ بيما وبما أشبييما أولى،ما لـ َيْعُضِد المعنى سابٌؽ 
 . (5 )"فُيختار مراعاُتُو، أو يمـز بمراعاة المفظ َلْبٌس أو ُقْبح 

أعَجَبني ما اشتريُت وما اشتريُتيا : ، نحو(6)الموصولة تكوف لغير أولي العمـ غالًبا (ما)      و
. وما اشتريتيما وما اشتريتيـ وما اشتريتيّف 

عمى ذوات ما ال يعقؿ  (ما)وقد تقع . (7)فيستوي فييا التذكير والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع
(8) . 

َ  اِعندَُكْمايَنَفُدا}- :  تعالى–الموصولة لغير العاِلـ قولو  (ما)      ومف األمثمة الدالة عمى وقوع 
.  ، أي الذي عندكـ ينَفُد ، والذي عند اهلل باٍؽ (9) {َ َ  اِعنَدا اّلِوابَ ؽٍا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (2 ) 368ص؛وابن نور الدين،مصابيح ادلغاين،156؛وابن ىشاـ،شرح قواعد اإلعراب،ص92ص الرماين،معاين احلروؼ،(1)

 . 321 ؛ والزجاجي  ،اجلمل يف النحو ، ص76اذلروي  ،األزىّية ، ص
؛وادلرادي ، احلسن بن قاسم ، اجلٌت 342؛ والَبطليوسي ، احللل يف إصالح اخلََلْل ، ص 76 اذلروي  ،األزىّية، ص(3)

 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 336فخر الدين قباوة وزلمد ندمي فاضل، ص: الداين يف حروؼ ادلعاين ، حتقيق 
. ـ 1992

  .4/341 الزركشي ، الربىاف ، (4)
  .36 ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، ص(5)
 ، دار الفكر ، 186أمحد حامد، ص:  باشا ، ابن كماؿ مشس الدين أمحد بن سليماف ، أسرار النحو ، حتقيق (6 )

 .ـ2002/ىػ1422، 2بَتوت ، ط
. 422 ؛ والسيوطي ، اإلتقاف ، ص4/341؛ والزركشي ، الربىاف ،  321 الزجاجي  ،اجلمل يف النحو ، ص(7)
، 2علي زلسن ماؿ اهلل ، عامل الكتب ، بَتوت ، ط:  ابن ىشاـ األنصاري ، شرح مجل الزجاجي ، حتقيق (8)

 . 3/145 ؛ وابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، 384 ، صـ1986/ىػ1406
 . 96: سورة النحل (9)
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قيؿ أي ما عندكـ مف متاع الدنيا، ومتاع الدنيا يشمؿ الّرقيؽ،  : "(حاشية الصباف)    وجاء في 
ٌرا}- :  تعالى–وكذلؾ قولو  . (1)" وىو عاقؿ فيكوف في غير العالـ لبلختبلط  ُقْلاَ  اِعنَدا الَِّواَخ ػْ

: وقولو . والذي عند اهلل خير مف الميو ومف التجارة :  ، أي( 2){ َِّيا الَّْهِواَ ِ َيا اتَِّج رَةِا
 . (3){ا  اَِّذيَيايُػْؤِ ُنوَفاِبَ  اأُنِنَؿاِإاَْ كَا} 

  : (4)الموصولة في العاقؿ غالبًا، وذلؾ في ثبلثة مواضع (ما)      وقد تستعمؿ 
ُيَسبََّ ااِلَِّواَ  اِف اا}- :  تعالى– ، نحو قولو (5)أف يختمط العاقؿ مع غير العاقؿ  : األكؿ 

َسبََّ ااِلَِّواَ  اِف ا}: وقولو . (ما)فجاز أف يعبر عف الجميع بػ . (6){  اسََّ َو ِتاَ َ  اِف ا أَلَ ْرضِا
 ،  فإّف ما فييما ممف يعقؿ وما ال يعقؿ في حكـ واحد ، وىو (7) { اسََّ َو ِتاَ َ  اِف ا أَلْرضِا

 ، فيشمؿ المعنى العاقؿ (9)يتناوؿ ما فييا مف إنس وجف وحيواف وجماد  (ما)، فإف (8)التسبيح 
الضمير لغير العالـ وغيره ىو العالـ واستعماالتيا فيو إما  :"(حاشية الصباف)وجاء في . وغيره 

 . (10)" عمى طريؽ االستعارة أو المجاز المرسؿ
 –كقولو     (َمف)    وكذلؾ إذا اجتمع مف يعقؿ وما ال يعقؿ ،فتارة يغمب مف يعقؿ ، وُيؤتى بػ

وتارة يغمب جانب مف ال يعقؿ ، . (11){َ اِّلِواَيْسُجُداَ ْياِف ا اسََّ َو ِتاَ  أَلْرضِا}-:تعالى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .1/167الصباف ، حاشية الصباف على شرح األمشوين ، ( 1 )
.  11: سورة اجلمعة ( 2)
 .   4:  سورة البقرة(3)
.  422 ؛ واإلتقاف ، ص1/298 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (4)
 . 1/434؛ واألزىري ، شرح التصريح ،  1/135 ؛ واألمشوين، شرح األمشوين، 1/107 ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك، (5)
 . 1: ، وسورة التغابن1:  سورة اجلمعة(6)
  1: ، والّصف1:  سورة احلشر(7)
 . 1/133الغالييٍت، مصطفى ، جامع الدروس العربية ،  (8)
 . 2/914؛ وبابيت ، عزيزة ، ادلعجم ادلفصل ،  (1احلاشية رقم ) 1/147ابن عقيل، شرح ابن عقيل ،( 9)
 . 1/167الصباف ، حاشية الصباف على شرح األمشوين ،  (10)
  .15: سورة الرعد ( 11)
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أعجبني ما ركبُت : ونقوؿ  . (1){ َ اِّلِواَيْسُجُداَ  اِف ا اسََّ َو ِتاَ َ  اِف ا أَلْرضِا} -: تعالى–كقولو 
. ( 2)أعجبني الحمار الذي ركبتو: ؛ أي 

 –الموصولة لمف يعقؿ عند اختبلطو بما ال يعقؿ قولو    (ما)     ومف األمثمة أيًضا عمى وقوع 
 ، وذلؾ بدليؿ نزوؿ اآلية بعدىا (3){ ِإنَُّ ْماَ َ  اتَػْ ُبُد َفاِ ياُد ِفا الَِّواَحَ ُ اَ َهنَّمَا }- : تعالى

 .  (5) {إفَّا اَِّذيَياَسبَػَقْتاَاُهما ِّنَّ ا ْاُحْسَنى}:  ، وىي قولو (4)مخصصة 
 ، كأف ترى َشَبًحا ، ال تدري أَبَشٌر ىو أـ غير (6)أف يكوف أمره مبيًما عمى المتكمـ  : الثاني   

أخبرني ما ىناؾ؟وىذا ما قالو ابف مالؾ في  : فتقدر إنسانيتو وعدـ إنسانيتو،فتقوؿ(7)ذلؾ؟ 
اِإنِّ اَنَذْرُتاَاَكاَ  اِف اَبْطِن ا}:-تعالى- أخًذا مف قولو(8)(التسييؿ) ِإْذاقَ َاِتا ْ َرَأُةاِعْ َر َفاَر ِّ

 ا.(9){ُ َحرَّر ًا
 ، (11()أنواع مف يعقؿ):،وسمى ابف عصفور ذلؾ(10)أف يكوف المراد صفات مف يعقؿ: الثالث 

 فَ نِ ُحوْ اَ  اطَ َ اَاُ ما َِّيا انَِّس ءاَ ثْػَنى }-تعالى- ،كقولو (12)وقد أّيده الزركشي في ىذه التسمية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 49: سورة النحل( 1 )
 . 56 ؛ و زيد ، الفضة ادلضيئة ، ص100ابن ىشاـ ، شرح قطر الندى ، ص (2)
 .  98: سورة األنبياء ( 3)
 .  4/342 الزركشي ، الربىاف ، (4)
. 101:  سورة األنبياء(5)
 .  1/298 ؛ والسيوطي ، مهع اذلوامع ، 1/107ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ،  (6)
 . 1/435  ؛ واألزىري ، شرح التصريح ،1/135 األمشوين ، شرح األمشوين ، (7)
الفاكهي ، أمحد بن اجلماؿ عبد اهلل بن أمحد ابن : ؛ وينظر 36 ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، ص(8)

، 2، مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر ، ط (احلاشية) 1/210علي ، رليب الندا إىل شرح قطر الندى، 
. ـ  1971/ىػ1390

 . 35: سورة آؿ عمراف (9)
 ؛ والشوا ، أمين ، اإلماـ ابن القيم  وآراؤه 1/298 ؛ والسيوطي ، مهع اذلوامع ، 1/135 األمشوين ، شرح األمشوين ، (10)

.  272- 271النحوية ، ص
  .1/115 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (11)
 . 4/424،  الزركشي ، الربىاف (12)
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وعند . (2)الطّيب منيفّ :،أي(1){َ ُثاَلَثاَ رُبَ َعافَِإْفاِخْفُتْماَأالَّاتَػْ ِدُاوْ افَػَو ِحَدًةاَأْ اَ  اَ َلَ ْتاَأْيَ  نُُ مْا
انكحوا األبكار والثَّيّْبات و الصغار و الكبار  و : أي مف أنواع النساء ، أي : " ابف عصفور 

ولصفات مف يعقؿ ؛ ألنو ال يصح أف : وعبارة ابف مالؾ تبًعا لمفارسي  . (3)" الحرائر و اإلماء 
 ، وقيؿ ىذا الكبلـ (4)انكحوا الطّيب، أو الّطيبة؛ ألف النكاح إنما ىو لمذوات ال لمصفات : يقاؿ

فانكحوا : فالمعنى إذف  . (5)مردود، إِذ الوصؼ يدّؿ عمى الذات والصفة، ال عمى الصفة وحدىا
تقع عمى صفات مف يعقؿ ، أو عمى أنواع مف يعقؿ  (ما)النوع الذي طاب لكـ مف النساء ؛ ألف 

(6) . 
 مىٍف طابى لكـ  :"(7)مع أنيا لما ال يعقؿ ، وقرأ ابف أبي عبمة (َمفْ )ىنا بمعنى (ما)    وقد تكوف

،وبّيف سبب (9)وجعؿ الفراء المعنى ىنا الواحدة إلى األربع. (8)"مف النساء أك مىف ممكت أيمانكـ
 –فقاؿ :" (معاني القرآف)؛ألنو عز وجؿ ذىب إلى الفعؿ فجاء في(َمفْ )ولـ يقؿ (ما)-تعالى- قولو

َأْ اَ  ا}:كما قاؿ. َمف طاب،وذلؾ أنو ذىب إلى المصدر :ولـ يقؿ{ َ  اطَ َ اَاُ م}- :تبارؾ وتعالى
.   (11)"أو ُمْمُؾ َأيمانكـ : ، يريد(10){َ َلَ ْتاأَْيَ  ُنُ مْا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  . 3: سورة النساء (1)
 . 1/298 ؛ والسيوطي ، اذلمع ، 3/145 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)
 . 4/424الزركشي ، الربىاف ، :  ؛ وينظر1/115 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (3)
 . 1/434 ؛ واألزىري ، التصريح مبضوف التوضيح ، 36 ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، ص(4)
(. 10احلاشية رقم  )1/434 األزىري ، التصريح مبضوف التوضيح،(5)
. ـ  1987/ىػ1407 ، 2، مطبعة رواف التجارية ، القدس ، ط28  مسعد، عبد ادلنعم فائز،احلجة يف النحو، ص(6)
روى  عن مجاعة . ولد بعد الستُت. ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن أيب عبلة العقيلي الشامي ادلقدسي، من بقايا التابعُت( 7)

،مؤسسة 325-6/323الذىيب،سَت أعالـ النبالء،: ؛ينظرىػ152تويف سنة . من الصحابة منهم أنس بن مالك
. ـ1990، 7ط،الرسالة،بَتوت

 ؛ وعضيمة ، زلمد ، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، 172 -3/171 أبو حّياف ، البحر احمليط ، (8)
 . 216ص/1ج /3ؽ
 . 1/253 الفراء ، معاين القرآف ، (9)
.   3: سورة النساء (10)
   .254-1/253 الفراء ، معاين القرآف ، (11)
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، ولـ يذىب كما (طابَ )      فظاىر كبلـ الفراء أنو يريد الحدث،والمعنى الذي في الفعؿ وىو 
عنده موصوؿ حرفي أي  (ما)ىو واضح إلى الذوات والصفات، فحمؿ كبلـ الفراء عمى أف 

كيؼ : لمنحاس جواًبا عف السؤاؿ التالي (إعراب القرآف)وجاء في . (1)مصدرية وليست موصولة
ىنا مصدر وىذا بعيد جدِّا ال  (ما):قاؿ الفراء: ففي ىذا جواباف:" لآلدمييف؟ فقاؿ (ما)جاءت 

: فالمعنى. لما ال يعقؿ(ما)تقع لممنعوت كما تقع(ما):يصّح فانكحوا الطّيب،وقاؿ البصريوف
فمف الواضح أف النحاس . (2)"الحبلؿ، وما حّرمو اهلل فميس بطيب: فانكحوا الطيب مف النساء أي

والفعؿ  ما:" وقد جّوز مّكي بف أبي طالب الحالتْيف، فيقوؿ. موصولة ال مصدرية (ما)أّيد كوف 
تقع لما ال يعقؿ ولنعوت ما يعقؿ، فمذلؾ وقعت  (ما)الحبلؿ، و:فانكحوا الطيب، أي: مصدر أي

-عز وجؿ–ىنا موصولة وليست مصدرية،ولـ يقؿ اهلل (ما)وأرّجح كوف  .(3)ىنا لنعت ما يعقؿ
تأتي لصفات  (ما)ألف ؛لغيرالعاقؿ عمىالتغميب (ما)لمعاقؿ و (مف)كما ىومعروؼ في استعماؿ(َمفْ )

ىنا،وىذا  (ما)فصح استعماؿأوآحاد مف يعقؿ،وذلؾ واضح في اآلية السابقة فقد وصفُيفَّ بالطيب،
. مف األسرار الكامنة في مضموف القرآف الكريـ الذي يحوي الكثير الكثير مف البدائع

اهلل بف محمد،وأبي ابف درستويو عبد)     وقد زعـ قوـ وقوعيا عمى آحاد مف يعقؿ مطمًقا،كػ
وقاؿ .(4)(عبيدة َمْعَمر بف المثنى،ومكي بف أبي طالب،وابف خروؼ أبي الحسف عمي بف محّمد

ومف األمثمة أيًضا عمى . (6)"ال يقع عمى أولي العمـ إال بقرينة   :" (5)أبو زيد السييمي األندلسي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .254-1/253 الفراء ، معاين القرآف ، (1)
  .1/434 النحاس ، إعراب القرآف ، (2)
  1/189 مكي، مشكل إعراب القرآف ، (3)
. 1/298 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (4)
، حافظ و عامل باللغة والسَت، وىو ضرير، (ىػ581-ىػ508) ىو عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد اخلثعمي السهيلي (5)

اإليضاح والتبيُت دلا أهبم من تفسَت )و (نتائج الفكر)يف شرح السَتة النبوية البن ىشاـ، و (الروض األنف ):من كتبو
 .ـ1998، 13،دار العلم للماليُت، بَتوت،ط3/313الزِرِْكلي، خَت الدين، األعالـ،: ؛ ينظر(الكتاب ادلبُت

  .1/298السيوطي ، مهع اذلوامع ، ( 6)
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 -:تعالى–لذوي العمـ ومجيئيا عمى آحاد مف يعقؿ مف المذكريف والمؤنثات قولو (ما)مجيء 

فالذي طحا األرض وبنى السماء  . (1){َ  اسََّ  ءاَ َ  ابَػَن َى ااَ  أَلْرِضاَ َ  اَطَح َى اَ نَػْفٍساَ َ  اَسوَّ َى }
ألف القسـ : "وكذلؾ جعميا الَزْرَكشي موصولة محتجًا بقولو  . (2)- تعالى–وسّوى النفس ىو اهلل 

تعظيـ لممقسـ بو مف حيث ما في خمقيا مف العظمة واآليات ، فثبت ليذا القسـ بالتعظيـ كائًنا ما 
؛ ألنو كاف يكوف المعنى مقصوًرا عمى  (مف): وفيو إيحاء وىذا األمر العظيـ بخبلؼ قولو . كاف 

فظاىر كبلـ الزركشي  . (3)" ومف ىنا يظير غمط مف جعميا بتأويؿ المصدر. ذاتو دوف أفعالو 
ومنيـ مف جعميا موصولة بسبب جعؿ الصفة   .أّنو يؤّيد كونيا موصولة ويبعد كونيا مصدرية 

: ومّمف جعميا موصولة كذلؾ أبو عمرو بف العبلء فقاؿ .  (4) في موضع الموصوؼ عمى العموـ
وابف عصفور لـ  . (6)، وقد ذكر ابف نور الديف الموزعي بأنيا لغة أىؿ مكة(5)"ىي بمعنى الذي"

وىذا ال : "يؤّيد كونيا موصولة بسبب جعؿ الصفة في موضع الموصوؼ عمى العموـ بدليؿ قولو 
: فإف قيؿ . وبنائيا وطحوىا وتسويتيا : مصدرية ، كأنو قاؿ  (ما)حجة فيو ؛ الحتماؿ أف تكوف 

مضمر فاعميا ،  (سّوى)و (بنى)و (طحا)إف حمؿ ىذه اآليات عمى ما ذكرت ال يجوز ألف 
ف لـ -  تعالى–أّف الضمير يعود عمى اسـ اهلل : فالجواب . وليس لمضمير ما يعود عمى االسـ  وا 

يتقدـ ذكره ؛ ألنو قد عمـ أف طاحي األرض وباني السماء ومسوي النفس إنما ىو اهلل  تعالى ، 
 .  (7)" فيكوف مف قبيؿ الضمير الذي يفسره ما يفيـ مف سياؽ الكبلـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 7-5 :سورة الشمس  (1 )

 .1/115 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (2)
 . 1/210 ؛ والفاكهي ، رليب الّندا إىل شرح قطر الندى ، 4/343 الزركشي ، الربىاف ، (3)
؛ وبابيت، عزيزة، ادلعجم ادلفصل يف النحو،  (احلاشية) 1/210 الفاكهي،رليب الندا إىل شرح قطر الندى،(4)
 2/914.   
 . ـ1986/ىػ1406،  2مؤسسةالرسالة،بَتوت، ط ، 55علي توفيق احلمد ، ص: الزجاجي ، حروؼ ادلعاين ، حتقيق ( 5)
  .368 ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ، ص(6)
  .1/115 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (7)

    
 
 

والسماء وخالقيا ، واألرض  : أي  (َمفْ )بمعنى  (ما)وقيؿ  : " (إعراب القرآف)  وجاء في 
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وقعت  (ما)وكذلؾ جعؿ ابف يعيش ىذه اآلية دليبًل عمى أف . ( 1)"وطاحييا، ونفس ومسّوييا 
في المواضع  (ما) فػ(3)وَمْف بناىا، يعني اهلل:،وبعضيـ أيد ىذا وجّوزه،والمعنى(2)(َمفْ )بمعنى

وبنائيا ؛ ألنيا ال : ،ومنيـ مف عارض مجيئيا موصولة وجعميا مصدرية أي(4)(َمفْ )الثبلثة بمعنى
 (بناىا)فيعود عمييا الضمير المستتر في  (َمف)يصح أف تكوف موصولة، إال إذا كانت بمعنى 

أي وبنائيا : مع الفعؿ مصدًرا قاؿ(ما)وكاف المبّرد يختار أف يجعؿ.(5)وَمْف بناىا:ويكوف التقدير
في ىذه اآليات مف (ما)وأؤّيد كوف. ، فيي عمى ىذا التقدير تكوف مصدرية ال موصولة(6)وبنيناىا

والسماء وَمْف بناىا، واألرض ومف طحاىا : سورة الشمس موصولة وليست مصدرية عمى تقدير
ونفس ومف سواىا ؛ ألف القسـ تعظيـ لممقسـ بو مف حيث ما في خمقيا مف العظمة، واآليات 

َ الاَأنُتْماَع ِبُد َفاَ  ا}- :  تعالى–في قولو  (ما)وكذلؾ - .  عز وجؿ–والعبر الدالة عمى قدرتو 
 صمى اهلل عميو –، فالذي يعبُده النبيُّ (9)ًَ اهلل:  ، ونحف نعبُد أي(8)عبادتي: أي . (7){َأْعُبدُا
 ، وبيف الزركشي بأنيا واقعة (10)وىو مف أولي العمـ -  سبحانو وتعالى–إنما ىو اهلل - وسمـ

عمى اإلطبلؽ ؛ ألف الكفار كانوا يظنوف أنيـ يعبدوف اهلل وىـ -  عميو السبلـ–عمى معبوده 
 . (11)أنتـ ال تعبدوف معبودي، أو عبادتي: جاىموف بو ، فكأنو قاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  28 ؛ ومسعد ، عبد ادلنعم ، احلجة يف النحو ، ص3/921 الزجاج ، إعراب القرآف ، (1)
 .  4/342؛ والزركشي ، الربىاف ،  3/145 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (2)
 ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، 2/489، عبد الرمحن العثيمُت:  ابن خالويو ، إعراب القراءات السبع وعللها ، حتقيق (3)

 .ـ1992/ىػ1413 ، 1ط
  .2/53 العكربي ، التبياف يف إعراب القرآف ، (4)
  ؛ 2/53 الُعكربي ، التبياف يف إعراب القرآف ،  ؛2/516ابن األنباري ، البياف يف غريب إعراب القرآف ، :  ينظر (5)

  .2/1101احلموز ، عبد الفتاح ، التأويل النحوي ، 
 القرطيب ، اجلامع  ؛2/489 ابن خالويو ، إعراب القراءات السبع وعللها ،  ؛1/42 ادلربد ، ادلقتضب ، : ينظر (6)

 . 74ص/  20ج  / 10ألحكاـ القرآف ، ـ 
 .  3: سورة الكافروف  (7)
 . 1/115 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (8)
 . 4/343 الزركشي ، الربىاف ، (9)
 . 1/115 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، (10)
  .1/115؛ وابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ،  4/343 الزركشي ، الربىاف ، (11)

أّنيـ كانوا يحسدونو ويقصدوف مخالفتو كائًنا مف كاف :       وذكر الزركشي وجًيا آخر وىو 
إلبياميا ، ومطابقتيا لغرض أو الزدواج الكبلـ ؛ ألف  (ما)معبوده ، فبل يصح المفظ إال بمفظة 
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معبودىـ ال يعقؿ ، وكرر الفعؿ عمى بنية المستقبؿ حيث أخبر عف نفسو ؛ إيماًء إلى عصمة اهلل 
عف الزيغ والتبديؿ، وكرره بمفظ حيف أخبر عنيـ بأنيـ يعبدوف أىواءىـ ، ويتبعوف -  تعالى–

 . (1)شيواتيـ ، بغرض أف يعبدوا اليوـ ما ال يعبدونو غًدا 
الموصولة والمصدرية ، فإف كانت  موصولة : في اآلية الكريمة عمى وجييف  (ما)      وتكوف 
، وقعت لمعقبلء عمى سبيؿ التعظيـ ، وىي في محؿ نصب مفعوؿ بو  (الذي)فيي بمعنى 

نما قاؿ . ( 2)صمة  (أعبد)، وجممة  (أعبد)لػ ؛ لمطابقة ما قبمو وما  (َمفْ )ولـ يقؿ  (ما أعبد)وا 
. ( 4) (َمفْ ) ، وىناؾ مف قاؿ بأنيا بمعنى (3)بعده 

، إال (5)مصدرية، فتكوف مع ما في حّيزىا في محؿ نصب مفعوؿ مطمؽ (ما)     أّما إف كانت
 .أف معنى الموصولية في اآلية الكريمة أبمغ وأقوى في المعنى لما فيو مف المبالغة والتعظيـ

سبحاف ما : فيما حكي عف أىؿ الحجاز أنيـ يقولوف لمّرعد  (َمفْ )بمعنى  (ما)      وقد جاءت 
سبحاف ما : وما حكاه أبو زْيد مف قوؿ العرب . (6)ُسبحاف َمْف َسبَّْحتَ لو: سّبحَت لو ، أي 

َرُكفَّ لنا ، فأجرى ما عمى القديـ سبحانو وىذا محموؿ عمى الصفة  والقوؿ اآلخر ، أف  . (7)َسخَّ
ر: يكوف بمعنى المصدر أي  سبحاف ما )في  (ما)وكذلؾ جعؿ ابف عصفور  . (8)بمعنى الُمَسخّْ

عمى تقدير أنيا مصدرية ظرفية ، وىي التي تقدر  (سّبح الرعد بحمده وسبحاف ما سّخرُكفَّ لنا
 سبحاف اهلل ُمدََّة تسبيح الرعد بحمده وُمدََّة تسخيِرُكفَّ لنا ،: بالظرؼ والمصدر ، والتقدير 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .4/343 الزركشي ، الربىاف ، (1)
  .8/431،  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو (2)
  .2/542 ابن األنباري ، البياف ، (3)
  .2/542 ادلصدر السابق ، (4)
  .8/431 الّدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (5)
  .74ص /20ج / 10 القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، ـ(6)
 .1/298 والسيوطي ، مهع اذلوامع ، ؛ 1/135، واألمشوين،شرح األمشوين؛3/145 ابن يعيش،شرح ادلفصل، (7)
 . 3/145 ابن يعيش، شرح ادلفصل ، (8)

 

غير مصروؼ ؛ ألنو جعؿ عمًما  (سبحاف)، وبقي - تعالى–ثـ حذفوا المضاؼ إليو وىو اسـ اهلل 
(1).   

: االستفهامٌية  (ما)المكصكلة ك (ما)ضكابط لمٌتمييز بيف 
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،وعنو نقؿ السيوطي في  (البرىاف في عمـو القرآف): ذكرىا الزركشي في كتابو 
" لـ"أو " ليس"إذا جاءت قبؿ " ما"أّف :"، وىذه الضوابط ىي   (اإلتقاف في عمـو القرآف)كتابو
: ومف األدلة عمى ذلؾ . ( 2 )"فإنيا تكوف خبرية " إالّ "أو بعد " ال"أو

 – ، وقولو     (4){َ  اَاْماتَػْ َلم}: وقولو  . (3){َ  ااَْ َساِا اِبَح ٍّقا}- :  تعالى–ما جاء في قولو 
إالَّاَ  اَ َلَ ْتا}: ، وقولو ( 6){ِإالَّاَ  اَعلَّْ تَػَن }-: تعالى – ، وقولو (5){َ  االاتَػْ َلُ وف}- : تعالى
.  ، وغيرىا مف الشواىد القرآنية  (7){يَِ  ُنكَا

 ، إاّل َبعَد (8)، ونظائرىا (فيما)و  (كما)و  (ربَّما)      وكذلؾ إذا جاَءت بعد حرؼ الجّر نحو 
قَ ُاوْ ايَ اُ وَسىا ْ َ لا}- : تعالى–وذلؾ كقولو . (9)كاؼ الّتشبيو فإنيا تكوف مصدرّيو عمى األغمب

 أي حرؼ –موصوؿ حرفي  (ما)فقد ذكر بعض النَّحوّييف أف  .(10){اََّن اِإاَػه ًاَكَ  اَاُهْماآِاَهةٌا
بقاء : عمى تقدير - مصدري كما ثبت ليـ آلية ، فيكوف في الكبلـ حذؼ صمة الموصوؿ وا 

معموليا ، وىي مسألة ال تّصح عند ابف مالؾ ؛ ألّف فييا حذؼ الموصوؿ الحرفي وبقاء 
فتكوف قد حذؼ صمتيا : "حيث قاؿ (البحر المحيط)ويدلؿ عمى ذلؾ ما جاء في . (11)معموليا

ال  : "كقوليـ".فبلُبّد مف إبقاء معموليا (ما)في أنو إذا حذفت صمة : "عمى حّد ما قاؿ ابف مالؾ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .116- 1/115  ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ،(1)
 .424السيوطي ، اإلتقاف ، ص :  وينظر ؛4/343 الّزركشي ، الربىاف ، (2)

 .116: سورة ادلائدة  (3)
 . 5: سورة العلق  (4)
  .169:  سورة البقرة (5)
 . 32: سورة البقرة  (6)
.  52:  سورة األحزاب (7)
 .437؛ ويعقوب ، إميل ، موسوعة احلروؼ يف اللغة العربّية ، ص 344/ 4الزركشي ، الربىاف ،  (8)

 .424 السيوطي ، اإلتقاف ، ص (9)
 .138:  األعراؼ (10)
 .1109/ 2 احلموز ، عبد الفتاح ، الّتأويل النحوي ، (11)

 (ثبت)فاعبًل بػ  (آلية)ما ثبت في السماء نجـٌ ، ويكوف :أي" أكّممؾ ما إف في السماِء نجًما
. (2) واّلذي حّسف كونيا مصدرّية عند العكبري أف الّظرؼ مّقدر بالفعؿ(1)".المحذوفة

كالذي استقر ليـ، وىذا الكبلـ :  ، أي (3)موصوؿ اسمي (ما)     وذكر بعض الّنحوّييف أف 
مستأنؼ ، مسوؽ لبياف تعنتيـ وطمبيـ اآللية ورؤية اهلل جيرًة ، وغير ذلؾ مف المعاصي ، 
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، أو بمحذوؼ مفعوؿ بو  (اجعؿ)جار ومجرور متعّمقاف بػ (لنا)مقوؿ القوؿ ، َو  (اْجَعؿ)وجممة 
اسـ موصوؿ مبني عمى الّسكوف  (ما)الكاؼ حرؼ جر و (كما)مفعوؿ بو ثاٍف ، و (إالىا)أّوؿ ، و

جار ومجرور متعمقاف بمحذوؼ  (ليـ)في مجؿ جر بحرؼ الجّر الكاؼ وىو بمعنى الذي ، و 
كالذي استقر ىو ليـ آلية، : والتّقدير  (ليـ)بدؿ مف الّضمير المستكّف في  (آلية)صمة، و

باإلضافة إلى كونو بداًل، خبرًا  (آلية)وجعؿ ابف األنباري رفع . ( 4)والكاؼ ومجرورىا صفة آللية
إاّل .(5)عمى تقدير ، كما استقر ليـ آلية (ليـ)مرفوعًا بػ: ىي آلية ، أو : لمبتدأ محذوؼ، وتقديره 

أّف بعض النحوّييف أجاز أف تكوف ىنا مَصدرّية موصولة بالجممة االسمّية؛ بسبب أنيا  قد سبقت 
ولذلؾ جاءت الجممة االسمية بعدىا، إذ مف  (ما)ومنيـ مف قاؿ إّف الكاؼ كاّفة لػ . (6) (الكاؼ)بػ

وّممف اختار  . (7)(ما)حكـ الكاؼ أف تدخؿ عمى المفرد، فمما أريد دخوليا عمى الجممة كّفت بػ 
كافة لمكاؼ فيي كاّفة ومكفوفة؛ ولذلؾ وقعت الجممة  (ما)ذلؾ الَزمخشرى، فاختار أف تكوف 

وجّوز . (9) ،فيو كبلـ مستأنؼ لبياف جواِب موسى ليـ(8){قَ َؿاِإنَُّ ْماقَػْوـٌاَتْجَهُلوفَا}: بعدىا 
كما -البلحقة لمكاؼ عند البصرّييف ثبلثة أقساـ عمى خبلؼ (ما)فػ . (10)صاحب المغني ذلؾ 

وأميؿ إلى رأي الَزمخشري  .(11)مصدرّية وموصولة وكافة:–بّينتُ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .4/377 أبوّحياف ، البحر احمليط ، (1 )

 .1/441 العكربى ، التبياف ، (2)

 .1/441 والُعكربي ، التبياف ، ؛1/373ابن األنباري ، البياف ،  ؛ و76اذلروي ، األزّىية ، ص ( 3)
 .3/38 ؛والدرويش، إعراب القرآف الكرمي وبيانو، 4/344 ؛ وأبو حياف ،البحر احمليط،1/441 العكربي ، التبياف، (4)
 .1/373 ابن األنباري ، البياف ، (5)
 .2/1110 ؛ واحلموز ، عبد الفتاح ، التأويل النحوي ، 4/334 الزركشي ، الربىاف ، (6)
 .1/201 ؛ وابن ىشاـ ، ادلغٍت ، 1/441 العكربي ، التبياف ، (7)
 .138:  سورة األعراؼ (8)
. 4/377؛ وأبو حياف ، البحر احمليط ، 2/144 الزسلشري ، الكشاؼ ، (9)

 .1/201 ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، (10)
 .4/279 البغدادي ، خزانة األدب ، (11)

عف الجر لما بعدىا، بدليؿ وقوع الجممة المستأنفة بعدىا  (الكاؼ)ىنا كافة لػ  (ما)في جعؿ 
ومف األمثمة عمى ذلؾ مف الّشعر قوؿ زياد األعجـ . ليـ– عميو السبلـ –لتوضيح جواب موسى

: األموي
 (الوافر)                                                                      
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ً  شىرُّ بىًني تىًميـً   -13 ًبطىاتي ٍمرى ًمٍف شىرِّ المىطىايىا       كىمىا الحى ٍدنا الحي جى  (1) كى
قد تكوف لتشبيو مضموف جممة بأخرى ومضموف األولى كوف  (ما)عمى أف الكاؼ المكفوفة بػ 

 . (2)الحمر مف شر المطايا، ومضموف الثانية كوف الحبطات شر بنى تميـ
فمنعتيا مف جّر ما  (الكاؼ)بعد  (ما)، حيث زيدت  (كما الحبطات): والشاىد في ىذا البيت 

 (شرّ )مبتدأ ، و (الحبطات)الكافة و (ما):  ، أي (3)بعدىا ، ووقع بعدىا جممة مف مبتدأ وخبر
. مضاؼ إليو (تميـ)مضاؼ إليو ، وىو مضاؼ ، و (بني)خبر المبتدأ وىو مضاؼ ، و

كما  (ما)قد َكفُّوا بػ:"قائبلً (خزانة األدب)   وقد أورد البغدادي رأيًا البف الخباز أحمد بف الحسيف في
أف أبا عمي  (خزانة األدب)وقد أورد البغدادي في . (4)"فتمييا الجممة االسمية والفعمية (رب)َكفُّوا

 والبيت موصولة ،وصدر الصمة محذوؼ ، فجعؿ التقدير في (5)في اآلية (ما)الفارسي أكد أف
اجعؿ لنا إالىًا مثؿ التي ليـ آلية، وحذؼ المبتدأ مف الصمة كما حذؼ  : اآلية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ىو زياد بن سليماف أو سليم األعجم اشتهر يف مدح أمراء عصره وىجاء صلالئهم، وقيل بأنو ىو زياد بن ُسْلَمى، (1 )

، دار احلديث، 1/430 أمحد زلمد شاكر،: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، حتقيق: ينظر. وفيو لكنو لذلك مسي باألعجم
 اجلبوري، كامل سلماف، معجم الشعراء من ؛4/278، ؛ البغذادي ، خزانة األدب ـ 1988/  ىػ 1482، 2القاىرة، ط

 .ـ2003/ ىػ1424، 1 دار الكتب العلمية، بَتوت ، ط،285/ 2 ـ،2002العصر اجلاىلي حىت سنة 
؛ والَبطليوسي، احللل، ص 77اذلروي، األزىية، ص : ينظر بيت الشاىد .  ىم بنو احلارث عمرو بن متيم : احلبطات 

 .3/32 ؛  وابن عقيل ، شرح ابن عقيل، 345
 .4/278 البغدادي، خزانة األدب، (2)
 .33 -2/32 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (3)
(. ُربَّ )عن  (203)الفصل الرابع من ىذا البحث ص: ينظر؛ 4/279،  البغدادي ، خزانة األدب (4)
 .138:  سورة األعراؼ (5)
 
 

 
 

. (2)ىو الذي أْحَسُف :  بالرفع عمى تقدير (1){َتَ    ًاَعَلىا اَِّذَ اَأْحَسيُا }- : تعالى –في قولو 
ف شئَت : " وقاؿ. (كالذيف ىـ الحبطات): وعمى ىذا حمؿ األخفش بيت الشعر، عمى معنى وا 

زائدة وَجَرْرَت الحبطات بالكاؼ ، إال أف ىذا غير جيد، فإنو تخريٌج عمى القميؿ  (ما)جعمَت 
. (3) " (ما)النادر مع إمكاِنِو عمى التخريج الشائع، وكأّنو مبنّي عمى أف الكاؼ ال تكؼ بػ 
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وقوعيا بيف فعميف :       ومف الضوابط األخرى لمتمييز بيف ما الموصولة وما االستفيامية 
، (5){َ َأْعَلُماَ  اتُػْبُد َفاَ َ  اُكنُتْماَتْ ُتُ وفَا} – تعالى– ، كقولو (4)سابقيما ِعْمـٌ، أو دراية، أو نظر

عمى االستفياـ  (ما)، فحمؿ الخميؿ (6)  {ِإفَّا الََّوايَػْ َلُماَ  ايَْدُعوَفاِ ياُد نِِواِ ياَشْ ءٍا} : وقولو 
 فيكوف (8){َفالاتَػْ َلُمانَػْفٌسا َّ اُأْخِفَ اَاُهم}:-  تعالى–ومثمو قولو  . (7)(الذي)وحممو آخروف عمى

 :وقولو . (10){َ ِإنََّكااَتَػْ َلُماَ  انُرِيدُا}:– تعالى– ،وكذلؾ قولو (9)استفياما ويكوف موصوالً 
 ، (12) {َىْلاَعِلْ ُتما َّ افَػَ ْلُتمابُِ وُس َا}و . (11) {َ  اّلُوايَػْ َلُماَ  اُتِسرُّب َفاَ َ  اتُػْ ِلُنوفَا}  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   .154:سورة األنعاـ  (1)
 .4/279 البغدادي ، خزانة األدب ، (2)
 ؛ والبغدادي ، خزانة 1/201 ؛ وابن ىشاـ ، ادلغٍت ، 345 ؛ والبطليوسي ، احللل ، ص 77 اذلروي ، األزىية ، ص (3)

 .4/279األدب ، 
 .344/ 4 الّزركشي ، الربىاف ، (4)
  .33:  سورة البقرة (5)
  .42: سورة العنكبوت ( 6)
 .3/921 الزجاج ، إعراب القرآف ، (7)
 .  17:سورة السجدة (8)
. 3/921 الزجاج ، إعراب القرآف ، (9)

 . 79: سورة ىود( 10)

  .19:سورة النحل ( 11)
.  89: سورة يوسف (12)
 
 
 
 
 
 
ومف الضوابط  (2) {َ ْاَتنظُْرانَػْفٌسا َّ اَقدََّ ْتاِاَ دٍا} ، و(1) {َ َ  اَأْدِر اَ  ايُػْفَ ُلاِب اَ الاِبُ مْا}و

- :  تعالى –كقولو  (إال)االستفيامية أف تأتي الموصولة بعد  (ما)الموصولة و (ما)لمتفريؽ بيف 
قبؿ  (ما) ، لكف إف أتت (3){ قَ ُاوْ اُسْبَح َنَكاالَاِعْلَمااََن اِإالَّاَ  اَعلَّْ تَػَن اِإنََّكاَأنَتا ْاَ ِل ُما ْاَحِ  ُما}
فيكوف مف باب النفي إال في ثبلثة َعَشَر موضعًا مف القرآف الكريـ، وىذا ما ذكره الزركشي  (إال)
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 (4)(اإلتقاف في عمـو القرآف): وكذلؾ السيوطي في كتابو  (البرىاف في عمـو القرآف): في كتابو 
:  وىذه المواضع ىي

َ الَاَيِحلُّباَاُ ْماَأفاتَْأُخُذ ْ اِ  َّ اآتَػْ ُتُ وُىيَّاَشْ ئ ًاِإالَّاَأفاَيَخ فَ اَأالَّايُِق َ  ا}-: تعالى–في قولو   : األكؿ
الجار والمجرور متعمقاف  (مّما) ، فما ىنا موصولة، و (6)، أي مف الصدقات(5) {ُحُد َدا اّلِوا

 . (7)الجممة صمة الموصوؿ  (آتيتموُىفَّ )أو بمحذوؼ حاؿ ، و (تأخذوا)بػ
مف : فميّف ، أو قالوا :  أي(8){فَِنْ ُ اَ  افَػَرْ ُتْماَإالَّاَأفايَػْ ُفوفَا}-:  تعالى –قولو  : الثاني

 . (10)عمى معنى فأّدوا نصؼ ما فرضتـ  (نصؼ)ويجوز نصب  . (9)نصؼ ما فرضتـ ليفَّ 
صمة  (فرضتـ)في ىذه اآلية الكريمة تكوف اسمًا موصواًل في محؿ جر باإلضافة ، وجممة  (ما)و

. الموصوؿ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 9:  سورة األحقاؼ(1 )

  .18: سورة احلشر (2)

  .32: سورة البقرة (3)
 .424 والسيوطي، اإلتقاف ، ص  ؛349-4/348 الزركشي ، الربىاف ، (4)
   .229:  سورة البقرة (5)
 .1/241 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (6)
 .1/310،  الّدرويش ، إعراب القرآف الكرمب وبيانو (7)
  .237:  سورة البقرة (8)
 .1/249  البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ،(9)
 .1/132 مكي، مشكل إعراب القرآف ، (10)
 
 
 
 
 
يَ اَأيػُّبَه ا اَِّذيَياآَ ُنوْ االَاَيِحلُّباَاُ ْماَأفاَترِثُوْ ا انَِّس ءاَكْرى ًاَ الَاتَػْ ُضُلوُىيَّا}:– تعالى– قولو :لثالثا

اسـ  (ما)فػ  . (1){اَِتْذَىُبوْ ابِبَػْ ِضاَ  اآتَػْ ُتُ وُىيَّاِإالَّاَأفايَْأتِ َيابَِف ِحَشٍةا ُّببَػ ػَِّنٍةاَ َع ِشُر ُىيَّابِ ْاَ ْ ُر ؼ
ىنا أف تكوف أيضًا  (ما)صمة الموصوؿ ، وقد تحتمؿ  (آتيتموىفّ )موصوؿ مضاؼ إليو وجممة 



 97 

 ، إال أنيا موصولة أقوى برأيي مف كونيا نكرة موصوفة، وتكوف في محؿ جر (2)نكرة موصوفة
. والّمو أعمـ . صمة الموصوؿ  (آتيتموىفّ )مضاؼ إليو، وجممة 

اسـ موصوؿ مبني  (ما) فػ(3){َ  اَنَ َ اآبَ ؤُُكما َِّيا انَِّس ءاِإالَّاَ  اَقْداَسَل َا}-: تعالى– قولو:الرابع
 ، (4)إرادة المفعوؿ مف المصدر ما مصدرية عمى: وقيؿ. عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو

مثؿ نكاح آبائكـ الفاسد، فيي مع مدخوليا مفعوؿ : ال تنكحوا نكاح آبائكـ أي : والتقدير 
معجـ )وال بأس في الوجييف أي عمى كونيا موصولة أو مصدرية، وجّوز صاحب  . (5)مطمؽ

 ، إال أف ىذا الوجو ضعيؼ؛ ألنو غير (6)كونيا نكرة موصوفة (حروؼ المعاني في القرآف الكريـ
. موجود في أي مف التفاسير واإلعرابات لمقرآف الكريـ التي لجأت إلييا 

الذي أكؿ منو السبع، : المقصود .(7) {َ َ  اَأَكَلا اسَُّبُعاِإالَّاَ  اذَكَّْ ُتمْا }-: تعالى–قولو :  الخامس
. (8)أي أكؿ بعضو فمات 

 ، واألقوى  (9) {َ الَاَأَخ ُؼاَ  اُتْشرُِكوَفابِِواِإالَّاَأفاَيَش َءارَبِّ اَشْ ئ ًا}- :  تعالى –قولو :  السادس
. موصولة، مع احتماؿ كونيا نكرة موصوفة أو مصدرية عمى ضعؼ (ما)أف تكوف 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 19:  سورة النساء (1)
 ؛ والدرويش، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، 3/975 الشريف،زلمد، معجم حروؼ ادلعاين يف القرآف الكرمي ، (2)
1/639. 
 . 22:  سورة النساء(3)
 .2/85 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (4)
 .1/642  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،(5)
 .3/976 الشريف ، زلمد، معجم حروؼ ادلعاين يف القرآف الكرمي ، (6)
 . 3: سورة ادلائدة (7)
 .1/301 الصابوين ،عبد الوىاب، صفوة التفاسَت ، (8)
  .80: سورة األنعاـ (9 )

 
 

 . (1)فاألقوى أف تكوف اسـ موصوؿ مبنيًا عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو 
ـَا}-:  تعالى–قولو  : السابع َ َ  اَاُ ْماَأالَّاتَْأُكُلوْ اِ  َّ اذُِكَرا ْسُما اّلِواَعَلْ ِواَ َقْداَف ََّلاَاُ ما َّ اَحرَّ

اسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ نصب  (ما)فػ . (2){ َعَلْ ُ ْماِإالَّاَ  ا ْ طُِرْرتُْماِإاَْ ِوا
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 ، وجوز الشريؼ (3)صمة الموصوؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب (حّرـ عميكـ)مفعوؿ بو ، وجممة 
 . (4) (شيء)ىنا نكرة موصوفة بمعنى  (ما)كوف 

في ذكر :  في موضعيف (5){ َ  اَد َ ِتا اسََّ َو ُتاَ  أَلْرُضاِإالَّا}-  تعالى–قولو : الثامف كالتاسع
خالديف : كأنو قاؿ : "لمفراء (معاني القرآف)وجاء في . أىؿ النار ، والثاني في ذكر أىؿ الجنة

في اآليتيف السابقتيف ظرؼ في موضع  (ما)و.(6)"فييا مقدار ما كانت السموات وكانت األرض
 . (8)فيي ىنا مصدرية ظرفية زمانية .(7)وقت دواـ السموات واألرض: نصب تقديره

ىنا  (ما)، فػ( 9) {َ  اَحَ دتُّبْماَفَذُر ُهاِف اُسنُبِلِواِإالَّاقَِل الًا}- تعالى–قولو : العاشر كالحادم عشر
. إما أف تكوف شرطية أو موصولة

نَػُهَ  اِإالَّابِ ْاَح } : – تعالى –قولو  : الثاني عشر ىنا تكوف اسمًا موصواًل  (ما) ، فػ(10){َ َ  ابَػ ػْ
(11) . 

 الواو حرؼ عطؼ، (12){ َ ِإِذا ْعتَػَنْاُتُ وُىْماَ َ  ايَػْ ُبُد َفاِإالَّا الَّوَا}-:  تعالى –قولو  : الثالث عشر
موصولية أو   (ما)معطوؼ عمى الياء، أي اعتزلتموىـ واعتزلتـ معبودييـ ، فػ (ما)و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .3/981 ؛ والشريف،زلمد ، معجم حروؼ ادلعاين، 2/402 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (1)
  .119: سورة األنعاـ (2)
 .2/440 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (3)
 .3/98 الشريف ،زلمد ، معجم حروؼ ادلعاين ، (4)
 . 108 و107: سورة ىود(5)
 .2/28 الفراء ، معاين القرآف ، (6)
 1/373 مكي ، مشكل إعراب القرآف ، (7)
 .2/28 ؛ وابن األنباري ، البياف ، 2/303 النحاس ، إعراب القرآف ، (8)
  .47: سورة يوسف (9)
  .85: سورة احلجر (10)
 .3/991 الشريف ، زلمد، معجم حروؼ ادلعاين،  (11)
.  16:  سورة الكهف (12)

ذ اعتزلتـ جميع ما يعبدوف : "ويقوؿ الفراء التقدير عمى  . (1)وعبادتيـ : مصدرية عمى تقدير  وا 
اعتزلتـ : وذلؾ أنيـ كانوا يشركوف باهلل ، فقاؿ . في موضع نصب (ما)و. مف اآللية إال اهلل 

 . (2)" وال عبادتو- تبارؾ وتعالى- األصناـ ولـ تعتزلوا اهلل 
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 .                                                                              (3)"واعتزلتـ ما يعبدوف فمـ يعبدوه: في موضع نصب أي (ما):" وىذا ما ذكره النحاس بقولو
ذ اعتزلتموىـ : ويجوز أف تكوف ما مصدرية عمى تقدير  : "(تفسير البيضاوي)وجاء في  وا 

عف الفتية بالتوحيد -  تعالى–وعبادتيـ إال عبادة اهلل ، وأف تكوف نافية عمى أّنو إخبار مف اهلل 
  .(4)"معترض بيف إذ وجوابو لتحقيؽ اعتزاليـ

الواو اعتراضية، والجممة :  ، وقيؿ (5)ىنا نافية ابف األنباري  (ما)    وممف جوزوا كوف 
في ىذه اآلية الكريمة أف يحمؿ معنى النفي وىذا صحيح  (ما) ، فقد يجوز لمعنى (6)معترضة 

وأرجح كونيا موصولة مع  . (7)عمى غير ما اّدعاه الزركشي مف أنيا ال تحتمؿ معنى النفي
. صواب كونيا مصدرية أو نافية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 والدرويش، إعراب القرآف ؛198 و 4/197 والسامرائي ،فضل ، معاين النحو ، ؛102/ 2 ابن األنباري ، البياف ، (1)

 .4/453الكرمي وبيانو ، 
 .136/ 2 الفراء ، معاين القرآف ، (2)
 .2/450 النحاس ، إعراب القرآف ، (3)
 .3/218 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (4)
 .2/102 ابن األنباري ، البياف ، (5)
 .4/453 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (6)
.  349/ 4الّزركشي ، الربىاف ، ( 7)
 

 
 
 
 
 
 
 

: الٌصمة 
قٍ  ًميرو الًئؽو ميٍشتىًمؿى ى مىى ضى ـي بىٍعدى ي ًصمىٍه  عى كيمُّهىا يىٍمزى  (1) كى
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 يمـز أف يقع بعدىا صمة، تبيف معناىا، ويشترط في – حرفية أو اسمية –    الموصوالت كميا 
صمة الموصوؿ االسمي أف تكوف مشتممة عمى ضمير مطابؽ لمموصوؿ ؛ في إفراده وتثنيتو، 

 . (2)وجمعو، وتذكيره، وتأنيثو 
 (َمْف وَما): وقد يكوف الموصوؿ لفظو مفرٌد ومعناه مثنًى أو مجموٌع أو غيرىما، وذلؾ نحو    "

واجتمعا  . (3)"إذا قصدت بيما غير المفرد والمذكر؛ فيجوز حينئذ مراعاة المفظ ، ومراعاة المعنى
َ يَػْ ُبُد َفاِ ياُد ِفا اّلِواَ  االَايَْ ِلُكاَاُهْماِرْزق ًا َِّيا اسََّ َو ِتاَ  أَلْرِضاَشْ ئ ًاَ الَا}:-  تعالى –في قولو 
.  (4) {َيْسَتِط ُ وفَا

جممة وشبو جممة، وشبو الجممة تكوف مف الجار والمجرور أو :      وتكوف الصمة عمى ضربيف
أف يكونا تامَّْيف، : "، ويشترط في الظرؼ والجار والمجرور كما وضح ابف عقيؿ(5)الظرؼ

. (الذي في الدار)و (جاء الذي عندؾ): أف يكوف في الوصؿ بو فائدة ، نحو : والمعنى التاـ 
. جاء الذي استقر عندؾ، أو الذي استقر في الدار: والعامؿ فييما فعؿ محذوؼ وجوًبا، والتقدير 

جاء الذي ): ، وال (جاء الذي بؾ): فإف لـ يكونا تاّمْيف لـ يجر الوصؿ بيما؛ فبل يمكف القوؿ 
 . (6 )"(اليوـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .1/152  ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ،(1)
 و زيد، الفضة  ؛104؛ وابن ىشاـ ، شرح قطر الندى ، ص  307الفراىيدي ، اجلمل يف النحو ، ص :  ينظر (2)

. 56ادلضيئة ، ص 
 .423السيوطي ، اإلتقاف ، ص :  ؛ وينظر 1/153 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل (3)
 . 73: سورة النحل (4)
 .1/154ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، :  ؛ وينظر 137 ابن ىشاـ ، شرح قطر الندى ، ص (5 )
 .1/155 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (6)
 
 
 
 
 

 :أما شركط الجممة المكصكؿ بها فهي ثالثة 
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أف تكوف خبرية، أي محتممة لمصدؽ والكذب ، معيودة ، إاّل في مقاـ التيويؿ والتفخيـ : أكالن 
ـَ أبوه، والمبيمة نحو قولو: فالمعيودة نحو  . (1)فيحسف إبياميا فَػَ ِش َػُهما}-: تعالى-جاَء الذي قا

 . (2)  { َِّيا ْاَ مِّاَ  اَغِش َػُهمْا
وذىب  . (3)(ال َتْضِرْبوُ )و (اْضِرْبوُ )وال طمبية كػ . (ِبْعُتَكو)    وال يجوز أف تكوف إنشائية كػ 

 . (4)الكسائي إلى أنو يجوز أف تكوف صمة الموصوؿ جممة إنشائية 
أخبرية ىي أـ إنشائية ؟ : كونيا خالية مف معنى التعجب ؛ فقد اختمؼ في جممة التعجب : ثانيان 

ال يجوز أف يوصؿ بيا االسـ الموصوؿ : فذىب قوـ إلى أنيا جممة إنشائية، وىؤالء جميعًا قالوا 
؛ وذىب قـو إلى أنيا خبرية، وقد اختمؼ ىذا الفريؽ في جواز وصؿ الموصوؿ بيا؛ فقاؿ أبو 

ال يجوز؛ ألف التعجب إنما يتكمـ بو عند خفاء : يجوز ، وقاؿ الجميور : الحسف بف خروؼ 
وال شؾ أف المقصود بالصمة إيضاح . سبب ما يتعجب منو؛ فإف ظير السبب بطؿ العجب

الموصوؿ وبيانو، وكيؼ يمكف اإليضاح والبياف بما ىو غير ظاىر في نفسو؟ فمّما تنافيا لـ يصح 
.  ( 5)ربط أحدىـ باآلخر

مف غيرىا، وىي الطمبية واإلنشائية  (الخبرية)كونيا غير مفتقرة إلى كبلـ قبميا؛ واحترز بػ : ثالثا 
جاءني الذي ليتو قائـ أو : جاءني الذي اضرْبو ، خبلفًا لمكسائي، وال : ؛ فبل يجوز 

 . (6)لعّمو قائـ أو الذي عسى أف يخرج زيد 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .141 ابن ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، ص (1)
 .1/117ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك، :  ؛ وينظر 78: سورة طو(2)
 .1/117 ادلصدر الّسابق ، (3)
 .5/280السيوطي ، مهع اذلوامع، : ؛ وينظر 1/154، (1احلاشية رقم ) ابن عقيل ، شرح ابن عقيل (4)
، ( 2احلاشية رقم )؛ وينظر ابن عقيل ، شرح ابن عقيل (بتصرؼ) 280/ 1،  السيوطي ، مهع اذلوامع (5)

 1/154 – 155. 
  .1/280السيوطي، مهع اذلوامع ، :  ؛ وينظر155/ 1 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (6)
 
 
 
 

جاء الذي أقسـ باهلل لقد : كوف الصمة جممة َقَسـ نحو  (ىمع اليوامع)      وبيف السيوطي في 
ومنع .    الذي جاء إف قاـ عمرو قاـ أبوه: وبجممة الشرط مع جزائو كما يخبر بيا نحو . قاـ أبوه
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قـو المسألتيف لخمو إحدى الجممتيف فييما مف ضمير عائد عمى الموصوؿ، وأجيب بأنيما قد 
صارتا جممة واحدة، بدليؿ أف كؿ واحدة منيما ال تفيد إال باقترانيا باألخرى، فاكتفي بضمير 

 . (1)واحد، كما يكتفي في الجممة الواحدة 
 كاف حكمو حكـ سائر – أي الّصمة –مف األسماء الموصولة ، فإذا تـ ما بعده  (ما)    و

.  (2)األسماء التامة ، يجوز أف يقع فاعبًل ومفعوال بو ومضاًفا إليو ومبتدًأ وخبًرا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. (بتصرؼ) 1/280،  السيوطي ، مهع اذلوامع (1)
الشريف،زلمد، معجم حروؼ ادلعاين يف القرآف الكرمي ، : ؛ وينظر  139 – 3/138،  ابن يعيش ، شرح ادلفصل (2)
3/965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: حذؼ العائد 
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وكثر . (حذفوا الرواجع مف الصمة)اعمـ أنيـ قد:"البف يعيش أنو قاؿ (شرح المفصؿ)     جاء في
ذلؾ حتى صار قياًسا وليس حذفيا دوف إثباتيا في الحسف، وقد جاء األمراف في كتاب اهلل نحو 

ويعمؿ ابف يعيش ذلؾ .(2)" والمراد بعثو. (1){َأَىَذ ا اَِّذ ابَػَ َ ا الَُّواَرُسوالًا}-: تعالى–قولو
نما حذفوا العائد مف الصمة، وأف :"بقولو وما بعده مف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ جميعًا  (الذي)وا 

كاسـ واحد، وكذلؾ كؿ موصوؿ يكوف ىو وصمتو كاسـ واحد، فكأنيـ استطالوا االسـ وأف يكوف 
أربعة أشياء كشيء واحد، فكرىوا طولو كما كرىوا طوؿ اشييباب واحميرار، فخففوه بحذؼ الياء 

نما . اشيباب واحمرار: وقالوا  كذلؾ لما استطالوا االسـ بصمة ، حذفوا مف صمتو العائد تخفيًفا، وا 
حذفوا الرواجع دوف غيره مف الصمة إذ لـ يكف سبيؿ إلى حذؼ الموصوؿ ؛ ألنو ىو االسـ ، وال 

إلى حذؼ الفعؿ؛ألّنو ىو الّصمة ؛ وال إلى حذؼ الفاعؿ ؛ ألّف الفعؿ ال يستغني عنو فحذفوا 
 . (3)" الرواجع

      وقد ُقّيد العائد الذي يجوز حذفو بكونو لغير األلؼ والبلـ؛ ألف عائدىما عند األكثر ال 
يحذؼ؛ ألنو يكمؿ صمتيا صمة غيرىما ويمّيزىما مف المعرفتْيف ويبدي مف التأنيث والتثنية 

ف كاف : "وقاؿ الرضي في ذلؾ . ( 4)والجمع ما ال يبديانو  عائد األلؼ والبلـ ال يجوز حذفو ، وا 
 . (5 )" مفعواًل ، لخفاء موصوليتيا، والضمير أحد دالئؿ موصوليتيا 

      والضمير العائد عمى الموصوؿ تارة يكوف في موضع الرفع، فإما أف يكوف مبتدأ أو غيره ، 
ف كاف مبتدًأ ليس خبره جممة وال ظرفًا حذؼ  ببل شرط (6)فإف كاف غير مبتدأ لـ َيُجِز الحذؼ  ، وا 

 غالًبا ،  (أيّ )عند الكوفييف ، وعند البصرييف بشرط  االستطالة في صمة غير 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   .41: سورة الفرقاف(1 )
األمشوين، شرح األمشوين، ، 1/169، ابن عقيل ، شرح ابن عقيل : وينظر ؛ 3/152،  ابن يعيش ، شرح ادلفصل (2)
 .1/292السيوطي ، مهع اذلوامع،  ؛ 1/135
 .3/152،  ابن يعيش ، شرح ادلفصل(3)
دار الكتب العلمية ، ، 1/199زلمد عبد القادر عطا وطارؽ فتحي السيد ، :  ابن مالك ، شرح التسهيل ، حتقيق (4)

 . (بتصرؼ) ـ2001/  ىػ 1422 ،1بَتوت ، ط 
 .3/109 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (5)
. (بتصرؼ) 2/54،  السيوطي ، األشباه والنظائر (6)
 

  .(1)وببل شرط في صمتيا 
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     فقد ذىب الكوفيوف إذف إلى أنو يجوز حذؼ العائد المرفوع باالبتداء مطمًقا، أي سواء أكاف 
وذىب البصريوف إلى جواز حذؼ ىذا . أـ غيره، وسواء أطالت الصمة أـ لـ تطؿْ  (أيّ )الموصوؿ 

لـ يجيزوا الحذؼ إال  (أيّ )العائد إذا كاف الموصوؿ أيِّا مطمًقا، فإف كاف الموصوؿ في غير 
بشرط طوؿ الصمة ؛ فالخبلؼ بيف الفريقيف منحصر فيما إذا لـ تطؿ الصمة وكاف الموصوؿ 

( 2){َتَ    ًاَعَلىا اَِّذَ اَأْحَسيُا }- : تعالى–، فأّما الكوفيوف فاستدلوا بالسماع لقولو  (أيّ )غير 

مفعوؿ ألجمو، وربما عمى  (تماما) السابؽ أّف – تعالى –وتفصيؿ الكبلـ في قولو . بالرفع
 (3)مصدر عمى حذؼ الزوائد ، أو عمى الحاؿ إما مف الفاعؿ أو المفعوؿ"  أتممناه"أي . المصدر

 .
يحيى بف َيْعَمر : وحالة الرفع ىي قراءة  . (4)ُقرىء بالنصب والرفع (عمى الذي أحسف)     و

 . (5)وعبد اهلل بف أبي إسحاؽ والحسف البصري وسميماف األعمش ومحمد بف أحمد الشنبوذي
والجممة مف المبتدأ . عمى الذي ىو أحسُف : وحجة الرفع ؛ ألنو خبر مبتدأ محذوؼ تقديره 

وقاؿ . (6)قميؿ وضعيؼ (الذي)،وحذؼ المبتدأ مف الجممة إذا وقعت صمة (الذي)والخبر صمة 
وحكى  . ( 7)"وفيو ُبعد مف أجؿ حذؼ المبتدأ العائد عمى الذي: " أبو العباس أحمد الميدوّي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. (بتصرؼ)1/199 ابن مالك ، شرح التسهيل، (1)
 . 154:  سورة األنعاـ (2)
 وأبو حياف ، البحر احمليط ، ؛1/411العكربي، التبياف، :  وينظر؛7/142ج/4  القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، ـ(3 )
4/255. 
؛ القرطيب، 1/411، العكربي ، التبياف:  وينظر؛67 -8/66ج/5ـ الطربي ، جامع البياف عن تأويل أي القرآف ، (4 )

 .4/255؛ أبو حياف ، البحر احمليط ، 7/142ج/4اجلامع ألحكاـ القرآف ، ـ
؛ 175 والكرماين ، مفاتيح األغاين يف القرءات وادلعاين ، ص ؛2/108، ( 1احلاشية رقم )سيبويو ، الكتاب :  ينظر(5)

 . 256/ 4؛ وأبو حياف ، البحر احمليط ، 7/142ج/ 14والقرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف ، ـ

 .1/411 و العكربي، التبياف ، ؛1/350 ابن األنباري، البياف، (6)
 .7/142ج/4ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف، (7)
 
 
 

مف ىنا ضعيؼ؛  (ىو)فحذؼ  . (1) (ما أنا بالذي قائٌؿ لؾ شيًئا): سيبويو عف الخميؿ أنو سمع 
. (2)ألنو إنما يحذؼ مف صمة الذي الياء المنصوبة بالفعؿ الذي ىو وصمتيا 
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وأجاز  . (3)    أما حالة النصب فعمى أنو فعؿ ماٍض داخؿ في الصمة؛ وىذا قوؿ البصرييف 
وذا محاؿ عند البصرييف؛ ألنو : "قاؿ النحاس  . (4)(الذي)الكسائي والفراء أف يكوف اسًما نعًتا لػ 

 (الذي)عمى المحسف، وأجاز الكسائي والفراء أف يكوف : نعت لبلسـ قبؿ أف يتـ والمعنى عندىـ 
إذا ُذكر : ىو مثؿ قولؾ : عمى المحسف ، وحكي عف محمد بف زيد قاؿ : بمعنى الذيف ، أي 

تماًما عمى الذي أحسنو اهلل إلى موسى مف : زيٌد مررُت بالذي ضرب، أي الذي ضربو، فالمعنى 
 (6)تماًما عمى مف أحسف وىذه القراءة المتواترة : وقراءة النصب عمى تقدير  . (5)"الرسالة وغيرىا

؛ ال بكونو مرفوعًا عمى أنو خبر لمبتدأ محذوؼ (الذي)ألنو نعت لػ  (أحسف)وأميؿ إلى نصب . 
. ىو أحسُف؛ وألفَّ قراءة النصب ىي قراءة البصرييف: تقديره 

 : (7)فعبًل وفاعمو عمى وجيْيف  (أحسف)     أما العكبري فقد جعؿ 
أحسف إليو ، وىو موسى : ضمير اسـ اهلل والياء محذوفة ؛ أي عمى الذي أحسنو اهلل؛ أي :  أكالن 

. عميو السبلـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .7/142ج/4ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف، (1 )
 .345 – 1/344 ابن جٍت ،احملتسب ، (2)
 .7/143ج/4، ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف (3)
 .1/365 الفراء ، معاين القرآف ، (4)
 .1/350 ابن األنباري، البياف، ؛1/278مكي ، مشكل إعراب القرآف ، : ؛ وينظر2/108  النحاس ، إعراب القرآف ،(5)
 .175 الكرماين ، مفاتيح األغاين يف القرءات وادلعاين ، ص (6)
 .1/411 العكربي ، التبياف ، (7)
 
 
 
 
 
 
 
 

. ىو ضمير موسى؛ ألنو أْحَسَف في ِفْعِموِ  : ثانيان 
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فعبًل وفاعمو عمى  (أحسف)       وممف ذكر ذلؾ القرطبي وأبو حياف التوحيدي، أي بجعؿ 
 . (1)التقديرْيف السابقيف 

اسًما  (أحسف)يصّح أف يكوف  : "(البحر المحيط)      وقاؿ بعض النحاة الكوفييف كما جاء في 
ف كاف نكرة مف حيث قارب المعرفة(الذي)وىو أفعؿ التفضيؿ وىو مجرور صفة لػ  إذ ال . ، وا 

 " (مررُت بالذي    عالـ): وال يجوز . (مررت بالذي خيٌر منؾ): كما تقوؿ العرب  (أؿ)يدخمو 
وقد      أنكر . (3)وىو خطأ عند البصرييف. وىذا سائغ عمى مذىب الكوفييف في الكبلـ . (2)

 . (4)عمى الذيف أحسنوا : وقيؿ تقديره . العكبري ذلؾ؛ ألف الموصوؿ ال ُبدَّ لو مف صمة
فمـ يجز حذؼ العائد عند البصرييف دوف استكراه إال إذا طالت  :"(شرح التسييؿ)      وجاء في 

ما أنا بالذي ىو قائؿ لؾ سوًءا، : ما أنا بالذي قائؿ لؾ سوًءا، أراد : الصمة، كقوؿ بعض العرب 
 –فإف زاَد الّطوؿ ازداد الحذؼ ُحْسًنا كقولو . فحسف الحذؼ لطوؿ الصمة بالمجرور والمنصوب

وىو الذي ىو في :  التقدير واهلل أعمـ ، (5){ اَِّذ اِف ا اسََّ  ءاِإَاٌواَ ِف ا أَلْرِضاِإَاوٌا}: –تعالى 
ومف ذلؾ  . (6)"فإف عدمت االستطالة ضعؼ الحذؼ ولـ يمتنع. السماء إلو، وىو في األرض إلو

: قوؿ الشاعر 
 (البسيط)                                                                            

ـً -  14 ٍكـً كىالكىرى ـٍ يىٍنًطٍؽ ًبمىا سىفىهه كىالى يىًحٍد عىٍف سىًبيًؿ الحي ٍمًد لى  (7) مىٍف ييٍعفى ًبالحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .4/255أبو حياف ، البحر احمليط ، :  وينظر؛7/143ج/4ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف، (1)
 .4/256 أبو حياف ، البحر احمليط، (2)
. 2/650ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب، : ؛ وينظر 4/256 ادلصدر السابق ، (3)
 .7/143ج/4ـالقرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف، :  وينظر ؛1/411 العكربي ، التبياف ، (4)
  .84: سورة الزخرؼ (5)
 .1/203 ابن مالك ، شرح التسهيل ، (6)
؛ األمشوين، شرح األمشوين، 1/118ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ، : ؛ وينظر1/203 بال نسبة يف ادلصدر السابق، (7)
 .1/294، ؛ السيوطي، مهع اذلوامع1/144؛ األزىري، التصريح مبضموف التوضيح، 1/155

من اىتم بأف يكوف زلمود السَتة مل جير على لسانو قوؿ السفاىة، ومل ميل عن الطريق الذي منو أىل ادلكاـر : ادلعٌت 
. وفضائل األخالؽ

 



 107 

حيث حذؼ العائد إلى االسـ  (بما َسَفوٌ ): فالشاىد إذف في قولو  . (1)ال ينطؽ بما ىو َسَفوٌ : أراد 
والكوفيوف  . (2) (ىو)الموصوؿ مف جممة الصمة مع كوف ىذا العائد المحذوؼ ىو الضمير 

 ، وكذلؾ جعؿ العيني ذلؾ ضعيًفا وال (4) ، والبصريوف جعموا ذلؾ نادًرا (3)يقيسوف عمى ذلؾ
 بالرفع ، أي (6){َتَ    ًاَعَلىا اَِّذَ اَأْحَسيُا }-: تعالى–وحجة الكوفييف قراءة قولو  . (5)ُيقاس عميو
 . (7)ىو أحسف

 (شرح الكافية)      أما إذا كاف العائد منصوًبا غير األلؼ والبلـ فيجوز حذفو، فقد جاء في 
وبّيف ذلؾ مف قبؿ الرضي .(8)"والعائد المنصوب يجوز حذفو:"لمرضي أف ابف الحاجب قاؿ

: بشرطيف 
، وأّما في (جاءني الذي ما َضَرْبُت إاّل إّياهُ ): أاّل يكوف الضمير منفصبًل بعد إاّل ، نحو  : األكؿ

الذي أنا ): أعطيتيما إياه، وكذلؾ : ، أي (ضيَّع الزيداف الذي أعطيُتُيما): غيره فبل َمْنٌع كقولؾ 
ضارٌب إّياه، ويجوز أف يكوف المحذوؼ ىينا مجروًرا في محؿ النصب، كما : ، أي (ضارب زيد

 . (9)الذي أنا ضاربو : يجيء ، أي 

 . (10)واشترط جواز حذفو أف يكوف متصبًل ال منفصبًل لكثرة حروؼ المنفصؿ 
المفعوؿ )؛ ألف الضمير المنصوب أي  (الذي ضربُت زيد): أف يكوف مفعواًل ، نحو  : الثاني

 ، وليذا السبب جّوز ابف  يعيش  حذؼ  الضمير (11)كالفضمة  في الكبلـ و المستغنى عنو  (بو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 السيوطي، مهع ؛1/144األزىري، التصريح مبضموف التوضيح، :  وينظر؛1/203 ابن مالك ، شرح التسهيل ، (1 )
 .1/294اذلوامع، 

 .120 – 1/119، (56احلاشية شاىد رقم ) ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك (2)
 .1/156األمشوين ، شرح األمشوين، :  وينظر؛1/119 ادلصدر السابق ، (3)
 .1/294 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (4)
 .1/127،  (1احلاشية رقم ) األمشوين ، شرح األمشوين ومعو شرح الشواىد للعيٍت (5)
 . 154:  سورة األنعاـ (6)
 .1/294 والسيوطي، مهع اذلوامع، ؛1/156؛ واألمشوين، شرح األمشوين، 1/203 ابن مالك ، شرح التسهيل، (7)
 .3/108 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (8)
 .3/109 ادلصدر السابق، (9)
 .1/169ابن عقيل ، شرح ابن عقيل، :  وينظر؛3/152 ابن يعيش ، شرح ادلفصل، (10)
 .3/109الرضي األسًتاباذي، شرح الكافية ، :  وينظر؛3/152 ابن يعيش ، شرح ادلفصل، (11)
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وىذا الضمير المنصوب الجائز حذفو بخبلؼ الضمير  . (1)المنصوب ال المرفوع وال المجرور
فشرط حذؼ العائد  ، (2) (الذي إّنو قائـ): الذي اتصؿ بالحرؼ الناصب، فبل يحذؼ في نحو 

 . (3)المنصوب إذف أف يكوف متصبًل ومنصوًبا بفعؿ تاـ أو بوصؼ غير صمة األلؼ والبلـ
    فيشترط إذف في حذؼ العائد المنصوب بالوصؼ أاّل يكوف ىذا الوصؼ صمة أؿ ، فإف كاف 

ومثاؿ المتصؿ الجائز الحذؼ لنصبو بوصؼ ، قوؿ  . (4)الوصؼ صمة أؿ كاف الحذؼ شاًذا
 (البسيط):                                                                   الشاعر 

ري -  15  رى ٍيرًً  نىٍفعه كىالى ضى . (5)ما اي ميكًليؾى فىٍضؿه فىاٍحمىدىٍنهي ًبًه  فىمىا لىدىل غى

، حيث حذؼ مف (ما اهلل موليؾ): "فالشاىد إذف قولو  . (6)موليكو، فحذفت الياء : فالتقدير 
، (موؿ)جممة الصمة الضمير العائد عمى االسـ الموصوؿ، وىذا العائد منصوب بوصؼ وىو 

الذي اهلل موليؾ : الذي موليكو فضٌؿ، ويجوز التقدير: ما اهلل موليكو فضٌؿ، أي: وأصؿ الكبلـ 
إّياه فضؿ ، بؿ ىذا التقدير أولى؛ ألف االنفصاؿ في ثاني الضميرْيف المعمولْيف السـ أرجح مف 

. (7 )"االتصاؿ
قّدر الضمير متصبًل مع أّف الراجح انفصالو؛ ألف الكبلـ في : "    وىذا ما أيده الّصّباف بقولو 

في بيت  (ما)وكممة  . (8)" المتصؿ ومنو يعمـ أف المراد بالمّتصؿ ىنا ما ليس واجب االنفصاؿ
خبر المبتدأ ،    (فضؿ)اسـ موصوؿ  مبنّي  عمى  السكوف  في  محؿ رفع  مبتدأ ، و : الشاىد 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .3/152 ابن يعيش ، شرح ادلفصل، (1)
 .3/109 الرضي األسًتاباذي، شرح الكافية، (2)
 .2/54 السيوطي ، األشباه والنظائر،:  وينظر ؛1/169 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل، (3)
 .(1احلاشية رقم ) 1/170ابن عقيل ، شرح ابن عقيل،( 4)
 وابن عقيل ، شرح ابن ؛1/121 وابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك، ؛1/200 بال نسبة يف ابن مالك ، شرح التسهيل ، (5)

 .1/145 واألزىري، التصريح مبضموف التوضيح، ؛1/156 واألمشوين ، شرح األمشوين، ؛1/169عقيل ، 
. اشكرنو: امحدنو . اسم فاعل من أواله النعمة، أي ماضلك: موليك : اللغة 

 .1/292؛ والسيوطي، مهع اذلوامع، 1/200 ابن مالك ، شرح التسهيل، (6)
  .1/121،  (57احلاشية الشاىد رقم ) ابن ىشاـ، أوضح ادلسالك (7)
 1/183،  الصباف، حاشية الصباف على شرح األمشوين(8)
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في الموضعْيف حرؼ  (الفاء)و. جممة مف المبتدأ والخبر صمة لمموصوؿ (اهلل موليؾ)وقولو 
َتْصُمُح  (ِبوِ )مخففة لمتأكيد، والياء في  (اْحَمَدْنوُ )والنوف في . لمتعميؿ ال محؿ لو مف اإلعراب

 . (1)لمّسببّيو، والضمير يرجع إلى الفضؿ 
:     ومما جاء مف آيات القرآف الكريـ عمى وجييف، أي بذكر العائد أو حذفو

اسًما  (ما)فإما أف تكوف  . (2){ااَِ ْأُكُلو اِ ياثََ رِِهاَ َ  اَعِ َلْتُواَأْيِديِهمْا} - :  تعالى–قولو : أكالن 
الصمة  (عممتو  )ومما عممتو أيدييـ، و: ، أي  (ثمره  )موصواًل في موضع جر بالعطؼ عمى 

بغير الياء قّدرىا موجودة ، ثـ حذفيا لمتخفيؼ مف  (عممت  )ومف قرأ . ىي العائد (الياء  )و
حمزة بف حبيب : وىي قراءة. (3)طوؿ االسـ، وتكوف في موضع خفض، ويبعد أف تكوف نافيو

ووصميا ،(4)وخمؼ بف ىشاـ البزازالتْيمي والكسائي عمي بف حمزة وأبو بكر شعبة بف عباس 
وقرف الزجاج إثبات اليػاء . (5)في مصاحفيـ  كذلؾ عبد اهلل بف كثير المكي عمى أصمو  وىو
وذكر النحاس في  . (6)مف ثمره ومف عمؿ أيدييـ : بكونيا موصولة محمولة عمى ما قبميا، أي

ولـ تعممو :  في اآلية الكريمة السػابقة  نافية  ال موضع  ليا، أي (ما)جواز كوف   (إعرابو)
. (9)ءبغيرىا (عممت)وىذا في قراءة . (8) ؛ ألف الثمرة خمؽ اهلل، وال يقدر عميو الناس (7)أيدييـ

 ، فيكوف مؤيًدا لمنحاس في (10)لـ َتْعَمْموُ : وىذا ما رجحو أبو عمي الفارسي ؛ ألف المعنى عنده
 وقد رجح  ابف األنباري  كونيا موصولة؛ ألنيا إف  كانت نافية  افتقرت  إلى. تقديره السابؽ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
    األزىري، التصريح مبضموف التوضيح، :  وينظر؛1/129 األمشوين ، شرح األمشوين ومعو شرح شواىد العيٍت ، (1)
1/145 
 . 35: سورة يس (2 )
والكيشي، مشس الدين زلمد بن أمحد ؛ 295/ 2ابن األنباري ، البياف ، :  وينظر ؛3/394 النحاس ، إعراب القرآف ، (3)

 .ـ1999 ، 1، دار ابن خلدوف، اإلسكندرية ، ط177بن عبد اللطيف القرشي، اإلرشاد إىل علم اإلعراب، ص 
. 105ابن ىشاـ ، شرح قطر الندى، ص : ؛ وينظر 2/353 ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر، (4)
 .2/353 ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر، (5)
 3/920،  الزجاج ، إعراب القرآف (6)
 .3/394 النحاس، إعراب القرآف، (7)
 .6/325 الدرويش، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (8)
 .2/295ابن األنباري ، البياف ، :  وينظر ؛3/920 الزجاج ، إعراب القرآف ، (9)
 .353 الفارسي ، البغداديات ، ص (10)
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في اآلية موصولة  (ما)وأميؿ إلى حجة ابف األنباري لتفضيمو كوف  . (1)(عممت)تقدير مفعوؿ لػ 
. ال نافية ؛ ألف ذلؾ أدؽ لممعنى

ضمير . (2) {َ ِف َه اَ  اَتْشَتِه ِوا ألَنُفُساَ تَػَلذُّبا أَلْعُ ُياَ َأنُتْماِف َه اَخ ِاُد فَا}- :  تعالى –قولو  : ثانيان 
كؿ ما تتعمؽ الشيوات  (ما تشتييو األنفس  ) – تعالى –عائد إلى الجنة، وقد عـّ قولو  (فييا  )

، فالمقصود (3)بنوالو وتحصيمو ، واهلل يخمؽ في أىؿ الجنة الشيوات البلئقة بعالـ الخمود والسمو
ففي ىذه اآلية إيجاز ، فقد حصر أنواع النعـ ؛ . ( 4)ما تشتييو النفس مف فنوف المبلذ : إذف 

ما مستمذة: ألنيا ال تعدو أمريف اثنيف  وقد قرأ  . (5)في العيوف إما مشتياة في القموب ، وا 
، أي بإثبات  (ما)بالضمير العائد عمى  (تشتييو) وابف عامر وحفص –أبو جعفر ونافع- المدنياف

،أي بزيادة ىاء ضمير مذكر بعد الياء فتصبح (7)،وكذلؾ ىو في مصاحؼ المدينة والشاـ(6)الياء
، بحذؼ الضمير العائد عمى (ما تشتيي وما تمذ): وقرأ الباقوف بحذؼ الياء أي .(8)(تشتييو)
القراءة لفًظا في الوصؿ اللتقاء  وتحذؼ الياء عند مف قرأ بيذه.(9)مف الجممتْيف المتقاطعتْيف (ما)

 وىي قراءة الجميور ومف لـ يقرأ بإثبات الياء مف القّراء، وكذلؾ ىو في.(10)الساكنيف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .2/295 ابن األنباري ، البياف ، (1)
  .71: سورة الزخرؼ (2)
. (بتصرؼ)25/255ج/ 12ـ ابن عاشور ، تفسَت التحرير والتنوير ، (3)
 .6/42 أبو السعود ، تفسَت أيب السعود، (4)
 .7/103  الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،(5)
: األزىري ، أبو منصور زلمد بن أمحد، معاين القراءات، حتقيق:  وينظر؛25/155ج/14ـ األلوسي ، روح ادلعاين ، (6)

 .8/27أبوحياف، البحر احمليط، :  وينظرـ؛1999/ىػ1420، 1 دار الكتب العلمية، بَتوت، ط ،441أمحد ادلزيدي، ص 
، 494اللحاـ ، سعيد زلمد ، فيض الرحيم يف قراءات القرآف الكرمي،ص:  وينظر؛4/120 النحاس، إعراب القرآف، (7)

 .ـ1995/ىػ1415 ، 1ط عامل الكتب ، بَتوت ، 
 .370/ 2 ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر ، (8)
 .6/42 أبو السعود، تفسَت أيب السعود،:  وينظر ؛25/155ج/14ـ األلوسي، روح ادلعاين ، (9)
 .494 اللحاـ ، سعيد ، فيض الرحيم يف قراءات القرآف الكرمي، ص (10)
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وقرأ غير واحد مف السبعة  :"ي ، وذلؾ بدليؿ قوؿ األلوس(1)مصاحؼ أىؿ مكة وأىؿ العراؽ
والقراءتاف صحيحتاف نزلتا في غرضْيف، والمعنى . (2)"(ما تشتيي األنفس وتمّذ األعيف)وغيرىـ 

 .  (3)(معاني القراءات)متقارب عند صاحب كتاب 
والقراءتاف حسنتاف فإثبات الياء عمى األصؿ وحذفيا :"لمنحاس  (إعراب القرآف)     وجاء في 

أنو يختار إثبات الياء ويقّدمو  (أبو العباس المبّرد)لطوؿ االسـ، غير أنو حكي عف محمد بف يزيد
أنقص مف الذي،  (ما)لطوؿ االسـ، و  (الذي)عمى حذفيا ، وعّمتو أف الياء إنما حذفت في 

فقد ُعِرَؼ المذكر مف المؤنث، وليس ىذا في  (التي)وفي  (الذي)وأيضا فإنؾ إذا حذفت الياء في 
 . (4) (ما)

أف يجر بإضافة : أكالن : أما إف كاف العائد مجروًرا بوصؼ ناصب فحذفو جائز في صور منيا 
. ( 6){َ ُتْخِف اِف انَػْفِسَكاَ  ا الَُّواُ ْبِديوِا}: في اإلثبات – تعالى –، كقولو (5)صفة ناصبو لو تقديًرا
، وجعؿ الغبلييني الحذؼ جائًزا ىنا؛ألنو (7){فَ ْقِضاَ  اَأنَتاقَ ض}-: تعالى–وفي الحذؼ كقولو 

، فكأنو استغنى بالمثاؿ عف أف يقيد الوصؼ بكونو اسـ فاعؿ بمعنى (8)لـ يقع التباس في المعنى
َفألَُقطَِّ يَّاَأْيِدَيُ ْماَ َأْرُ َلُ ما ِّْيا }-: تعالى–وىنا جواب عف تيديده بقولو . (9)الحاؿ أو االستقباؿ
 (.11)"فاصنع ما أنت صانعو أو فاحكـ بو: "، أي (10){ِخالٍؼاَ أُلَصلِّبَػنَُّ مْا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 والنشار،  أبو حفص عمر بن قاسم بن زلمد ؛8/7 وأبوحياف ، البحر احمليط ، ؛4/120 النحاس، إعراب القرآف ، (1 )

، دار الكتب العلمية، 377أمحد احلفياف، ص : ادلصري األنصاري، ادلكرر فيما تواتر من القراءات السبع وحترر، حتقيق 
 .ـ2001/ىػ1422 ، 1بَتوت، ط 

 .25/155ج / 14ـ  األلوسي ، روح ادلعاين، (2)
 .441  األزىري ، معاين القراءات ، ص(3)
 .4/120 النحاس، إعراب القرآف ، (4)
،  األمشوين، شرح األمشوين ؛3/109 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية،  ؛1/200،  ابن مالك ، شرح التسهيل (5)

. 1/292 السيوطي ، اذلمع، ؛161 -1/160

  .37: سورة األحزاب (6)
 . 72: سورة طو (7)
 .1/139 الغالييٍت ،مصطفى، جامع الدروس العربية ، (8)
 .1/173 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (9)
 .71: سورة طو (10)
 .4/295،  أبو السعود ، تفسَت أيب السعود (11)
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فَػَقَض ُىيَّاَسْبَعاَسَ َو ٍتاِف ايَػْوَ ْ ِيا}-: تعالى–فالقضاء إّما بمعنى اإليجاد اإلبداعي كما في قولو
نْػَ  اِبَ َ  بِ َ اَ ِحْفظ ًاَذِاَكاتَػْقِديُرا ْاَ نِيِنا ْاَ ِل ِما . (1){َ َأْ َحىاِف اُكلِّاَسَ  ءاَأْ َرَى اَ زَيػَّنَّ ا اسََّ  ءا ادُّب

ّما بمعناه المعروؼ   .  (2)وعمى الوجييف ليس المراد مف األمر حقيقتو . وا 
وصيغة األمر في اآلية مستعممة في التسوية؛ ألف  :" (تفسير التحرير والتنوير)      وجاء في 

ما توعدىـ بو مف تقطيع األيدي واألرجؿ والصمب؛ أي سواء عمينا ذلؾ بعضو  (ما أنت قاضٍ )
. أو كّمو أو عدـ وقوعو ، فبل نطمب منؾ خبلًصا منو جزاء طاعتؾ، فافعؿ ما أنت فاعؿ

ىنا التنفيذ واإلنجاز، فإف عذابؾ ال يتجاوز ىذه الحياة، ونحف نرجو مف ربنا الجزاء  (القضاء)و
. (3)" الخالد

لمنحاس، بسكونيا  (إعراب القرآف)كما جاء في  (قاض)     وقد حذفت الياء في الوصؿ لكممة 
وسكوف التنويف ، وتحذؼ في الوقؼ داللة عمى أنيا في الوصؿ بغْير ياء، واختار سيبويو إثباتيا 

 . (4)في الوقؼ؛ ألنو قد زالت عمة التقاء الساكنيف 
      وزعـ ابف عصفور أف حذؼ العائد في ىذه الحالة ضعيؼ جدِّا، ورّده أبو حياف بوروده في 

فإف . فكذلؾ ما في معناه. وال خبلؼ أف حذؼ المنصوب قويّ . القرآف، وبأنو منصوب في المعنى
جاء : جاء الذي أنا ضارُبو أمس، أو غير صفة نحو : جر بإضافة صفة غير ناصبة لو نحو 

 . (5)الذي وجيو حسف ، لـ يجز حذفو ، لكّف الكسائي أجازه 
ىي اسـ  (ما)ىي الفاء الفصيحة، و  (فاقض ما أنت قاضٍ )في اآلية الكريمة  (الفاء)     و

ضمير منفصؿ مبني عمى  (أنت)موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو ، و
خبر المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء المحذوفة،  (قاض)الفتح في محؿ رفع مبتدأ، و

 .                                      (6)قاضيو: صمة الموصوؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب، والعائد محذوؼ ، أي (أنت قاض)وجممة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .12: سورة فصلت (1 )
 .16/340ج /9ـ األلوسي ، روح ادلعاين ، (2)
 .267-16/266ج/8ـ ابن عاشور ، تفسَت التحرير والتنوير ، (3)
 .3/50 النحاس ، إعراب القرآف ، (4)
 .1/292 السيوطي ، مهع اذلوامع، (5)
ابن عقيل ، شرح ابن ؛ 10  وابن ىشاـ ، شرح قطر الندى، ص؛16/340ج /9األلوسي ، روح ادلعاين ، ـ :  ينظر (6)

 .4/705 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو، ؛1/173عقيل، 
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وقد جّوز ذلؾ كونيا مصدرية  . (1)"افعؿ الذي أنت عاـز عميو: أي:"      وجعؿ العكبري التقدير
ورأُي العكبري مبنيّّ عمى ما ذىب إليو بعض  . (2)اقض أمرؾ مدة ما أنت قاٍض : زمانية، أي 

البحر )فقد جاء في  . (3)النحاة مف جواز وصؿ المصدرية بالجممة االسمية، ومنع ذلؾ بعضيـ
مصدرية؛ ألف المصدرية توصؿ باألفعاؿ، وىذه ( ما)ال يجوز أف تكوف : وقيؿ :"(المحيط

 (ما)موصولة بابتداء وخبر وىذا ليس مجمًعا عميو، بؿ قد ذىب ذاىبوف مف النحاة إلى أف 
فاقض ما أنت ) – تعالى –في قولو  (ما)وأميؿ إلى كوف .(4)"المصدرية توصؿ بالجممة االسمية

قاضيو، وال أميؿ إلى كونيا : موصولة في محؿ نصب مفعوؿ بو، والعائد محذوؼ ، أي  (قاض
. المصدرية يجب أف توصؿ بجممة فعمية ال اسمية (ما)مصدرية؛ ألف 

مررُت بالذي : " ، نحو (5)أف يجر الموصوؿ أو الموصوؼ بمثمو لفظًا ومعًنى ومتعمًقا : ثانيان 
ومثاؿ الحذؼ ". مررُت بالذي مررت: "، فيجوز حذؼ الياء فنقوؿ (6)"مررُت بو أو أنت ماّر بو

مف الذي تشربوف منو : أي . (7){يَْأُكُلاِ  َّ اتَْأُكُلوَفاِ ْنُواَ َيْشَرُ اِ  َّ اَتْشَربُوف}- :  تعالى –قولو 
في اآلية السابقة عمى وجييف  (ما)وقد عد ابف األنباري  . (9)ىنا مف التبعيضية (مف)و . (8)
(10) : 

. أف تكوف مع الفعؿ بعدىا في تأويؿ المصدر، وليذا لـ تفتقر إلى عائد يعود إلييا :  أحدهما
، (تشربوف  )أف تكوف بمعنى الذي؛ فتفتقر إلى عائد يعود  إلييا مف  صمتيا، وىي  : الثاني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .2/188 العكربي، التبياف، (1 )
 .2/188،  ادلصدر السابق(2)
 .16/340ج/9ـ األلوسي، روح ادلعاين، (3)
 .6/243 أبو حياف ، البحر احمليط، (4)
 زيد، الفضة ادلضيئة يف شرح ؛1/123ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك، : ؛ وينظر1/199 ابن مالك، شرح التسهيل، (5)

 .57ص الشذرة الذىبية ، 
 .1/173 وابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ؛1/201،ابن مالك، شرح التسهيل (6)
 .33:  سورة ادلؤمنوف (7)
 .1/293 السيوطي، مهع اذلوامع، ؛1/160 ؛ األمشوين ، شرح األمشوين ، 2/649 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (8)
 .1/147 األزىري ، التصريح مبضموف التوضيح ، (9)
 .2/183،  ابن األنباري ، البياف (10)
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 . (1)"مما تشربوف منو:إف التقدير فيو : "وقاؿ الفراء . فحذؼ تخفيفاً . مما تشربونو: وتقديره 
وحذؼ العائد مف الثاني اكتفاًء بالعائد األوؿ، وىو منو، والجممة كميا مقوؿ القوؿ، . فحذؼ منو

وذا ال يجوز عند البصرييف :"لمنحاس (إعراب القرآف)وجاء في  . (2)وىي تتضمف الشبية األولى
وأميؿ إلى كوف  . (3)" إذا كانت مصدرًا لـ تحتْج إلى عائد (ما)فبل يحتاج إلى حذؼ البتة؛ ألف 

التبعيضية عمييا لتجرىا، وىي  (ِمف)في اآلية الكريمة موصولة ال مصدرية، بدليؿ دخوؿ  (ما)
التبعيضية كذلؾ، وىي متعمقة بػ  (مف)قبميا، والعائد المحذوؼ مجرور بػ (شرب)متعمقة بػ 

. ِمف الذي تشربوف منو، فاتفؽ الحرفاف لفظًا ومعًنى: ، والتقدير (تشربوف)
 (بو)فبل يجوز حذؼ " مررُت بالذي مررُت بو:"     أما إف اختمؼ الحرفاف لـ َيُجِز الحذؼ نحو 

لئللصاؽ، والداخمة  (بالذي)منو؛ الختبلؼ معنى الحرفْيف؛ ألف الباء الداخمة عمى الموصوؿ في
ف اختمؼ العامبلف معًنى أو لفظًا لـ يجز الحذؼ (بو)عمى الضمير في  . (4)لمسببية، وا 

نما شرط :"     ويقوؿ الرضي عف حذؼ العائد في حالة الجر  ينجّر بحرؼ جّر معّيف، وا 
التعييف؛ ألنو ال بّد بعد حذؼ المجرور مف حذؼ الجار أيضًا، إذ ال يبقى حرؼ جاّر ببل 

فَ ْصدَْعاِبَ  ا}-:تعالى–وذلؾ كقولو.(5)"مجرور، فينبغي أف يتعيف، حتى ال يمتبس بعد الحذؼ بغيره
فاْجَيْر ِبِو، فمف صدع بالحّجة إذا تكمـ بيا : ، فالمعنى أي  (6){تُػْؤَ ُراَ َأْعِرْضاَعِيا ْاُ ْشرِِك يَا

بح، (7)جياًرا، أوافرؽ بيف الحؽ والباطؿ، وأصمو اإلبانة والتمييز ،أو مشتؽ مف الّصديع وىو الصُّ
  .(8)أف يبيف بعُضيا مف بعض : والّصدع في الزجاجة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .3/113 النحاس ، إعراب القرآف ،  ؛2/234 الفراء ، معاين القرآف ، (1)
 .5/198 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو، (2)
 .3/113 النحاس ، إعراب القرآف، (3)
. 1/293 السيوطي ، مهع اذلوامع ،  ؛1/161 ؛ األمشوين ، شرح األمشوين، 1/175 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (4)

 .3/109 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (5)
  .94: سورة احلجر (6)
 .4/211الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، :  ؛ وينظر4/36،  أبو السعود، تفسَت أيب السعود (7)
 .4/211الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، :  ؛ وينظر2/390 النحاس ، إعراب القرآف ، (8)
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 (اصدع) ، و(1)إف عرفَت ىذا فاصدع: في اآلية الكريمة ىي الفاء الفصيحة؛ أي  (الفاء)     و
جار ومجرور متعمقاف  (بما)أنت، و : فعؿ أمر مبني عمى السكوف، وفاعمو ضمير مستتر تقديره 

: وجياف (ما)وفي . بالفعؿ وفاعمو
َمْأَمِرَؾ مصدر مف المبني :  ، أي (2)فاصدع باألمر: أف تكوف مصدرية ، والتقدير  : األكؿ

، وأيده ابف ىشاـ في (إعراب القرآف)وىو مذىب البصرييف عمى رأي النحاس في  . (3)لممفعوؿ
.  (4 )(المغني)

والفعؿ المبني  (أف)   وجعميا مصدرية ينبني عمى مذىب َمف يجّوز أّف المصدر يراد بو 
 . (5)لممفعوؿ، في حيف عارض أبو حياف ذلؾ 

إذف فاالحتماؿ الثاني  .(7) ، وحذؼ العائد بالتدريج(6 )(الذي)أف تكوف موصولة بمعنى  : الثاني
فاصدع بما تؤمر بصدعو، فحذؼ المضاؼ، ثـ الجار ،ثـ : أف تكوف موصولة، والتقدير (ما)لػ 

بما تؤمر بو، مثؿ : التقدير: وقاؿ الكسائي :"وىذا ما ذكره النحاس عف الكسائي فقاؿ . الضمير
، (10)وىذا ما أيده الرضي. ( 9)"بربيـ ، ثـ حذؼ الباء: ، أي (8){أالَاِإفَّاَع ًد اَكَفُر  ارَبػَُّهم}:

أي تؤمر بو مف الشرائع المودعة في تضاعيؼ ما أوتيتو مف المثاني السبع والقرآف : فالتقدير
ومف المبلحظ أّف الباء قد حذفت إال أف أبا جعفر النحاس . (11)العظيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .4/213 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (1 )
 .4/36 أبو السعود، تفسَت أيب السعود ،  ؛2/73ابن األنباري ،البياف، : ، وينظر 92 الرماين ، معاين احلروؼ ، ص (2)
 احلموز،عبد الفتاح ، التأويل النحوي  ؛5/455أبو حياف ، البحر احمليط ، :  وينظر ؛2/567 الزسلشري ، الكشاؼ ، (3)

. 1109 -2/1108يف القرآف الكرمي ، 
. 1/346ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، :  ؛ وينظر2/390 النحاس ، إعراب القرآف ، (4)
. 5/455  أبو حياف ، البحر احمليط ،(5 )
 .455/ 5 أبو حياف، البحر احمليط، ؛92الرماين،حروؼ ادلعاين ، ص : وينظر  ؛1/346 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (6)
احلموز،عبد الفتاح ، التأويل النحوي يف القرآف الكرمي ، :  وينظر ؛5/455 أبو حياف ، البحر احمليط ، (7)
 2/1108- 1109. 
   .60: سورة ىود (8)
 .2/390،  النحاس ، إعراب القرآف (9)
 .3/109 الرضي األسًتاباذي ، شرح الكافية ، (10)
 .4/36، أبو السعود ، تفسَت أيب السعود :  ؛ وينظر2/567 الزسلشري ، الكشاؼ ، (11)
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: ، وحذؼ الباء كقوؿ  الشاعر (1)"ال يجور حذؼ الباء عند البصرييف في كبلـ وال شعر:"قاؿ
                                                                                                                      (البسيط)                                                                               

ذىا نىشىبً - 16 ٍيرى فىاٍفعىٍؿ مىا أيًمٍرتى ًبًه  فىقىٍد تىرىٍكتيؾى ذىا مىاؿو كى ٍرتيؾى الخى ( 2) أمى

ّنما ُفّصؿ ىذا عمى أّنيا أفعاؿ توصؿ بحروؼ اإلضافة، فمّما حذفوا (5)أمرتؾ بالخير: يريد   ، وا 
وليس أمرتؾ الخير أكثر في :"وىذه لغة قميمة بدليؿ قوؿ سيبويو  . (6)حرؼ الجر عمؿ الفعؿ

نما يتكمـ بيا بعضيـ  ، أي لمضرورة (8)وقيؿ ىذا شاّذ إّنما يحممو الشعر فقط  . (7)" كبلميـ وا 
. الشعرية

    ومنع الجزولي عيسى بف عبد العزيز صنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المفعوؿ 
َمرَ )أَمْرُتَؾ بالخير ؛ ألف : بو مف غير حذؼ الجار، وأصمو ًَ يتعّدى بنفسو إلى مفعوؿ واحد  (َأ

 . (9)منصوب بنزع الباء بدليؿ ما أمرت بو  (الخير)وىو الكاؼ ىنا وبحرؼ الجر إلى آخر، فػ
، ثـ حذؼ (10)(تؤمره)فالتقدير بعد حذؼ الجر  ((فاصدع بما تؤمر))وبالعودة إلى اآلية الكريمة 

. (12) { َأَىّذا اْلِذي َبَعَث اهلُل َرُسوالً }-: تعالى–، كما حذفت في قولو (11)الياء مف الصمة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .2/390 النحاس ، إعراب القرآف ، (3 )
 ؛ 1/346؛ وادلغٍت،92 ؛ ومعاين احلروؼ، ص 1/37الكتاب، :  البيت للشاعر عمرو بن معد يكرب الزُّبيدّي يف (4)

ىو لعباس بن مرداس أو زرعة ابن : وقد اختلف على قائلو، فقيل. (أمرتك الرشد) برواية2/727وشرح شواىد ادلغٍت، 
 ؛ شرح 2/567؛ الكشاؼ  1/37، ( 3احلاشية رقم )الكتاب :السائب أو خفاؼ بن ندبة أو إلياس بن موسى؛ ينطر

 .167 - 1/164 ؛ خزانة األدب ، 2/44ادلفصل ، 
. أراد بو اإلبل اخلاصة: وادلاؿ . ادلاؿ الثابت كالضياع وضلوىا: النشب : اللغة 

 .8/50 ؛ ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، 2/73 ؛ ابن األنباري ، البياف ، 92 الرماين ، معاين احلروؼ ، ص (5)
 .1/38 سيبويو ، الكتاب ، (6)
 .1/38،  ادلصدر السابق (7)
 1/272  ابن جٍت ، احملتسب،(8)
. 1/164 البغدادي، خزانة األدب ، (9)
 .1/346ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، :  ؛ وينظر2/73ابن األنباري ، البياف ،  (10)
 ؛ الدرويش ، إعراب القرآف  8/52، ابن يعيش ، شرح ادلفصل :  ؛ وينظر90الرماين ، معاين احلروؼ ، ص  (11)

. 4/213الكرمي وبيانو، 

  .    41: سورة الفرقاف(12)
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نما ارتكب الحذوؼ الخمسة السابقة ألجؿ أف يكوف قياسًا في حذؼ العائد المجرور؛ ألنو ال  وا 
يحذؼ العائد المجرور إال إذا كاف مجرورًا بمثمو، أي بمثؿ الحرؼ الذي جر الموصوؿ بو، وأف 

وفي اآلية الكريمة استعارة مكنية، . يكوف كؿ مف الحرفيف متعمقًا بعامؿ مماثؿ لما تعمؽ بو اآلخر
فالمستعار منو الزجاجة، والمستعار الّصدع، وىو الشّؽ، والمستعار لو ىو عقوؽ المكمفيف، وىو 

صّرح بجميع ما أوحي إليؾ، وبّيف كؿ ما أمرت ببيانو، : مف استعارة المحسوس لممعقوؿ، والمعنى
ف شّؽ ذلؾ عمى بعض القموب فانصدعت، والمشابية بينيما فيما يؤثره الّتصديع في القموب،  وا 

فيظير أثر ذلؾ عمى ظاىر الوجوه مف التّقبُّض واالنبساط، ويموح عمييا مف عبلمات اإلنكار كما 
 . (1)يظير ذلؾ عمى ظاىر الزجاجة المصدوعة 

 
 
 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. (بتصرؼ) 4/215 الدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، (1 )
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 :حذؼ المكصكؿ االسمي 
 ، ومّمف (1)   أجاز الكوفيوف حذؼ غير األلؼ والبلـ مف الموصوالت االسمية خبلفًا لمبصرييف

وقد  :"(التسييؿ)فقد جاء في . (2)جّوز ذلؾ مع الكوفييف البغداديوف واألخفش األكبر وابف مالؾ 
يحذؼ ما عمـ مف موصوؿ غير األلؼ والبلـ، ومف صمة غيرىما؛ وال تحذؼ صمُة حرٍؼ إال 

وذكر ابف ىشاـ أف ابف مالؾ شرط ذلؾ بكونو . ( 3)" (َأفْ )ومعموليا باٍؽ، وال موصوؿ حرفي إال 
:  وحجة الكوفييف قوؿ حساف بف  ثابت.(4)معطوفًا عمى موصوؿ آخر

                                                             (الوافر)                                                                     
ري ي، سىكىاءي -    17 يىٍنصي يىٍمدىحيهي، كى ـٍ      كى  (5) فىمىٍف يىٍهجيك رىسيكؿى اً ًمٍنكي

وليس األمر  . (6)المتقدمة عمييا (َمفْ )، لداللة  (َمفْ )ومف يمدحو وينصره؛ فحذفت : فالتقدير 
نكرة، وجعؿ الفعؿ وصًفا ليا،  (َمفْ )عند أىؿ النظر كذلؾ، فقد ُجعؿ ىذا البيت شاىدًا عمى جعؿ 

وواحد يمدحو :  ؛ فكأنو قاؿ (7)ثـ أقاـ في الثانية الوصؼ مقاـ الموصوؼ، وىذا ما أيده المبرد 
ف كاف دااًل عميو وىذا ال يكوف عند  . (8)وينصره؛ ألف الوصؼ يقع في موضع الموصوؼ، وا 

بقاء صمتو  . (9)البصرييف إال في الشعر؛ ألف فيو حذؼ الموصوؿ وا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .1/186ج/3ؽ عضيمة،زلمد، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، (1)
 .1/289،  السيوطي ، مهع اذلوامع  ؛2/717 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (2)
 .38 ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ، ص (3)
 .2/717 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (4)
 صلى اهلل –ال يستوي من ميدح الرسوؿ :  ادلعٌت. 5وليد عرفات ، ص :  ثابت ، ديواف حساف بن ثابت ، حتقيق (5)

  ؛2/718ابن ىشاـ ، ادلغٍت ، :  ويستحق الثواب ومن يسىء إليو ويستحق العقاب؛وينظر بيت الشاىد –عليو وسلم 
 .1/289 ؛ السيوطي ، مهع اذلوامع، 1/163األمشوين ، شرح األمشوين ؛ 

 .336-335/ 2،  أبو حياف ، البحر احمليط (6)
 .2/137 ادلربد ، ادلقتضب ، (7)
 .1/192ج /3ؽ عضيمة ، زلمد، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، (8)
 .1/289السيوطي، مهع اذلوامع، :  ؛ وينظر1/194ج/3ؽ ادلصدر السابق ، (9)
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َ َ  اَأنَنَؿا اّلُواِ َيا اسََّ  ِءاِ يا}- : تعالى–وفي القرآف الكريـ آيات تحتمؿ ىذا الحذؼ ، كقولو 
اِف َه اِ ياُكلِّاَدآبَّةٍا إف قّدرت ىذه الجممة : (بّث فييا)و.  (1){  َّ ٍءافََأْحَ  ابِِوا ألْرَضابَػْ َداَ ْوتَِه اَ َب َّ

وبّث بو، : معطوفة عمى ما قبميا مف الصمتْيف احتاجت إلى ضمير يعود عمى الموصوؿ، تقديره 
وتتخّرج عمى أنيا مف حذؼ الموصوؿ . وفيو حذؼ لمضمير المجرور مف غير استيفاء الشروط

وحذؼ . وما بّث فييا مف كؿ داّبة، فيكوف ذلؾ أعظـ في اآليات: لفيـ المعنى، والتقدير 
ف لـ يقسو البصريوف  (وبث)وقولو  . (2)الموصوؿ االسمي جائز في الكبلـ عند العرب، وا 

 . (3) (فأحيا)معطوفة عمى 
في قولو .  (4){َ َ  اَأنْػَفْقُتْماِ ْيانَػَفَقٍةاأْ انََذْرتُْماِ ْيانذرافَِإفَّا هللَايَػْ َلُ وُا}-: تعالى–     وكذلؾ قولو

أو ما نذرتـُ مف نذر؛ : تقديره  (َنَذْرُتـْ ): داللة عمى حذؼ الموصوؿ االسمي قبؿ قولو  (مف نذر)
: في قولو  (ما)تفسير وتوضيح لذلؾ المحذوؼ ؛ وحذؼ ذلؾ لمعمـ بو، ولداللة  (مف نذر)ألف 

 . (5)عميو  (وما أنفقتـ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .164: سورة البقرة (1)
 .1/192ج/3ؽعضيمة، زلمد، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، :  ؛ وينظر 1/640 أبو حياف ، البحر احمليط ، (2)
 .2/209 الزسلشري ، الكشاؼ ، (3)
 . 270: سورة البقرة (4)
 .1/193ج/3ؽ ؛ وعضيمة ، زلمد، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، 336 -2/335 أبو حياف ، البحر احمليط ، (5)
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 : (الذم)ك  (ما)الفرؽ بيف 
: في بعض األمور إال أف ىناؾ فروقًا منيا (الذي)و  (ما)   رغـ التوافؽ بيف 

مف األسماء الموصولة الخاصة،  (الذي)الموصولة مف األسماء العامة ؛ بينما  (ما)إف  :  أكالن 
َ ْياَعِ َلاَص ِاح ًا ِّياذََكٍراَأْ اأُنَثىاَ ُىَواُ ْؤِ ٌيافَػَلُنْحِ  َػنَُّواَحَ  ًةاطَ َِّبًةا} :– تعالى –ومف ذلؾ قولو 

وذلؾ أف :"لمسامرائي  (معاني النحو)فجاء في .  (1){َ اََنْجنِيَػنػَُّهْماَأْ َرُىمابَِأْحَسِياَ  اَك نُوْ ايَػْ َ ُلوَفا
مف ذكر أو ): شرطية وىى نكرة، فتشمؿ كؿ عامؿ، وفسره بقولو  (َمفْ )عاـ ألف  (مف عمؿ)قولو 
فجعمو عامِّا أيًضا ولذا جعؿ الجزاء ( مف عمؿ صالًحا: )وىو نكرة ، ثـ نّكر العمؿ، فقاؿ  (أنثى

ولذلؾ صرؼ أحسف مف أجؿ إضافتو  . (2)"(بأحسف ما كانوا يعمموف)وقاؿ  (ما)عامِّا فجاء بػ 
ا .(3) (الذي)التي بمعنى  (ما)إلى 

ُهْماَس َِّئ تِِهْماَ اََنْجنِيَػنػَُّهْما}-: تعالى –     بينما قولو  َ  اَِّذيَياآَ ُنو اَ َعِ ُلو ا ا َّ ِاَح ِتااَُنَ فَِّرفَّاَعنػْ
وىو اسـ موصوؿ معرفة ، ثـ  (َمفْ )ال بػ  (الذي)فقد جاء بػ . (4){َأْحَسَيا اَِّذ اَك نُو ايَػْ َ ُلوَفا
،  (الذي)ولذا جعؿ الجزاء مخصصًا ، فجاء بػ (وعمموا الصالحات): عرؼ العمؿ الصالح فقاؿ 

 . (5) (الذي)ولمخاص بػ  (ما)فجاء لمعاـ بػ  (أحسف الذي كانوا يعمموف): فقاؿ 
َ  اَِّذ اَ  ءابِ ا ِّْدِؽاَ َصدََّؽابِِواُأْ اَِئَكاُىُما ْاُ تػَُّقوَفاَاُهما َّ اَيَش ُء َفاِعنَدا}:    ونظير ىذا قولو

ُهْماَأْسَوَأا اَِّذ اَعِ ُلو اَ َيْجنِيَػُهْماَأْ َرُىمابَِأْحَسِيا اَِّذ ا رَبِِّهْماَذِاَكاَ َن ءا ْاُ ْحِسِن َيااُِ َ فَِّرا الَُّواَعنػْ
. (6){َك نُو ايَػْ َ ُلوفَا

 (ما)، بينما (7)وضع وصمة لوصؼ المعارؼ بالجممة، فيو في األصؿ صفة (الذي)إف : ثانيان 
ْف كاف مدلوليا مدلوؿ الذي، بؿ ىو الذي يكوف نعتًا  بمعنى الذي ال تكوف نعتًا لممعارؼ، واِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 97: سورة النحل(1)

 .1/139،  السامرائي ،فضل، معاين النحو (2)
 .161 الرماين ، معاين احلروؼ ، ص (3)
     .7: سورة العنكبوت(4)
 .1/139  السامرائي ، فضل ،معاين النحو ،(5)
  .35-33: سورة الزمر(6)
 .1/139 السامرائي ، فضل، معاين النحو ، (7)
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إلخ، ...الذي والتي والبلتي:وال يقع مف الموصوالت وصًفا إال ما في أّولو البلـ،نحو.(1)لممعارؼ
 (أيّ )، أما  (َما)و  (َمفْ )فمشابيتو لمصفة المشبية في كونو عمى ثبلثة فصاعًدا، بخبلؼ 

الموصولة معرفة لكف ال توصؼ بيا المعرفة ، كما  (ما)ومع أف  . (2)الموصولة فمـ تقع وصفاً 
أعجبني ما : الموصولة تتضمف الصفة والموصوؼ جميعًا، فإذا قمت  (ما)؛ ألف  (الذي)بػ

 . (3)أعجبني الشيء الذي صنعتو؛ ألف الشيء موصوؼ والذي صنعتو صفتو : َصَنْعَتُو، فمعناه
فإنيا ال تكوف نعتًا لما قبميا، وال منعوتو؛  :"(ما)   وىذا ما وضحو الزركشي أيضًا بقولو عف 

ثـ لفظيا مفرد ومعناىا الجمع، ويجوز . ألف صمتيا تغنييا عف النعت، وال تثنى وال تجمع
-: تعالى–وقد أورد مثااًل مف القرآف الكريـ عمى مراعاة المعنى بقولو.(4)"مراعاتيا في الضمير

 لما أراد (6){َىػُؤالءاُشَفَ  ُؤنَ }:ثـ قاؿ،(5){َ يَػْ ُبُد َفاِ ياُد ِفا اّلِواَ  االَاَيُضرُّبُىْماَ الَايَنَفُ ُهمْا}
.   (7){ ُقْلابِْئَسَ  ايَْأُ رُُكْمابِِواِإيَ  نُُ مْا}-: تعالى –ومف مراعاة المفظ قولو .الجمع

َ يَػْ ُبُد َفاِ يا}-:  تعالى–    وكذلؾ أورد السيوطي مثااًل عمى مراعاة المفظ والمعنى معًا في قولو
وفي .وىذه معرفة( 8) {ُد ِفا اّلِواَ  االَايَْ ِلُكاَاُهْماِرْزق ًا َِّيا اسََّ َو ِتاَ  أَلْرِضاَشْ ئ ًاَ الَاَيْسَتِط ُ وفَا

ارَِّح مٍا}- : تعالى–قولو  فقد قرأ الجميور ،(9){ َاُهْماِف َه افَ ِكَهٌةاَ َاُهما َّ ايَدَُّعوَفاَسالـٌاقَػْوالًاِ يارَّ ٍّق
نكرة موصوفة جاز ،  إاّل  (ما)بالرفع، وسبلـ نكرة، وال تنعت المعرفة بالنكرة، فإف كانت  (سبلـٌ )

. ( 10)أّنو ال يكوف فيو عموـ كحاليا بمعنى الذي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .3/533ج/3ؽ عضيمة ، زلمد، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، (1)
 . 3/533ج/3 ؽ ادلرجع السابق ،(2)
 .90آؿ ناصر الدين،أمُت ، دقائق العربية ، ص :  ؛ وينظر 1/269 األيويب ، الكّناش يف علمي النحو والصرؼ ، (3)
. 4/342 الزركشي ، الربىاف ، (4)

  .18: سورة يونس(5)
 .18: سورة يونس(6)
 .4/342الزركشي ، الربىاف ، : ؛ وينظر  93: سورة البقرة (7)
 .423السيوطي ، اإلتقاف ، ص : ؛ وينظر 73 : سورة النحل(8)
 .58- 57: سورة يس (9)
 .3/535ج/3ؽعضيمة ،زلمد، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، :  وينظر  ؛7/327 أبو حياف ، البحر احمليط ، (10)

اسـ موصوؿ مشترؾ في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث؛ بخبلؼ الذي فإنو  (ما): ثالثان 
. مختص بالمفرد والمذكر
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فبل يجوز  (الذي)ال  (ما)إذا أردنا أْف نخمط معنى منزلة العاقؿ مع غير العاقؿ استعممنا  : رابعان 
. فييا الخمط؛ ألنيا تستخدـ فقط لمعاقؿ 

عدة معاٍف في آٍف واحد كالشرط واالستفياـ والموصولية وغيرىا؛  (ما)قد تحتمؿ  : خامسان 
؛ ألنيا أكثر تحديًدا (ما)أخّص مف  (الذي)فمذلؾ  . (1)فيي فقط نصّّ لمموصولية (الذي)بخبلؼ 
.   ، فيي عمى ىذا أعرؼ منيا، لتحديد معناىا ووضوحو(2)ووضوحاً 
وفروعيما ، إال أف أبا زيد السييمي يعارض ذلؾ  (الذي)و  (التي)بمعنى  (ما)قيؿ إّف : سادسان 
ف كاف المراد بيا المؤنث كانت لمتأنيث (الذي)كذا يقوؿ النحويوف، إّنيا بمعنى :  "قائبًل  ، وا 

أما المعنى؛ . مطمقًا، وليس كذلؾ، بؿ بينيما تخالؼ في المعنى وبعض األحكاـ (التي)بمعنى 
إف اهلل عالـ بما كاف ): اسـ مبيـ في غاية اإلبياـ؛ حتى إنو يقع عمى المعدوـ، نحو  (ما)فؤلف 

واألحكاـ قد وّضَحْت فيما سبؽ مف كونيا ال تكوف نعتًا لما قبميا، وال  . (3)" (وبما لـ يكف
.  (الذي)و  (ما)وبيذا أكوف قد َعرْضُت لبعض الفروؽ بيف . منعوتو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .1/138 السامرائي ، فضل،معاين النحو ، (1)
 .1/138 ادلرجع السابق ، (2)
 .341 /4  الزركشي ، الربىاف ،(3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :- المكصكلة في القرآف الكريـ (ما)أمثمة جزئية كمكٌجهات كمية عمى داللة 
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 (ما)موصولة بمعنى واحد ، أي احتماؿ موصوليَّتيا فقط، فقد جعؿ الفراء  (ما)     قد تأتي 
يَػْوـَاَتِجُداُكلُّبانَػْفٍسا َّ اَعِ َلْتاِ ْياَخْ ٍرا ُّبْحَضر ًاَ َ  اَعِ َلْتا}-:تعالى- في قوؿ اهلل (الذي)بمعنى 

َنُواَأَ د ًابَِ  د ًاَ ُيَحذِّرُُكُما اّلُوانَػْفَسُواَ  اّلُواَرُؤ ُؼابِ ْاِ َب دِا نَػَه اَ بَػ ػْ  (ما):"، فقاؿ(1){ِ ياُسَوٍءاتَػَودُّباَاْواَأفَّابَػ ػْ
ولو استأنفتيا فمـ توقع عمييا  (ما)قد وقعت عمى (َتِجد)، وال يكوف جزاًء؛ ألف  (الذي)في مذىب 

وال :"موصولة ال شرطية بقولو (ما)وقد وّضح البيضاوي سبب جعؿ . (2)"جاز الجزاء (تجد)
، وعمى ىذا يصّح أف تكوف شرطّية،ولكف الحمؿ (َودَّت)وقرىء  (تودُّ )شرطّية الرتفاع  (ما)تكوف

تتمنى : والمعنى في اآلية. (3)"عمى الخبر أوقع معًنى؛ألنو حكاية كائف،وأوفؽ لمقراءة المشيورة
النفس البشرية يوـ تجد صحائؼ أعماليا أو جزاء أعماليا مف الخير والشر حاضرة لو أف بينيا 

وبيف ذلؾ اليوـ مسافة بعيدة جدِّا، فعمى اإلنساف أف يعمؿ لمحياة اآلخرة، فيي الحياة الباقية 
.  والخالدة

َ ثَػُلُهْماَكَ َثِلا اَِّذ ا}-:تعالى- الموصولة في مواضع متعددة، كقولو (ما)    وأشار النحاس إلى 
 فقد (4) { ْستَػْوَقَدانَ ر ًافَػَل َّ اَأَ  ءْتاَ  اَحْوَاُواَذَىَ ا اّلُوابُِنورِِىْماَ تَػرََكُهْماِف اظُُلَ  ٍتاالَّايُػْبِ ُر فَا

ف (الذي)في موضع نصب بمعنى  (ما):"قاؿ ، وكذلؾ إف كانت نكرة، إال أف الّنعت يمزميا، وا 
أي النار ما حوؿ :"(تفسير البيضاوي)والمعنى لآلية كما جاء في. (5)"كانت زائدة فبل موضع ليا

اّل أمكف أف تكوف مسندة إلى  والتأنيث؛ ألّف ما حولو أشياء  (ما)المستوقد إْف جعمتيا متعّدية، وا 
موصولة في معنى األمكنة ، نصب عمى الظرفية، أو مزيدة  (ما)و. وأماكف أو إلى ضمير النار

. موصولة ال مزيدة واهلل أعمـ (ما)أميؿ إلى كوف . (6)"ظرؼ (حولو)و
ػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 30:سورة آؿ عمراف ( 1)
.  51خضَت، زلمد ، األدوات الّنحوية،ص:؛ وينظر1/206 الفراء، معاين القرآف،(2)
 . 2/13 البيضاوي،تفسَت البيضاوي ،(3)
 . 17:سورة البقرة ( 4)
 . 51 ؛ وخضَت، زلمد،األدوات النحوية ،ص3/360 و 1/193 النحاس ،إعراب القرآف،(5)
 . 1/92 البيضاوي،تفسَت البيضاوي ،(6)
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ِإفَّا اَ أُنَػبُِّئُ ماِبَ  اتَْأُكُلوَفاَ َ  اَتدَِّخُر َفاِف ابُػُ وِتُ مْا}-:تعالى- في قولو (ما)وأجاز الزجاج أف تكوف 
أو مصدرية ُتؤوَّؿ مع ما بعدىا  (الذي)موصولة بمعنى . (1) {ِف اَذِاَكا يًَةااَُّ ْماِإفاُكنُتما ُّبْؤِ ِن يَا

أنّبئكـ بالذي تأكمونو وتدخرونو، وىو األجود عنده، والمعنى عمى : بالمصدر، والمعنى عمى األّوؿ
بالمغيبات مف أحوالكـ : والمقصود باآلية مف جية المعنى أي. (2)أنّبئكـ بأكمكـ وادّْخاركـ: الثاني

موصولة أَدؽُّ لمعنى اآلية الكريمة عمى التقدير السابؽ؛ ألف  (ما)َفَجْعُؿ . (3)التي ال تشكوف فييا 
أنبئكـ بالذي كنتـ : اإلنساف يغفؿ عف الذي يفعمو وال يعتبر نفسو مخطئًا بعمؿ ، فالمقصود

. تفعمونو في الحياة الّدنيا
ُهما ُّبِ  َبٌةاِبَ  اَقدََّ ْتاَأْيِديِهْماثُمَّا}-:تعالى- في قولو(ما)    ويجوز أف تكوف  َفَ ْ َ اِإَذ اَأَص بَػتػْ

قّدمت ) موصولة ، وجممة و مصدّرية، أ(4) {بِ اّلِواِإْفاَأَرْدنَ اِإالَّاِإْحَس ن ًاَ تَػْوِف ق ًا َ  ُؤ َؾاَيْحِلُفوفَا
أي بسبب ما عمموا مف الجنايات، :والمعنى. (5)فاعؿ( أيدييـ)ال محؿ ليا مف اإلعراب،و(أيدييـ

 . (7)؛فذلؾ بسبب ذنوبيـ التي سمفت منيـ (6)كالتحاكـ إلى الطاغوت واإلعراض عف حكِمؾ 
ابتدأ يخبر عف فعميـ ؛وذلؾ أّف عمر بف الخطاب لّما قتؿ :"(الجامع ألحكاـ القرآف )  وجاء في 

. صاحبيـ جاء قومو يطمبوف ِدَيَتو ويحمفوف ما نريد بطمب ِدَيَتو إال اإلحساف وموافقة الحؽّ 
 بالتّقريب فما أردنا بالعدوؿ عنؾ في المحاكمة إاّل التوفيؽ بيف الُخصوـ، واإلحسا: المعنى:وقيؿ

 . (8)"في الحكـ
ػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 49: سورة آؿ عمراف (1)
 . 1/414 الزجاج ، معاين القرآف وإعرابو ،(2)
 . 2/20 البيضاوي ،تفسَت البيضاوي،(3)
.  62:سورة النساء  (4)
 . 2/48، الدرويش،إعراب القرآف الكرمي وبيانو(5)
أبوالسعود، و؛ 1/323النَّسفي،تفسَتالنَّسفي،؛و1/516الزسلشري،الكشاؼ،:؛وينظر5/101ج/4ـاأللوسي،روحادلعاين،(6)

 . 2/157تفسَت أيب السعود ،
 . 5/215ج/4ـ الطربي،جامع البياف،(7)
.  5/228ج/3ـ القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف ،(8)
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 أف (1) {اِتُنِذَراقَػْو  ًا َّ اأُنِذَراآبَ ُؤُىْمافَػُهْماَغ ِفُلوفَا}- :تعالى- في قوؿ اهلل  (ما)     واحتممت 
عند الفراء، والمعنى يختمؼ عمى التَّوجيَيْيف ، -في موضع نصب- تكوف نافية أو موصولة 
لـ يأِتيـ رسوؿ قبمؾ، وعمى الموصولية : لتنذر قومًا لـ ُيْنذر آباؤىـ، أي: فيكوف التقدير مع النافية

َـّ ُتْمقى الباء، فيكوف :  وكذلؾ قاؿ األخفش  . (2)في موضع نصب (ما)لتنذرىـ بما أنذر آباؤىـ، ث
ما أْنَذَره آباؤىـ فيـ :أو . أّي قوـ لـ ينذر آباؤىـ ؛ألنيـ كانوا في الغفمة:األوسط عمى تقدير

 . (4)نافية (ما)وجّوز صاحب المغني كونيا موصولة إال أنو غّمب ورّجح أف تكوف .(3)غافموف
ِإنَّ اآَ نَّ ا}- :تعالى-    وقد جاء ذلؾ عند النحاس في أكثر مف موضع ،ودلؿ عمى ذلؾ بقولو

ٌراَ َأبْػَقى في موضع نصب  (ما) فػ(5){ِبَربػَِّن ااِ َػْ ِفَرااََن اَخطَ يَ نَ اَ َ  اَأْكَرْىتَػَن اَعَلْ ِواِ َيا اسِّْحِراَ  الَُّواَخ ػْ
ليغفَر لنا خطايانا مف الّسحر وما أكرىتنا : نافية ال موضع ليا ،أي (ما): عمى الخطايا ، وقيؿ

موصولة ، األولوية عمى التقدير  (ما)إال أف النحاس أعطى التقدير األوَّؿ، أي أف تكوف . عميو 
 . (6)نافية  (ما)الثاني،  وىو أف تكوف 

ليغفر لنا خطايانا والذي أكرىتنا عميو مف :وأوافؽ النحاس في ذلؾ ؛ألف المعنى الظاىر لآلية 
. السحر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  6: سورة يس (1)
 . 54؛ وخضَت،زلمد،األدوات النحوية ،ص2/372 الفراء، معاين القرآف، (2)
 . 2/666 األخفش ،معاين القرآف ،(3)
  .1/345 ابن ىشاـ ،ادلغٍت ،(4)
 . 73: سورة طو (5)
 . 3/50 النحاس ، إعراب القرآف ،(6)

  
    

 
 
 

  (ما) فػ(1){َ َيْخَت ُراَ  اَك َفاَاُهُما ْاِخ َػَرُةاُسْبَح َفا الَِّواَ تَػَ  َاىاَع َّ اُيْشرُِكوفَا}-:تعالى- وقولو
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، فاهلل نفى أف يكوف االختيار لناس في ىذا ونحوه في أمور عامة (3)، وىذا رأي الزجاج (2)نافية 
َ َ  ا}-:  تعالى –،وذلؾ مثؿ قولو (4)- تعالى–أي ليس ليـ تخّير عمى اهلل :في الحياة ، فالمعنى

َك َفاِاُ ْؤِ ٍياَ الاُ ْؤِ َنٍةاِإَذ اَقَضىا الَُّواَ َرُسواُُواَأْ ر ًاَأفاَيُ وَفاَاُهُما ْاِخ َػَرُةاِ ْياَأْ رِِىْماَ َ يايَػْ ِصا الََّوا
نافية، وذىب إلى أنيا موصولة  (ما)وأنكر الطبري أف تكوف . (5){َ َرُسوَاُوافَػَقْداَ لَّاَ الالًا ُّبِب ن ًا

يختار مف الرسؿ والشرائع ما كاف خيره لمناس كما ال يختاروف ما ليس : أي (يختار)منصوبة بػ
إنو لـ تكف ليـ الخيرة :؛لئبل يكوف المعنى (ما)فإنكاره النفي بػ. إلييـ ،ويفعموف ما لـ ُيؤمروا بو 

موصولة ، وأجاب عمى (ما)وكذلؾ بيَّف الزمخشري جواز  . (6)فيما مضى وىي ليـ فيما يستقبؿ 
أصؿ :"موصولة؟ بقولو  (ما)أيف الراجع مف الصمة إلى الموصوؿ إذا جعمت : السؤاؿ التالي

َ َاَ ياَصبَػَرا}-: تعالى –في قولو (منو)كما حذؼ  (فيو)ما كاف ليـ فيو الخيرة،فحذؼ :الكبلـ 
ا ألُُ ورِا تفسير األمر :"إال أف ابف عطية ردَّ عمى الزمخشري قائبلً . (8) ("7){َ َغَفَراِإفَّاَذِاَكاَاِ ْياَعْنـِ

تامة  (كاف)مفعولة ،إذا قّدرنا   (ما)والشأف ال يكوف بجممة فييا محذوؼ ، ويتَّجو عندي أف تكوف 
موصولة ال  (ما)وأميؿ إلى كوف . (9)"أّف اهلل يختار كؿ كائف وال يكوف شيء إال بإذنو:،أي 

أّف اهلل يختار كؿ كائف وال يكوف إال بإذف :نافية؛ ألف ذلؾ أتـ لمعنى اآلية الكريمة، فيكوف التقدير
وال يكوف - . عّز وجّؿ -اهلل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 68: سورة القصص(1)
.   270؛والشوا،،أمين،اإلمامابن القيم وآراؤه النحوية،ص7/124،؛وأبوحياف،البحراحمليط3/413الزسلشري،الكشاؼ،(2)
 . 3/919 الزجاج،إعراب القرآف ،(3)
 . 4/295 ابن عطية ،احملّرر الوجيز ،(4)
.  36: سورة األحزاب (5)
 . ـ1978/ىػ1398 ،3ط،دار ادلعرفة،بَتوت،65-20/63ج/10ـ الطربي ، جامع البياف يف تفسَت القرآف،(6)
 . 43 سورة الشورى ،(7)
 . 65-2/64ج/10ـالطربي ،جامع البياف يف تفسَت القرآف ،: ؛وينظر3/413 الزسلشري ،الكشاؼ ،(8)
 . 4/296 ابن عطية ،احملرر الوجيز،(9)

    
. ما كاف ليـ الخيرة :  عمى تقدير محذوؼ كما بّيف الزمخشري بتقديره
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ِإنَّ اَأنَذْرنَ ُكْماَعَذ ب ًاَقرِيب ًايَػْوـَايَنظُُرا ْاَ ْرُءاَ  اَقدََّ ْتايََد ُها}-:تعالى- في قولو (ما)    واْخُتمؼ في 
موصولة تكوف (ما)بكونيا موصولة أو استفيامية ،فإف كانت ( 1){َ يَػُقوُؿا ْاَ  ِفُرايَ ااَْ َتِن اُكنُتاتُػَر ب ًا

، وعمى ىذا يكوف الفعؿ (2)(ما)صمة  (قدمت يداه)،والعائد محذوؼ ،وجممة (ينظر)منصوبة بػ
ومعنى نظر المرء ما . يوـ يرى المرء ما قّدمتو يداه: مف نظر العيف أي البصر،والمعنى  (ينظر)

حصوؿ جزاء عممو لو ،فعّبر عنو بالنظر؛ ألف الجزاء ال يخمو مف أف يكوف مرئيِّا :قدمت يداه
لصاحبو مف خير أو شر ،فإطبلؽ النظر ىنا عمى الوجداف عمى وجو المجاز المرسؿ بعبلقة 

. (3)اإلطبلؽ 
ينُظُر أيَّ شيٍء قدَّمْت يداُه، فتكوف منصوبة : في اآلية استفيامية فالتقدير (ما)    أّما إف كانت

- ؛ القتضاِئيا الّصدارة ، فالجممة معمٌَّؽ عنيا ؛ألّف الّنظر طريؽ العمـ، أو المراد بو (4)(قدََّمت)بػ
مف نظر الفكر ،وأصمو مجاٌز شاع حتى لحؽ : (ينظر)ويكوف معنى الفعؿ . (5)العمـ -ىنا 

توّقع الشيء، أي يوـ يترّقب : ىو بخير النظريف، ومنو التنّظر: بالمعاني الحقيقية، كما يقاؿ
.  ( 6 )ما قّدمت يداه؟: ينظر المرء جواب َمْف يسأؿ: والمعنى . ويتأّمؿ ما قّدمت يداه

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 40:سورة النبأ (1)
؛الدرويش،إعراب القرآف الكرمي 6/363أبو السعود،تفسَت أيب السعود،: ؛ وينظر5/171 البيضاوي، تفسَت البيضاوي،(2)

 . 8/203وبيانو، 
 . 30/57ج/15ـ ابن عاشور ،تفسَت التحرير والتنوير ،(3)
 . 6/363أبو السعود ،تفسَت أيب السعود،: ؛ وينظر 5/171 البيضاوي،تفسَت البيضاوي،(4)
،دار الكتب العلمية ، 20/45 احلنفي،عصاـ الدين إمساعيل بن زلمد،حاشية الُقونَوّي على تفسَت البيضاوي ،(5)

 .  ـ2001/ىػ1422 ،1بَتوت، ط
  .57 /30ج /15ـ ابن عاشور، تفسَت التحرير والتنوير ،(6)
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تسبيؽ الشيء  (التقديـ)و. عبارة عف الكافر ،وتعريؼ الجنس المفيد لبلستغراؽ  (المرء)    وقيؿ 
. ( 1)واالبتداء بو

ىو ما أسمفو مف األعماؿ في الدنيا مف خير أو شّر ،فبل يخَتصُّ بما  (ما قّدمت يداه)     و
عممو مف الّسيئات ،ويكوف المعنى عمى أنو مجاز مرسؿ بإطبلؽ اليديف عمى جميع آالت 

. األعماؿ 
ّما أف يكوف بطريقة التمثيؿ بتشبيو ىيئة العامؿ ألعمالو المختمفة بييئة الصانع       وا 

 . (2 )لممصنوعات بيديو
 فيحتمؿ (3) { اَِّذيَيايُػْؤِ ُنوَفابِ ْا َْ ِ اَ يُِق ُ وَفا ا َّالَةاَ ِ  َّ اَرزَقْػَن ُىْمايُنِفُقوفَا}-:تعالى-     أّما قولو
:- عمى وجييف(ما)أف تكوف 

يتعدى إلى مفعوليف ؛وقد حذؼ الثاني منيما ىنا ، (رزقنا)، و(الذي)اسمًا موصواًل بمعنى : أكالن 
مصدر َرَزَؽ يرُزُؽ ِرْزقًا  (الّرزؽ)و . (4)رزقناىموه ،أو رزقناىـ إياه:،تقديره (ما)وىو العائد عمى 

 االسـ، وجمعو أْرزاؽ، والرزؽ العطاء، وىو الشيء ربالفتح المصدر، وبالكس (الّرْزؽُ )َوَرْزقًا، فػ
والمقصود باآلية الكريمة . (6)إخراج الماؿ مف اليد: واإلنفاؽ. يخرجوف (ينفقوف)و. (5)الذي يرزؽ

يصؼ القوـ ، فيـ يؤّدوف الحؽ البلـز في أمواليـ، زكاة كاف ذلؾ، أو نفقة - عّز وجؿّ -أّف اهلل 
َمف لزمتو نفقتو مف أىؿ وعياؿ وغيرىـ مّمف تجب عمييـ نفقتيـ بالقرابة والممؾ وغير ذلؾ؛ألف 

َوَصَفُيـ باإلنفاؽ مّما رزقيـ،   - جّؿ ثناؤه وعـّ -اهلل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 30/57ج/15ـابن عاشور، تفسَت التحرير والتنوير، :؛ وينظر 6/363 أبو السعود ، تفسَت أيب السعود،(1)
 . 30/57ج/15ـ ابن عاشور،تفسَت التحرير والتنوير ، (2)
 . 3:  سورة البقرة(3)
 .1/18؛ والعكربي، التبياف، 1/182  النّحاس، إعراب القرآف،(4)

، تفسَت أيب د؛وأبو السعو1/163أبو حّياف، البحر احمليط،:  وينظر؛1/174ج /1ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف،(5)
 .1/45السعود، 

. 1/174ج/1ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف، (6)
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التبعيضية صيانًة ليـ وكفِّا عف اإلسراؼ والتبذير  (ِمفْ )وأدخؿ . (1) بذلؾ مف صفتيــفمدحو

ويخّصوف بعض الماؿ الحبلؿ : وقّدـ مفعوؿ الفعؿ داللة عمى كوِنو أىـّ، وكأّنو قاؿ. المنيي عنو
. (2)بالتصدؽ بو 

في  (رزْقناىـ)ومف حاٍؿ رزقناىـ؛ فيكوف : نكرة موصوفة بمعنى شيء؛ أي (ما)أف تكوف : ثانيان 
. (3)(التبياف)وىذا ما ذكره العكبري في . (ما)موضع جّر صفة ِلػ

وىي مصدر ال  (َمفْ )في موضع خفض بػ (ما): "(إعراب القرآف)ويؤكد عمى ىذا ما جاء في 
. ( 5)مصدرية؛ ألّف الفعؿ ال ينفؽ (ما)وأنكر العكبري كوف . (4)"يحتاج إلى عائد

مف الذي رزقناىموه، فاإلنساف : في اآلية السابقة عمى معنى (ما)   وأميؿ إلى ترجيح موصولية 
الصالح ينفؽ مّما أعطاه إّياه سواء أكاف بإخراج الزكاة المفروضة لمفقراء، أـ بالنفقة عمى دائرة 

      .أىمو وأقاربو مّما توجب النفقة عميو، كاألب واألـ والزوجة وغيرىـ
َ َأْاِ اَ  اِف ايَِ  ِنَكاتَػْلَقْ اَ  اَصنَػُ و اِإنََّ  اَصنَػُ و اَكْ ُداَس ِحٍراَ الا}-:تعالى-    وقد يحتمؿ قولو 

موصولة أو مصدرية أو (ِإنََّ  اَصنَػُ و اَكْ ُداَس ِحرٍا)في  (ما)أف تكوف (6) {يُػْفِلُ ا اسَّ ِحُراَحْ ُ اَأَتى
، وقد درج في (7){تَػْلَقْ اَ  اَصنَػُ و }:السابؽ تعميؿ لقولو-  تعالى–فقولو . نكرة موصوفة أو كافة

:  في اآلية بمعنى (صنعوا)و.(8)(إفّ )متصمة بِػ (ما)المصحؼ بشكؿ عاـ عمى كتابة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ابن كثَت، احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل، تفسَت ابن : ؛ وينظر(بتصرؼ) 1/154ج/1ـ الطربي، جامع البياف،(1)
 .ـ1981/ىػ1401، دار الفكر، بَتوت،1/43كثَت،

 .1/50 الزسلشري، الكشاؼ، (2)

 .1/18 العكربي، التبياف، (3)

 .1/182 الّنحاس، إعراب القرآف،(4)

 .1/18، ف العكربي، التبيا(5)

 .69: سورة طو(6)
 .69: سورة طو(7)

 .4/698 الّدرويش، إعراب القرآف الكرمي وبيانو،(8)
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 (ما)، و عمى ىذه القراءة تحتمؿ (2)بالرفع، وىي قراءة الجميور (كيد)وُقرئت .(1)زّودوا وافتعموا
: ثبلثة أوجو

معاني )وجاء في . (3)إّف الذي صنعوه: ، والعائد محذوؼ، والتقدير(الذي)ىي بمعنى : أحدها
بالرفع عمى  (كيدُ )و. (4)"إّف الذي صنعوا كيُد سحر(: الذي)في مذىب ( ما)ُجعمْت :"لمفراء (القرآف

كيد جنس الساحر، وتنكيره لمتوسؿ بو إلى ما يقتضيو المقاـ مف تنكير :أنو خبر إّف، أي
واعترض بأنو يجوز أف يكوف . المضاؼ، ولو ُعرؼ لكاف المضاؼ إليو معرفة وليس مراداً 

نما الفرؽ بينيما حضوره في الذىف  وأجيب . تعريفو اإلضافي حينئٍذ لمجنس وىو كالنكرة معنًى، وا 
ّنما الغرض بعد تعيينو أف يذكر أنو أمر ممّوه  بأّنو ال حاجة إلى تعييف جنسو ، فإّنو مّما ُعِمـ ، وا 

وتعّقب بأنو . ُنكّْر ليتوسؿ بو إلى تحقير المضاؼ: ال حقيقة لو، وىذا مّما يعرؼ بالذوؽ، وقيؿ
بعد تسميـ إفادة ذلؾ تحقير المضاؼ ال يناسب المقاـ؛ وألنو يفيد انقساـ الّسحر إلى حقير وعظيـ 

قَ َؿاَأْاُقْوْ افَػَل َّ اَأْاَقْوْ اَسَحُر ْ اَأْعُ َيا}:في آية أخرى- تعالى- وأيضًا ينافي قولو. وليس بمقصود
 إال أف يقاؿ عظمتو مف وجو ال ينافي حقارتو في (5){ انَّ ِساَ  ْستَػْرَىُبوُىْماَ َ  ء  اِبِسْحٍراَعِظ م

إنما ُنكّْر لئبل يذىب الّذىف إلى أف المراد ساحر َمْعروؼ : وقيؿ. نفسو ، وىو المراد مف تحقيره
(6) .

الزجاج " ِإنََّ  اَصنَػُ و اَكْ ُداسِحرٍا- : " تعالى - موصولة في قولو (ما)    وممف جّوز كوف 
. ( 7)والنحاس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .6/242 أبو حياف، البحر احمليط، (1)

 .242 -6/241  ادلصدر السابق، (2 )

ابن األنباري،  ؛ 76ص اذلروي،اأُلزىّية،؛2/188العكربي، التبياف،:وينظر؛335/ 16ج/9ـ األلوسي، روح ادلعاين،(3)
؛ اخلواـ، رياض بن حسن ، إعراب الشواىد القرآنية واألحاديث النبوية 1/338 ابن ىشاـ، ادلغٍت ،؛ 2/148البياف،

 ..ـ1994/ ىػ 1414، 2، عامل الكتب، بَتوت، ط127الشريفة يف كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى، ص 

 .2/186 الفرّاء، معاين القرآف، (4)

 .116: سورة األعراؼ(5)

 .(بتصرؼ)16/335ج/9ـ األلوسي، روح ادلعاين ، (6)

 .3/49؛ والنحاس، إعراب القرآف، 3/367 الزجاج، معاين القرآف وإعرابو، (7)
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،وعاصـ ىو (1)" (َكْيُد ِسْحرٍ )وقرأ الكوفيوف إال عاصمًا : "لمّنحاس (إعراب القرآف)   وجاء في 
سكاف الحاء؛ بؿ قرأىا باأللؼ وفتح  (ِسْحر)عاصـ بف أبي الّنجود الذي لـ يقرأ  بكسر السيف وا 

ذي ِسْحر أو عمى تسمية : ومف قرأىا عمى ذلؾ يكوف عمى معنى. (ساِحر)السيف وكسر الحاء أي
عمى أّف اإلضافة لبياف : وقيؿ. السَّاحر سحرًا مبالغة كأّنو لتوّغمو في السحر صار نفس الّسحر

وىي عمى معنى . وتكوف اإلضافة مف إضافة العاـ إلى الخاص. أّف الكيد مف جنس الّسحر
ـُ نحوٍ : وتسمى إضافة بيانّية، كما تقوؿ (ِمفْ )وعمى معنى  (البلـ) ـُ فقٍو، وِعم ، أو ِعم . (2)ثوُب خزٍّز

فتقديره، كيد ذي ِسحر، فحذؼ المضاؼ، : " بقولو (كيُد ِسْحر)وقد عّمؿ ابف األنباري كذلؾ قراءة 
. (3)"وأقاـ المضاؼ إليو مقامو

ـْ َكْيُد ساحٍر، أو إّف : أف تكوف مصدرية، والتقدير: في اآلية (ما)ِلػالكجه الثاني  إفَّ صْنَعُك
. (4)صْنَعُيـ كْيُد ساحر

. (5)إّف شيئًا صنعوه: نكرة موصوفة، ويكوف التقدير (ما) أف تكوف :الكجه الثالث
مجاىد المكي، وحميد بف قيس األعرج، وزيد بف عمي، وعبد اهلل بف مسعود، والربيع ابف )   وقرأ 

كي تدخؿ عمى  (إفّ )، أي مييئة لػِ (6)كافة( ما)و( صنعوا)بالنصب عمى أنو مفعوؿ ( كيد:)(خيثـ
عرابو)الفعؿ، فجاء في   العمؿ، وتسّوغ لمفعؿ (إفّ )تمنع  (ما)جعؿ :" (معاني القرآف وا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ؛ 2/321و ابن اجلزري، النشر،؛16/335ج/9ـاأللوسي، روح ادلعاين،:  وينظر؛3/49 النحاس، إعراب القرآف،(1)

 .6/242  وأبو حياف، البحر احمليط،

؛  2/188  والعكربي،التبياف،؛3/49النحاس،إعراب القرآف، : وينظر؛19/335ج/9ـ ادلعاين،ح األلوسي، رو(2)
 .6/242وأبو حياف، البحر احمليط،

 .2/148 ابن األنباري، البياف،(3)

 .1/338؛ وابن ىشاـ، ادلغٍت، 2/188 العكربي، التبياف،: ؛وينظر16/335ج/9ـ األلوسي، روح ادلعاين،(4)

. 16/335ج/ 9ـ األلوسي، روح ادلعاين، (5)

؛ 1/338 ؛ وابن ىشاـ، ادلغٍت،2/148 ابن األنباري، البياف،: ؛وينظر6/335ج/9ـ األلوسي، روح ادلعاين، (6)
 .6/242وأبو حياف، البحر احمليط،
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ضافة . (2)(إعرابو)، وىذا ما وّضحو أيضًا النحاس في (1)"إنََّما َضَرْبُت َزْيًدا : بعدىا، كما تقوؿ وا 
. (4)(كيدَ )وقد صّوب الفراء نصب . (3)إضافة المصدر إلى الفاعؿ (ساحر)إلى  (كيد)

اسمًا موصواًل  (ما)عمى مذىب جميور النحاة والمفسريف، و تكوف  (كيدُ )   وأميؿ إلى رفع 
إّف الذي صنعوه كيُد ساحر، ويكوف اإلعراب : ويكوف العائد محذوفًا، والتقدير (الذي)بمعنى 

خبر إّف مرفوع : (كيدُ )اسمًا موصواًل مبنيًا عمى السكوف في محؿ نصب اسـ إّف، و: (ما)ِلػ
. مضاؼ إليو مجرور بتنويف الكسر: (ساحر)بالضمة وىو مضاؼ، و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .3/367 الزجاج، معاين القرآف وإعرابو، (1 )

 .3/49 النحاس، إعراب القرآف،(2)

 .2/188 العكربي، التبياف، (3)

 .2/186 الفرّاء، معاين القرآف، (4)
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 :-المكصكلة في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح كركد 
 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة

 سكرة البقرة



 

63 




 
3 

 66 


 4 

 66 


 
4 

 72 




 

10 



 

74 


 17 


 

74 

 23 


 
74 

 26 
 74 


 27 

 76 



 

29 
 79 

 30 


 
79 


 33 

 80 


 33 
 85 




 
36 


 

87 


 41 


 

89 


 41 


 

89 

 57 


 
90 



 134 


 61 





 

91 


 61 





 

91 


 63 




 

91 



 135 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة البقرة

 140 


 91 
 141 




 
93 

 141 


 95 


 

141 


 97 

 144 

 101 




 

145 





 

102 
 149 


 102 



 

151 





 

102 



 

159 


 102 




 

164 


 110 

 168 

 113  169 



 

116 
 170 

 134 





 

170 


 134  171 




 

134 
 172 



 136 


 136 


 

173 




 
136 


 

174 


 136 


 

187 


 136 




 

196 


 137 


 

202 



 137 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة البقرة

 254 


 204 
 255 




 
213 

 255 




 
213 


 

255 


 228 

 255 



 

229 
 255 


 229 


 

262 

 231 
 264 


 233 


 

265 


 233 


 

267 


 234  267 


 234 


 

271 


 235 

 275 


 235 


 
278 


 237 


 

281 


 237 


 

283 


 239 

 284 
 240 

 284 

 248 


 

284 



 138 


 251 

 285 

 253 

 286 



 139 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة البقرة


 

55 


 286 

 61 





 

286 
 66 

سكرة آؿ عمراف 
 66 


 3 

 73 
 7 

 81 


 24 
 84 

 25 


 
84 


 29 


 

84 


 29 

 92 


 29 


 
93 


 30 


 

98 


 30 

 99 
 35 

 109 

 36 

 109 

 40 

 117 

 47 

 118 
 49 




 

120 

 49 
 129 




50 
 129 



 140 

 



 

53 


 
135 



 141 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
  180 سكرة آؿ عمراف


 151 


 

180 

 152 
 182 


 153  188 


 153 
 188 


 153 

 194 


 154 
 198 

 154 
 199 


 154 

 199 


 155  سكرة الٌنساء



 

156  3 


 157 

 3 
 161 

 7 
 161 

 7 
 163 


 

7 


 166 

 11 


 167  11 

 167 

 12 


 170  12 


 179 



 

12 


 180  12 



 142 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة الٌنساء

 47 


 19 
 48 


 22 


 

54 


 22 

 60 



 
23 

 60 


 24 

 61 
 24 


 

63 


 24 

 65 


 25  65 


 25  66 


 31 
 81 


 32 


 

94 


 32  104 


 32 

 105 


 33 


 
108 




 
34 


 

108 


 36 

 113 


 37 
 115 


 39 

 116 

 47 

 126 



 143 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة المائدة سكرة الٌنساء


 126 


 

3 


 127 

 3 
 127 

 3 


 128 
 3 


 131 


 

4 


 131 

 4 


 131 

 

4 


 131 


 

8 


 132 


 

13 


 132 




 

14 


 135 

 14 


 162 
 15 


 162 

 17 

 166 

 17 



 

170 
 18 


 171 

 20 


 171 
 36 

 176 
 44 


 176 

 45 
 



 144 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة المائدة




 

68 


 46 


 

70 


 46 


 

71 


 47  73 


 47 


 

76 


 48 

 81 

 48 


 

83 


 48 


 

83 


 48 


 

85 


 48 

 87 


 49 

 

88 




 
49 

 89 


 52 

 93 


 59 
 95 


 59 

 95 


 61 
 97 


 64 

 97 



 

66 
 99 


 66 

 99 



 145 



 

67 

 

104 



 

68 
 104 



 146 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة المائدة


 

57 


 105 




 

58 


 116 


 

59 

 116 
 60 


 116 

 71 


 117 


 
80 





 

120 


 
81 

 سكرة األنعاـ
 88 


 3 


 

91 




 
5 

 94 




 
12 

 94 




 
13 


 

100 




 
28 


 

108 


 28 

 113 
 31 


 

118 


 41 


 

119 


 41 

 119 
43 120 



 147 

 
 


 44 


 

121 

 44 
 122 


 50 


 

124 



 148 

 رقمها اآلية الكريمة رقمها اآلية الكريمة
 سكرة األعراؼ سكرة األنعاـ


 128 



 

3 


 129 




 

20 

 132 


 
28 

 133 
 33 


 134  33 

 136 


 
33 


 136 




 

33 


 136 


 

37 


 139 

 43 

 140 


 

44 


 142 




 

44 





 

143 


 
50 


 145 


 

62 


 146 


 

70 



 

146 
 70 



 149 

 151 


 
75 

 151 


 
77 


 159 

 137 

 164 

 137 



 

165 
 139 



 150 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة األعراؼ




39






139



41




144




41




147




47




160


48






165



53






166




60




169


63






171





68




171


70




180




72




سكرة الٌتكبة185

188




16




190


29

190


31






191


35




203




35

سكرة األنفاؿ



37



 151 






3


37






24


51

38


59



 152 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الٌتكبة


24






64




30




64


30




74


39




9141






92


41




92


46





97


49




98


52




99


54






105




55




115




57







121




58

سكرة يكنس




59




12


68




15


68




1868




18





74




19




78



 153 




21


80




23




93



 154 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة يكنس




89






9491







106





92




109


107

سكرة هكد


107

5


108

5




111






8




112






12




116




21




120




31


123

35سكرة يكسؼ




36


18




46




19




47




33




57


37




62


47





81


48

 87


48



 155 






88


66



 156 

اآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة يكسؼ


39






68



42




سكرة إبراهيـ69

77




2




81


2

86


9






96




10






10018

سكرة الٌرعد


27





11




31





11


38




1738






17


42




18




51




سكرة الحجر19




21




47




22


63






25


84




33



85



 157 





36




88






37




90



 158 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الحجر




56




93


56

97


56

سكرة الٌنحؿ


57




3




59




8




62

13




66

19


68

19




71




23


73

23




81




28


87




31


91






34




92





44


93




48



95




49


96

49


96




50


101




52


110



 159 





55


114



 160 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الٌنحؿ


66






115


68




118



78




124




82





126





91

سكرة اإلسراء



95






سكرة مريـ18






25



42





3643





39


64







4764






51


64






82


65

سكرة الكهؼ


75






7


79







8


80



 161 







سكرة طه27








42


6




49


6




57


6




64


6



 162 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة طه




41




13




66




69




67




69


84






72


98







73



102





78




109






81


110






96





112







سكرة الحج99






104




5






110


10




11012






130


12







131


14




13315



 163 






سكرة األنبياء


18






13


20





16





28






28


30




28





34



 164 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الحج





53






35




55






35




68




47


75






52



91




60



93







62





95




64




100




سكرة الٌنكر64




65





11






68


14






69


15





70





26




71




28




71


29




7629



 165 

76




30

سكرة المؤمنكف


31







6


31




21




31






51


33



 166 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الٌنكر





43






38




45






41





75




45





92






53




112




54







132




54





146




61




166




64




188




64




226






سكرة الٌنمؿ64

سكرة الفرقاف


22




16


25




17


25






23


36

5536



 167 












59




59

سكرة الٌشعراء




74






6


74







24




88









28


90



 168 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة القصص


45




6




52




24




55




28




66




سكرة الٌرـك47




48







8




48


28






60


28




68





32






69




34

69


36




75


54








سكرة لقماف76




79


15




84


15

سكرة العنكبكت




17




8




20



 169 




8


20






10



21





42







21






45




26



 170 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة لقماف




50





27


50




29




51







30




51




34


52

سكرة الٌسجدة


55









سكرة سبأ4

5


1





17


1




25




2

سكرة األحزاب


2


 

2




2




5


2






5




9






229






23




13




34




33



 171 






37





34




38


45




سكرة فاطر50




50




1



 172 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الٌزمرسكرة فاطر





31


3

سكرة يس


4




64




12


7




36




15




36




24





42


34




45


38

45




46




54



47

سكرة الٌصاٌفات



47







5



55




سكرة غافر22




39


19




16129

سكرة ص


34




10


42




27




43




53


44



 173 


66






70




75



 174 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة غافر




13




73


13




83




15






84


21

سكرة فٌصمت


22




5


27





14



29




17


30




20


36

22


48




25


49

25




51






31


53




31


53




سكرة الٌزخرؼ40






4012

43


16






48


17

سكرة الٌشكرل





24

424



 175 








4


32



 176 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الٌزخرؼ




27





71



30




85


35

سكرة محٌمدسكرة الٌدخاف


 

7



2




33


9




38


26






50



28

سكرة الفتحسكرة الجاثية






4


2






52






22




10

سكرة األحقاؼ





11





3



11




4


18




9



24




9


27




سكرة الحجرات22






23




6



 177 







24




16




26


16



 178 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة ؽ


31






4


31




19


36




23


54




سكرة القمر32




35
 

4






سكرة الكاقعة38




39


20

سكرة الٌذاريات


21






16


58

22


61

سكرة الٌطكر


63




سكرة الحديد16




19




1

22




4

سكرة الٌنجـ


4





10




4

11


4




12




4






16


7

2410



 179 








رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الحديد




18




16




18

23





24






سكرة الممتحنة23

سكرة المجادلة



1






3




3






6


4




7




10




7


10

7




10





8


11






سكرة الٌصؼ8




13


1

سكرة الحشر


1




12




1


3

66



 180 







سكرة الجمعة7






7




1






7


1




9


7



 181 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة القمـسكرة الجمعة




8




1




11




38

سكرة المنافقكف




39




سكرة الحاٌقة10




11




38

سكرة الٌتغابف


39




سكرة المعارج1




1


30






2


39




سكرة الجف4




4



24




4


25

7




28






سكرة المزٌمؿ8

سكرة الٌطالؽ




10


 

7





20






7




20

سكرة المٌدثرسكرة الٌتحريـ



 182 




1


 

38




6



 183 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة اإلنشقاؽسكرة القيامة




13


4

سكرة المرسالت


23





سكرة البركج7







29





7




43


16

سكرة األعمىسكرة الٌنبأ




37


7




407

سكرة البمدسكرة عبس

23


3

سكرة العمؽسكرة التككير




14


5

سكرة العادياتسكرة االنفطار






5





9




12


10

سكرة المطٌففيف




14




36





ٍٍ و (مب)يتّضح لىب مه دراست الجدول أّن   وخمسيه آيت مه خمسالموصولت وردث إذن في ألٍف

 . القرآن الكريم
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:- المحتممة لممكصكلة كالمصدٌرية في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح 
رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة المائدةسكرة البقرة




32


1




68


1


 

77


38

77




44






سكرة األنعاـ96




1649




225




10

سكرة آؿ عمراف


19






146


24




178


30




181




60

سكرة الٌنساء




78




34


81




34


93





43


106




62


112




88




119






163





124



 185 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة األنعاـ


95




127


128





سكرة يكنس132




137





6






138


8






151


18

سكرة األعراؼ


36




سكرة هكد96




101


16




117




16




134


32




138




54




155


62




162



79

سكرة األنفاؿ




87




51


109





69





109

سكرة يكسؼسكرة الٌتكبة






9




32
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82


53




94





89



 187 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الكهؼسكرة الٌرعد




8




16




8



49

8





56

33


58

سكرة إبراهيـ


73




سكرة مريـ12




22




48






34







49

سكرة طهسكرة الحجر




94




15

سكرة الٌنحؿ





38

1


72




سكرة األنبياء32





34


5






96




18






97





22

11223
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سكرة الحج116

سكرة اإلسراء


2






7




37





43





53

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة القصصسكرة المؤمنكف




33




54




33


68





36




77

91سكرة العنكبكت

92


13




سكرة الٌرـك96

سكرة الٌنكر




35




24



40

سكرة الفرقاف




41




سكرة لقماف19






49




23




سكرة الٌسجدة60

سكرة الٌشعراء


14




169


16



 189 





206




17




207


19






سكرة األحزاب216

سكرة الٌنمؿ



2




63



9

93


69



رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة الٌصاٌفاتسكرة سبأ




11




96

25


102

25


159

 37180





سكرة ص43




50


17






سكرة الٌزمر54




54


8

سكرة فاطر



48




8




48






29


50

45


51
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سكرة يس



51




27


67




47




70







52




70




سكرة غافر65




71


17




76


45

76


82






83

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة فٌصمت
 

28







28


29

50



33

سكرة الٌشكرل





33






سكرة األحقاؼ13





14



3




15




14

22


16

2519
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34


20






38




20

سكرة الٌزخرؼ


28




سكرة الحجرات49




72




18

82سكرة ؽ

سكرة الجاثية





16






10




45







سكرة الٌذاريات10




13




5




13





17




17
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رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة المرسالتسكرة الٌطكر





18




42




سكرة الٌنازعات21




43





35

سكرة الٌشمسسكرة الٌنجـ




23


5

31


6

سكرة الكاقعة


7






سكرة الميؿ24

سكرة المجادلة




3

3سكرة الكافركف

8


2

سكرة الحشر



3




23



4

سكرة الممتحنة



5






سكرة المسد1

12

سكرة الفمؽسكرة الحاٌقة







24


2
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.الموصولت والمصدّريت في مئتيه وسج وعشريه آيت  (مب)االشتراك بيه 



194 

 

المحتممة لممكصكلة كالمصدٌرية كالٌنكرة في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح كركد 
-: 

 

رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة

سكرة يسسكرة األنعاـ




6


35


 

31


57




136

سكرة الٌصاٌفاتسكرة الٌنحؿ




25


 

95




59

سكرة المنافقكفسكرة طه




69


 

2

سكرة االنشقاؽسكرة العنكبكت


 

4
 

17





. الٌنكرة في اثنتي عشرة آية الموصولت والمصدّريت و (مب)والحظ أّن االشتراك بيه 
. المكصكلة كالمشتركة مع غيرها ألؼ كمئتاف كثالث كتسعكف آية  (ما)مجمكع 
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الرابع الفصؿ  
 ما النكرة

النكرة لغة كاصطالحا  - 
النكرة عند النحاة  (ما) - 
   (غير المكصكفة)النكرة التامة  (ما) - 

في صيغة التعجب  (ما) - 
 (نعـ)ك (بئس)مع  (ما) - 
 (السيما)في  (ما) - 
 (المكصكفة)النكرة الناقصة  (ما) - 
 (ريبَّما)في  (ما) - 
المبهمة الجارية مجرل الصفة   (ما) - 
النكرة في  (ما)أمثمة جزئية كمكجهات كمية عمى داللة  - 

   القرآف 
النكرة في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ إحصائي يكضح كردكد  - 
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: الٌنكرة لغة
 (أنَكَرُه  )بضـّ الّنوف فييما و (ُنكورًا  )و  (ُنْكرًا  )بالكسر  (َنِكَره )    النكرة ضّد المعرفة،وقد

إنكارؾ الّشيء : ، أي(1)غّيَره فتغّير إلى مجيوؿ : أي (َنِكَرُه فتنكََّر  )و. ُكمُّو بمعنىً  (اْسَتنَكَرهُ  ) و 
. (2)ضّد معرفتؾ، أي نقيُضيا 

: بالّضـ  (النُّكر)و. ( 3)الُجحود  : (اإلنكار  )و. تغيير المنكر  : (اإلنكار  )و (الّنكير )   و
قاتمو ؛ ألف كّؿ واحد مف : المقاتمة والمحاربة ، وناكره  : (المناكرة  )و. الّدىاء والفطنة 

 . (4)معاداة وقتاؿ : المتحاربيف يناكر اآلخر ، أي يداىيو ويخادعو ، وبينيما مناكرة أي 
 ،فيي اسـ يدّؿ عمى مسّمًى (5)ما وضع لشيء ال بعينو ، كرجٍؿ وفرٍس  : الٌنكرة عند النحاة

 . (6)شائٍع في جنس موجود أو مقّدر ، كرجؿ فإّنو موضوع لكؿ حيواف ناطؽ ذكر بالغ 
: الٌنكرة عند الٌنحاة  (ما)

:    تقسـ مف حيث احتياجيا إلى صفة أو عدـ احتياجيا إلى القسميف التّالييف
. الّنكرة التّامة ، غير الموصوفة ، وال تحتاج إلى صفة  (ما) : أٌكالن 

. الّنكرة الموصوفة ، وتحتاج إلى صفة  (ما) :ثانيان 
: الٌنكرة التٌامة  (ما)

 ، مثؿ ( 7)   ىي نكرة غير موصوفة ، أي تكوف مكتفية بنفسيا فبل تحتاج إلى صمٍة أو صفة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
؛ ( ت.د) ، دار اإلمياف ، بَتوت ، ( َنَكَر ) الرّازي، زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر، سلتار الصحاح ، ماّدة  (1)

 )أمحد عبد الغفور عطار ، ماّدة : تاج اللغة وصحاح العربية ، حتقيق : اجَلْوىري ، إمساعيل بن محّاد ،الّصحاح : وينظر 
( . ت.د) ، دار العلم للماليُت ، بَتوت ،  (َنَكَر 

( . بتّصرؼ ( ) نكر )البستاين، عبد الّلو، الوايف ، ماّدة  (2)
( .  نكر ) اجَلوىري ، الّصحاح ، ماّدة : ؛ وينظر ( نكر)الرّازي، سلتار الّصحاح، مادة  (3)
. ـ 1966/ ىػ 1386، دار صادر ، بَتوت ، ( نكر)الزَّبيدي، زلّمد مرتضى، تاج العروس ، ماّدة  (4)
 . 27اجلرجاين ، التعريفات ، ص  (5)
( . نكر)البستاين ، عبد الّلو ، الوايف ، ماّدة : ؛ وينظر ( نكر)رلمع الّلغة العربّية ، ادلعجم الوسيط ، ماّدة  (6)
؛ ابن عصفور،شرح مجل 3/134الّرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ، :  ؛ وينظر347/ 4الزركشي ، الربىاف ،  (7)

 . 232؛ الصابوين ، عبد الوّىاب ، اللباب ، ص2/44الّزجاجي ،
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ّنما لـ توصؿ؛ ألّف الّصمة توضيح (ما)  . (2)(شيء)وتكوف بمعنى . (1)االستفيامّية والّشرِطّية ، وا 
: وىي في ثبلثة مواضع 

اّلتي تفيد انفعااًل في الّنفس عند تعّجبنا مف شيء خفي سببو ،  (ما) ىي :التعجبية (ما)  :أكالن 
 . (3) (!ما أفعمو)وتّطرد في صيَغة التَّعّجب 

التعجبّية اسـ تاـ بغير صمة وال عائد ، وىي اسـ مبيـ ، نأتي بو عند تعبيرنا عف  (ما)    و
وجاز االبتداء بيا مع أّنيا نكرة ؛ لتضمنيا معنى . مشاعر الّدىشة نتيجة لرؤيتنا ما خفي عمينا 

الّنكرة التّامة التعجبية مع الفعؿ ،  (ما)فإف تعّجبنا مف شيء، نجعؿ في أّوؿ كبلمنا  ،(4)الّتعّجب 
اسـ مبتدأ  : (ما)،  (! ما أحسف زيداً  ): وذلؾ مثؿ . وينصب المتعّجب منو بوقوع الفعؿ عميو 

فعؿ ماٍض ، وفاعمو مضمٌر فيو وىو  (أحسف)في موضع رفع ولكنو مبيـ ؛ فمذلؾ لـ يعرب ، و
شيٌء حّسَف ):    ، وتمثيمو (5)مفعوؿ بو منصوب بوقوع الفعؿ عميو  (زيداً )ضمير المتعجّْب ، و 

شيء :" زعـ الخميؿ أّنو بمنزلة قولؾ  :" (الكتاب) ،وجاء في (6)والجممة الفعمية خبر المبتدأ  (زيداً 
إال أّف لفظ الّتعّجُب لـز . (7)" وىذا تمثيٌؿ ولـ يتكمَّـ بو . أحسف َعْبَد الّمِو ، ودخمو معنى الّتعّجب 

وال يجوز ":  ، وتابع سيبويو قائبًل (8)عند الّتعّجب  (ما)؛ فبل يجوز أف ينفرد الفعؿ دوف  (ما)مع 
ـَ  ، وال  (ما يحسُف  )، وال تزيؿ شيئًا عف موضعو ، وال تقوؿ فيو  (ما)وتؤخّر  (عبد الّمو)أف تُقدّْ

 . (9)" شيئًا مما يكوف في األفعاؿ سوى ىذا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 92 الّرماين ، حروؼ ادلعاين ، ص(1)
؛والغالييٍت ،  274؛ وزيد ، الفضَّة ادلضيئة يف شرح الّشذرة الّذىبّية ، ص263/ 2،  األمشوين ، شرح األمشوين (2)

 . 67/ 1 مصطفى ، جامع الدروس العربّية ،
 . 903/ 2 بابيت ، عزيرة ، ادلعجم ادلفصل يف النحو ، (3)
 .  67/ 1 الغالييٍت ،مصطفى ، جامع الّدروس العربّية ، (4)
.  182ابن ىشاـ ، شرح مجل الّزجاجي ، ص: ؛ وينظر  (بتّصرؼ  ) 99 الّزّجاجي ، اجلمل يف النحو ، ص(5)
 . 372ابن نور الّدين ، مصابيح ادلغاين ، ص:  ؛ وينظر 162 الّرماين ، معاين احلروؼ ، ص(6)
 . 173/ 4ادلربد ، ادلقتضب ، :  ؛ وينظر 72/ 1 سيبويو ، الكتاب ، (7)
  .182 ؛ وابن ىشاـ ، شرح مجل الّزجاجي ، ص99 الزّجاجي ، اجلمل يف النحو ، ص(8)
 .73/ 1،  سيبويو ، الكتاب (9)
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: التعجبّية ليا صدر الكبلـ ، فبل يتقّدـ عمييا فعؿ التعّجب نحو (ما)    وظاىر كبلـ سيبويو أّف 
وبّيف الّدرويش عدـ  . (!زيدًا ما أحسَف  )وال المتعّجب مف حسنو ، فبل يقاؿ  (! أحسف ما زيداً )

نفُي : وفي ظّني أّف ىذا ال يسوغ ؛لما فيو مف تغيير المعنى ، إذ معناه :" جواز ذلؾ بقولو 
 . (1)" وفيو زواؿ معنى الّتعّجب واستبعاده  (زيدًا ما أحسف  ):إحساف زيد في جممة

    وال يجوز التّصرؼ في فعؿ التعّجب بتحويمو إلى صيغة المضارع كما وّضح سيبويو فيو 
.  (!ما أحِسْف زيداً  ) :،كما ال يجوز تحويمو إلى األمر،فبل نقوؿ(!ما يحسف زيداً ):جامد،فبل نقوؿ

   وال يجوز أيضًا تقديـ فعؿ التعّجب عميو ؛ ألّنو ال يتصّرؼ ، فمـ ُيتصرَّؼ لذلؾ في معمولو؛ 
 ، وّجوز ابف عصفور تقديـ المعموؿ (2)وسواء أكاف المعموؿ ظرفًا أو مجرورًا أو غير ذلؾ 

 . (3) (ماأحسَف بالّرجؿ أف َيْصُدؽَ ): المجرور عمى المنصوب ، ومف كبلميـ
 ،   (4 )(!ما أحسَف الّزْيديف ): يكوف مفردًا مذّكًرا عمى لفِظيا ، فيقاؿ  (ما)    والِفعؿ اّلذي يمي 

 ؛ (5) (! ما أحَسَنني ): عمى التعّجب، قاؿ إذا رّد الفعؿ إلى نفسو  (!ما أحَسف زيداً ): ومف قاؿ 
 . (6)فعٌؿ  فظير المفعوؿ بْعَدُه  (أحسف)ألّف 

    وفعؿ التعّجب غيَرمتصّرؼ فبل يرّد إلى المستقبؿ،وال إلى اسـ الفاعؿ،وال يكوف فيو غير ىذا 
ُب مّما لـ يقع ولـ  الّمفظ؛والعّمة في ذلؾ أّف التعجب إّنما يقع مّما قد كاف،والمتعجّْب ال يتعجَّ

ُير،فاستغنى عف الفعؿ المستقبؿ منو وبني مف الماضي الّثبلثي،فبل يتعّجب إاّل مف فعؿ ماٍض 
عمى ثبلثة أحرؼ؛والعّمة في ذلؾ أّف التَّعّجب إنما يكوف مف الفاعؿ،وأنو ال يتعّجب مف 

. (7) مفعوؿ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 23 الّدرويش ، زلمود ، ادلاءات يف مصّنفات الّلغويُت والّنحاة ، ص(1)
،  دار الكتب 113أمحد عبد ادلوجود وعلي زلّمد معّوض ، ص:  ابن عصفور ، ادلقّرب ومعو مثل ادلقّرب ، حتقيق (2)

 . 41/ 3الّسيوطي ،مهع اذلوامع، : ؛ وينظر ـ 1998/ ىػ 1418 ، 1العلمية ، بَتوت ، ط
 . 113ابن عصفور ، ادلقّرب ومعو مثل ادلقّرب، ص( 3 )
. (بتصّرؼ) 113ادلصدر السابق، ص (4)
 . 185؛ وابن ىشاـ ، شرح مجل الّزجاجي ، ص 103 الّزجاجي ، اجلمل يف الّنحِو، ص(5)
 . 185/ 4 ادلرّبد ، ادلقتضب ، (6)
.  (بتصّرؼ ) 182 ابن ىشاـ ، شرح مجل الّزجاجي ، ص(7)
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: شركط صياغة فعؿ التعجب 
:  مايمي (1) لصياغة فعؿ التعجب شروط عدة ذكر منيا ابف عقيؿ في شرحو 

. بعَثَر، واستنتجَ : أف يكوف ثبلثيًا؛ فبل يبنى مما زاد عميو، نحو:أكالن 
، (َعَسى)، و(بئَس )، و(ِنْعـَ ) أف يكوف متصرفًا؛ فبل يبنى مف فعٍؿ غير متصرؼ، كػَ :ثانيان 
. (ليَس )و

. ونحوىما (فنى)و (مات) أف يكوف معناه قاببًل لمتفاضؿ؛ فبل ُيبنى مف :ثالثان 
ما ): وأخواتيا، فبل تقوؿ (كاف):  أف يكوف تاّمًا، واحترز بذلؾ مف األفعاؿ الناقصة، نحو:رابعان 

. (!أْكَوَف زيدًا قائماً 
.  أال يكوف منفياً :خامسان 
 (َسِودَ )كػَ :  أال يكوف الوصؼ منو عمى أْفَعؿ، واحترز بذلؾ مف األفعاؿ الدالة عمى األلواف:سادسان 

. (!ما أْحَوَلوُ )وال  (!ما أْسَوَدهُ ): فيو أْحَوُؿ؛ فبل تقوؿ (َحِوؿَ )فيوأْسَوُد، والعيوب كػَ 
تريد التعجب مف  (!ما أْضَرَب زْيداً ): ؛ فبل تقوؿ(ُضِرَب زيدٌ ):أال يكوف مبنيًا لممفعوؿ نحو: سابعان 

. َضْرٍب ُأوِقَع بِو؛ لئبل يمتبس بالتعجب مف َضْرٍب أوَقَعوُ 
 فإذا وقع التعجب مف أشياء دالة عمى لوف أو عيب أو فوؽ الثبلثي، استعيف عمى 

وما ! ما أشدَّ بياض الثمج: قبؿ ىذه األشياء، نحو (أقؿ)أو  (أكثر)او  (أشدّ ): التعجب منيا بعبارة
! . أسِرْع بدحرجتو: وكذا لو قمنا ! و ما أسرع دحرجة الكرة! أشّد عرج الكمب

 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الدراويش ، زلمود ، ادلاءات يف مصنفات : ؛ وينظر(بتصرؼ) 155-3/154 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (1) 
. 20اللغويُت والنحاة، ص 
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 :التعّجبية الّنكرة قوؿ ابف مقبؿ  (ما)ومف األمثمة الّشعرّية عمى مجيء 
 (البسيط)                                                                                                   

ٍنهي كىهيكى مىمميكـي -  18 كىاًدثي عى ره       تىٍنبيك الحى جى   (1) مىا أىٍطيىبى العىٍيشى لىٍك أىفَّ الفىتىى حى
وىي ىنا اسـ مبيـ ، وقد عّمؿ ابف . الّنكرة تضّمنيا معنى الّتعّجب  (ما)    فالمجوّْز لبلبتداء بِػ

ولّما أريد بيا اإلبياـ ، ُجِعَمت بغير صمة وال صفة ، إْذ لو ُوصفت :" يعيش سبب إبياميا بقولو 
 . (2)" أو ُوصمت لكاف األمر معمومًا 

:  في صيغة الٌتعٌجب  (ما)آراء الٌنحاة حكؿ 
فيي  . (3)وجميور البصرّييف وقاؿ بو األخفش  وىذا مذىب الخميؿ و سيبويو  ،نكرة تاٌمة: أٌكالن 

ما )نكرة غير موصوفة والجممة بعدىا خبر ، وأّيد ابف عقيؿ كونيا نكرة تاّمة وجعؿ التّقدير في 
في الجممة اسـٌ باإلجماع ؛ ألّف  (ما)فػ .(4)، أي جعمو حسنًا ( شيٌء أحسَف زيدًا  : )(!أحسف زْيداً 

وتكوف  . (5)ضميرًا يعود عمييا ، وأجمعوا عمى أّنيا مبتدأ ؛ ألّنيا مجّردة لئلسناد إلييا  (أفعؿ)في 
، وابتدئ بيا لتّضمنيا معنى التَّعّجب ، وقد عمّؿ ( 6) (شيء)بمعنى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 البيت لتميم بن أيّب بن مقبل  من بٍت العجالف ، من عامر من َصْعَصَعة، شاعر جاىلي أدرؾ اإلسالـ وأسلم ، (1 )
  1/271عبد احلكيم بن زلّمد ، : ابن جٍّت ، أبو الفتح عثماف ، اخلصائص ، حتقيق : َوُعّد من ادلخضرمُت ؛ يُنظر 

 ؛ 87/ 1ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، : ؛ وينظر بيت الّشاىد ( ت.د) ،( ـ.د)، ادلكتبة الّتوفيقّية ،  (4احلاشية رقم )
رلموع ؛ مل يرد أف يكوف حجراً على احلقيقة ، وإمنا : حيدث ، ملـو : تنبو : اللغة. 299/ 1 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب،

.  وعلى ىذا يكوف قد متٌّت بقاء الفىت . أراد من احلجر  بقاءه وثباتو مع مرور احلوادث عليو 
 .  142/ 7 ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، (2)
      ) 284عبد الّرمْحن بن سليماف العثيمُت ، ص:  العبكري ، التبيُت عن مذاىب البصرّيُت والكوفّيُت ، حتقيق (3)

/ 7ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، : ؛ وينظر ـ 1986/ ىػ 1406 ، 1، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، ط( 3احلاشية رقم 

 . 33  ؛ ادلرادي ، اجلٌت الّداين ، ص149
 . 150/ 2 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (4)
 . 263/ 2،  األمشوين ، شرح األمشوين (5)
 . 130 ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، ص(6)
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نما كاف  .(1)" ألّف التعّجب ِإّنما يكوف فيما خفي سببو فيناسبو التّنكير :" الّصّباف ذلؾ بقولو  وا 
 . (2)نكرة غير موصوفة ،ألّنو سبب الفعؿ المتعّجب منُو ، َفْمَيَتمخَّْض تنكيره  (ما)المبتدأ وىو 

، (الذي)والتعّجب مف مواضع اإِلبياـ ، والبعد عف الوضوح والبياف ، والموصوؿ معرفة بمعنى
ّف  .(3)والموصوفة قريبة إلى المعرفة فبل يمتقياف بيذا الموضع  ىنا مبيمة لمناسبة التّفخيـ  (ما)وا 

بالتعّجب ؛ فناسب النكرة المبيمة التي ال شيء أشّد إبيامًا منيا؛ ولذلؾ لـ يضعوا موضعيا 
ال  (شيئًا )؛ ألّف (!ما أحسَف زْيدًا  ): ، في معنى  (شيئًا أحسَف زيداً  ): ، فبل يقولوف  (شيئاً )

 (5)" ألّف التّنكير مناسب لمعنى الخفاء :" وقد أّيد ابف عصفور ذلؾ بقولو  . (4) (ما)يعطي إبياـ 
موصولة ؛ ألنيا تكوف معرفة وبذلؾ ينبغي أاّل تقع إال عمى معموـ ،  (ما)، وقد نفى كوف 

 (6)والمعنى الذي بسببو كاف الّتعّجب ليس معمومًا ، فناَقض معنى الموصولة معنى التعّجب بذلؾ 
 . (7)وبّيف ابف عصفور سببًا آخر لعدـ كونيا موصولة ؛ ألنو ال يكوف في الكبلـ اّدعاء حذؼ . 

التعجبّية اسمًا نكرة  (ما)فبذلؾ يكوف ابف عصفور مؤّيدًا لسيبويو وجميور الّنحاة ، في جعؿ 
أّف ىذه عبارة تفيد التعجب : واألقرب إلى الّصواب أْف يقاؿ :" وىذا ما أيَّده الّسامرائي بقولو. تاّمة

ـّ أّف التعجب انفعاؿ قديـ في نفس البشر ، واألظير أّنو وضعت لو صيغة  ، والتعجب معموـ ، ث
ابتداء ؛ ألّف اإلنساف محتاٌج إلى الّتعبير عنو قبؿ كثير مف التعبيرات ، وال داعي لمّدخوؿ في 

  .(8)" تحميبلت تفسد المعنى والذوؽ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 17/ 3 الصّباف ، حاشية الّصباف على شرح األمشوين ، (1)
 . (بتصّرؼ  ) 85 الكيشي ، اإلرشاد إىل علم اإلعراب ، ص(2)
 . (بتصّرؼ ) 159 ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، ص(3)
ـ 1982،دار الفكر،دمشق، (بتصّرؼ  )2/148زلّمد كامل بركات، : ابن عقيل،ادلساعد على تسهيل الفوائد،حتقيق(4)

 .
 ( . 1احلاشية رقم  ) 113 ابن عصفور ، ادلقّرب ، ص(5)
( . بتصّرؼ  ) ( 1احلاشية رقم  ) 113 ادلصدر الساّبق ، ص(6)
( . 1احلاشية رقم  ) 113 ادلصدر نفسو ،ص (7)
 . 279/ 4 الّسامرائي،فضل ، معاين الّنحو ، (8)
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، وما بعدىا صمة  (اّلذي  )، وتكوف بمعنى (1) وىو ثاني أقوالو مكصكلة عند األخفش: ثانيان 
،والتـز حذفو كما (3)اّلذي أحسف زيدًا شيءٌ :والخبر محذوؼ أي.(2)فبل موضع لو مف اإلعراب 

 (ما)،إْذ ال يسّوغ عند األخفش أف تكوف اسمًا تاّمًا؛ ألّف (لوال)التـز حذؼ خبر المبتدأ الواقع بعد
.  (4)مررُت بما معجب لؾ :عنده ال تكوف إاّل في حالتي الشرط واالستفياـ أويمزميا الّنعت مثؿ

.    وقد نفى المبّرد كونيا موصولة ؛ ألّف األخبار إّنما تحذؼ إذا كاف في الكبلـ مايدؿُّ عمييا 
نما ىربوا مف أف تكوف  تجري  (ما)اّلذي حّسَف زيدًا شيٌء ، فَػ: وحدىا اسمًا ؛ فتقديرىـ  (ما)وا 

 . (5)بغير صمة ، لمضارعتيا االستفياـ والجزاء في اإلبياـ 
ال يحصؿ ليا إيضاحًا بالعّمة؛  (اّلذي)جعميا بمعنى :"    وبّيف العكبري عدـ جواز ذلؾ بقولو

اّلذي أحسف  ):، وبيف(شيٌء أحسف زيدًا ):شيٌء، وال فرؽ أف تقوؿ :بقولؾ  (اّلذي)ألنؾ تفّسر 
في حقيقة اإلبياـ بؿ ىذا أوضح ؛ ألّنؾ بدأت بالشيء (  اّلذي أحسف زيدًا شيءٌ : ) ، وبيف (زيدًا 

ـّ أتيت بما يبيمو   . (6)" الواضح ث
     وكذلؾ جعؿ ابف عصفور ىذا فاسدًا ؛ألّنو ِإذا جعمياموصولة كانت معرفة ، فيتناقض ذلؾ 

 (ما)ومّمف نفى أيضًا موصولّية  . (7)مع معنى الّتعجب ؛ ألّف الّتعّجب ال يكوف مف خفّي الّسبب 
. (8)في ىذه الّصيغة ابف مالؾ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ2003/ىػ1424 ، 2 ، عامل الكتب ، بَتوت ، ط272عبد األمَت الورد ، ص: األخفش ، معاين القرآف ، حتقيق  (1)

 .
 ابن عقيل ، ؛272/ 2ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ، : ؛ وينظر  343 الَبْطَلُيوسي ، احللل يف إصالح اخللل،ص(2 )

 . 263/ 2 ؛ األمشوين ، شرح األمشوين ، 150/ 2شرح ابن عقيل ، 
 . 85الكيشي ، اإلرشاد إىل علم اإلعراب ، ص: ؛ وينظر  282 العكربي ، الّتبيُت، ص(3)
 . 2/44 ابن عصفور ، شرح مجل الزّجاجي ، (4)
 . 149/ 7ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، :  ؛ وينظر 177/ 4ادلربّد ، ادلقتضب ،  (5)
.  282 العبكري ، الّتبيُت ، ص(6)
 . 44/ 2ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ،  (7)
.  130 ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، ص(8)
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أيُّ شيٍء ): ، عمى تقدير(1) عند الفّراء وابف درستويو، وىو قوؿ الكوفّييفاستفهامٌية:   ثالثان 
استفيامية دخميا معنى  (ما):قالوا:" (المساعد عمى تسييؿ الفوائد )،وجاء في (2)(أحَسف زيداً 

أيُّ رجٍؿ زيد ؟ : التعّجب؛ وتأّولو ابف درستويو عمى الخميؿ ،واستدلوا باإلجماع عمى أّف قوليـ 
استفياـ دخمو معنى التعّجب؛ وُرّد بأّف االستفياـ المضّمف تعّجبًا ال يميو غالبًا إال األسماء نحو 

. (4)"ىذه مخصوصة باألفعاؿ،وقوليـ باسمّية أفعؿ قد باف بطبلنو (ما)و( 3){ اح قّة،  ا اح قّة}
   وبّيف ابف ىشاـ أّف االستفياـ ىنا قوّي مف حيث المعنى ؛ ألنو كاف ُجيؿ سببو ، فاستفيـ 

.  (6)ونفى ابف مالؾ كونيا استفيامية خبلفًا لبعضيـ . (5)عنو
:     وقد رّجح عبد الّسبلـ ىاروف كونيا استفيامية مضّمنة معنى الّتعّجب ، وذلؾ ألمريف 

 :  (7)أحدىما معنوي واآلخر صناعي 
.  فؤلّنو أبمغ أساليب الّتعّجب ما كاف منقواًل عف االستفياـ : أٌما المعنكم 
فؤلّنيا وىي بمعنى االستفياـ ال تحتاج إلى تقدير محذوؼ وبمعنى الموصولة : كالصناعي 

. والنكرة الموصوفة تحتاج إلى تقدير الخبر، أي شيء عظيـ، واليخفى ما في ذلؾ مف التكّمؼ 
مراعاة التّناسب بيف ىذه :      وأمر آخر يدعـ ىذا الّرأي فيما يرى عبد الّسبلـ ىاروف وىو 

لتكوف كّؿ منيما صيغة إنشائّية مف جية المفظ والمعنى  (أْفِعْؿ بو)الّصيغة وأختيا ، أي صيغة 
. معًا ، أو مف جية الّمفظ فحسب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 263/ 2؛ األمشوين، شرح األمشوين، 337ادلرادي ،اجلٌت الّداين،ص:؛ وينظر7/149 ابن يعيش،شرح ادلفّصل ، (1 )
 . 150/ 2 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (2)
 . 2و1:  سورة احلاقة (3)
. 1/67الغالييٍت،مصطفى،جامع الّدروس العربية،:وينظر؛2/148 ابن عقيل،ادلساعد على تسهيل الفوائد،(4)
.  159 ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، ص(5)
 . 130 ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، ص(6)
. (بتصّرؼ)97-96 ىاروف ، عبد السالـ ، األساليب اإلنشائية ، ص(7)
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وما بعدىا صفة ليا ، والخبر محذوؼ وجوبًا ، وىو ثالث أقواؿ األخفش نكرة مكصكفة : رابعان 
 . (2) (شيء عظيـٌ أحسَف زيداً ): ، أو  (شيٌء أحَسف زيدًا عظيـ):  ، والتّقدير (1)

نكرة تاّمة  (ما)التعجبّية ، أرى أّف األقرب إلى الّصواب أّف  (ما)    بعد عرض آراء الّنحاة في 
تعّجبية في محؿ رفع مبتدأ والخبر بعدىا ، وىو مكّوف مف فعؿ التعّجب وفاعمو المستتر والمفعوؿ 
بو ، فبل يكوف في الجممة تقدير محذوؼ ، فالمعنى أدّؽ وأبمغ لمّتعّجب اّلذي يعّبر عّما خفي سببو 

. أعمـ -  تعالى–عند اإلنساف اّلذي يحتاج لو في كثير مف الّتعبيرات واهلل 
 - : تعالى–التعجبّية في القرآف الكريـ في موضعيف فقط وىما قولو  (ما)    وقد وردت 

وقد بّيف الّزركشي بأّف ال ثالث . (4) {قُِتَلا إلْنَس ُفاَ  اأْكَفَرها }: و(3) {َفَ  اأْصبَػَرُىْماَعَلىا انَّ ِرا }
 .  (6){ َ  اَأَغرََّؾاِبَربَِّكا اَ رِيم} :(5)ليما إال في قراءة سعيد بف ُجبير 

ُأ اِئَكا ّاذيَيا ْشتَػَر  ا اضَّالَاَةابِ اُهَدىاَ  اَ َذ َ اب ا ْ ِفرِةاَفَ  اَأْصبَػَرُىماعلىاا}- : تعالى –قولو 
أي ما أشدَّ صبرىـ ، وىو تعجيب لممؤمنيف مف ارتكابيـ موجباتيا مف :  فالمعنى (7){ اّن رِا

اّل فأّي صبر ليـ   ، فإّف انيماكيـ في العمؿ الّضاؿ (9) ، وما أجرأىـ عمى الّنار (8)غير مباالة وا 
يوصميـ إلى النار ، وىو مثار العجب ، فسيرىـ في الّطريؽ اّلتي يجّرىـ إلييا ، وعدـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ابن ؛337صادلرادي،اجلٌت الّداين،:؛وينظر(3احلاشية رقم)284وص(2احلاشية رقم)283 العبكري،الّتبيُت،ص(1)

.  96؛ىاروف،عبد الّسالـ،األساليب اإِلنشائية ، ص2/148،عقيل،ادلساعد على تسهيل الفوائد
؛وزيد ، الفّضة 2/150،؛وابن عقيل،شرح ابن عقيل3/37؛والسّيوطي،مهع اذلوامع،2/263، األمشوين،شرح األمشوين(2)

 . 274ادلضيئة على شرح الّشذرة الّذىبّية ، ص
 . 175:  سورة البقرة (3)
 .17:  سورة عبس (4)
.  423السّيوطي ، اإِلتقاف، ص: ؛ وينظر 4/346 الّزركشي ، الربىاف ، (5)
.  6:  سورة االنفطار (6)
.  175: سورة البقرة ( 7)
 . 2/67ج / 1ـ األلوسي ، روح ادلعاين ، (8)
مصطفى : الّصنعاين ، عبد الرزّاؽ بن مهّاـ ، تفسَت القرآف ، حتقيق :  ؛ وينظر 103/ 1 الفرّاء ، معاين القرآف ، (9)

 . ـ 1989/ ىػ 1410 ، 1 مكتبة الّرشد ، الرّياض ، ط ،66/ 1مسلم زلّمد ، 
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مباالتيـ بأعماليـ ، دليؿ عمى أّنيـ يطيقوف الّصبر عمييا ، وتمؾ حاؿ تستحؽ العجب ، وأعجب 
 . (1)مف ذلؾ أف يرضاىا عاقؿ لنفِسو 

. (2)     والمراد بالّنار في اآلية الكريمة سببيا وقد أطمؽ عميو اسـ الّنار لممبلبسة بينيما 
؛ - تعالى –إيقاع لممخاطب في العجب المتناع الّتعّجب في شأنو :      ومعنى التعّجب ىنا أي

الّتعّجب انفعاؿ الّنفس مّما خفي سببو وخرج عف : ألّف الّتعّجب منشؤه الجيؿ بالّسبب فإّنُيـ قالوا 
ولّما كاف شأف الّتعّجب أف يكوف ناشئًا عف مشاىدة . ( 3) – تعالى –نظائره فبل يجوز عمى اهلل 

صبرىـ عمى العذاب وىذا الّصبر غير حاصؿ في وقت نزوؿ ىذه اآلية بمعنى التعّجب عمى 
تنزيؿ غير الواقع منزلة الواقع؛ لشّدة استحضار السامع ِإّياه مّما وصؼ مف الّصفات الماضية ، 

وىذا مف طريؽ جعؿ المحقَّؽ الحصوؿ في المستقبؿ بمنزلة الحاصؿ ، ومنو التَّعبير عف 
 . (4)المستقبؿ بمفظ الماضي وتنزيؿ المتخّيؿ منزلة المشاىد 

: وىو قوؿ سيبويو والجميور :أحدها: في ىذه اآلية الكريمة عمى خمسة أوجو  (ما)    وتأتي 
استفيامية : قوؿ الفّراء وابف درستوية أّنيا  : الثاني .(5)أّنيا نكرة تاّمة غير موصوفة وال موصولة 

 . (7)" كيؼ تكفروف باهلل ؟ :  "  ؛ بمعنى (6)صحبيا معنى الّتعّجب 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 دار الكتب ،231/ 1باسل عيوف الّسود، :  ادلراغي ، َأمحد مصطفى ، تفسَت ادلراغي ، خرّج آياتو وأحاديثو (1 )
 .ـ 1998/  ىػ 1418 ، 1العلمية ، بَتوت ، ط

، دار إحياء الًتاث العريب ، 348/ 1أمحد عبيدو ِعَنايَة، :  الربوسوي، إمساعيل حقِّي ، تفسَت روح البياف، حتقيق(2)
 .ـ 2001/ ىػ 1421 ، 1بَتوت ، ط

.  1/348ادلصدر السابق، ( 3)
  .125 / 2ج/ 1ـابن عاشور ، تفسَت الّتحرير والّتنوير ،  (4 )
 ؛ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف 73/ 1سيبويو ، الكتاب ، :  ؛ وينظر 67 / 2ج/ 1ـ األلوسي ، روح ادلعاين ، (5 )

  .158/ 2 ؛ السُّيوطي ، اإِلتقاف ، 236 / 2ج / 1، ـ
 ؛ 668/ 1 وأبو حّياف ، البحر احمليط ، ؛127/ 1، ؛والّنسفي ، تفسَت الّنسفي 103/ 1،  الفرّاء ، معاين القرآف (6)

 . 120/ 1والّشافعي ، جامع البياف يف تفسَت القرآف ، 

عادؿ أمحد عبد ادلوجود وغَته ، : احلنبلي ،أبو حفص عمر بن علي بن عادؿ ، الّلباب يف علـو الكتاب ، حتقيق (7)
.  ـ 1998/ ىػ 1419 ، 1 ، دار الكتب العلمّية ، بَتوت ، ط188/ 3
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ما اّلذي صّبرىـ عمى الّنار ؟ وأي شيٍء صّبرىـ عمى الّنار ؛ حّتى :    ومعناه عمى االستفياـ 
. (2)وقيؿ ىذا عمى وجو االستيانة بيـ واالستخفاؼ بأمرىـ  . (1)تركوا الحّؽ واتّبعوا الباطؿ 

. (3)ومّمف ذىب إلى ىذا الّرأي أبو عبيدة َمْعَمر بف المثنى والمبّرد 
ماأجرأىـ عمى الّنار ، فالّنار ال يحتمميا أحد وال يصبرعمييا :    ويحتمؿ المعنى كما وّضحت 

وىذه لغة يمنية معروفة، فجاء  . (4)إنساف ، ولكف ما أجرأىـ عمى العمؿ اّلذي يقّربيـ إلى الّنار 
أخبرني قاضي اليمف أّف خصميف اختصما : قاؿ : أخبرني الكسائي :" لمفّراء  (معاني القرآف)في 

ماأصبرؾ عمى اهلل ؟ أي ما أجرأؾ : ِإليو فوجبت اليميف عمى أحدىما فحمؼ ؛ فقاؿ لو صاحبو 
ما أصبَر فبلنًا عمى :" ما أبقاىـ عمى الّنار ، مف قوليـ : وكذلؾ يحتمؿ المعنى  . (5)" عميو 

 .( 6)"الَحْبس ما أْبقاُه فيو 
أّف أولئؾ اّلذيف اشتروا الّضبللة بالُيدى والعذاب :     وحّجة مف َجَعؿ المعنى عمى الّتعّجب 

!  بالمغفرة ، فما أصبرىـ عمى الّنار
ما أجرأىـ : ما أجرأىـ عمى الّنار ، بمعنى :    وجعؿ الطبري أولى ىذه األقواؿ قوؿ مف قاؿ 

ما أصبر فبلنًا عمى : عمى عذاب الّنار ، وأعماليـ بأعماؿ أىميا ؛ وذلؾ أّنو مسموع مف العرب 
ّنما يعجّْب اهلل خمقو بإظيار الخبر عف القوـ يكتموف ما : اهلل ، بمعنى  ما أجرأ فبلنًا عمى اهلل ؛ وا 

 ونبّوتو ، – صمى اهلل عميو وسمـ – مف أمر محّمد – تبارؾ وتعالى–أنزؿ اهلل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

الّطوسي ، أبو جعفر زلّمد بن احلسن ، التِّبياف يف : وينظر  ؛ 125 – 124 / 2ج/ 23 الّطربي ، جامع البياف ، (1 )
 . (ت.د) ، دار إحياء الًّتاث العريب ، بَتوت ، 91/ 2، أمحد العاملي : تفسَت القرآف ، حتقيق 

   .236 / 2ج / 1ـ القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، (2)
،    ؛  وأبو حياف ، البحر احمليط 236 /2ج/ 1ـ ؛ والقرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، 183/ 4 ادلربّد ، ادلقتضب ، (3)

1 /669 . 

  .91/ 2 الّطوسي ، الّتبياف ،:  وينظر ؛2/124ج/2، ـ الّطربي ، جامع البياف (4)
 أبو حياف ، البحر  ؛236 /2ج / 2، ـالقرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف :  ؛ وينظر 103/ 1 الفرّاء ، معاين القرآف ، (5)

  .188/ 3 احلنبلي ، الّلباب ،  ؛669/ 1، احمليط 
اجَلْوزي ، أبو الفرج مجاؿ الّدين عبد الّرمحن زلّمد ، زاد ادلسَت يف علم :  ؛ وينظر 91/ 2 الّطوسي ، التبياف ، (6)

 .1987/ ىػ 1407 ، 1 ، دار الفكر ، بَتوت ، ط102/ 1زلّمد بن عبداهلل ، : الّتفسَت ، حتقيق 
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واشتراِئيـ بكتماف ذلؾ ثمنًا قميبًل مف الّسحت ، مع عمميـ بأّف اهلل يسخط عمييـ بسبب ىذه 
ما أجرأىـ عمى الّنار ، فاإلنساف : وأؤّيد الّطبري فيما ذىب إليو بأّف أولى األقواؿ  . (1)األفعاؿ 

يعمؿ في ىذه الّدنيا بمعزٍؿ عف التّفكير باآلخرة ، فيو لو يفّكر بيا يعمؿ الخير في الّدنيا ؛ ألّنو 
ـّ أبعد عّنا عذاب الّنار وأدخمنا  (الّنار)ال يحتمؿ نار جينـ ، والمقصود بِػ أي عذاب جيّنـ ، فالمُي

. جّنتؾ جميعًا آميف 
فزعـ بعضيـ أّنو :"(معاني القرآف )ويعزى لؤلخفش،أّنيا موصولة،فجاء في : (ما)الكجه الثالث ًلػ

. ( 2)"ما اّلذي أصبرىـ : ما أصبرىـ؟ و: أي (فما أصبرىـ): تعّجب منيـ، وقاؿ بعضيـ
 .  (3)أنيا نكرة موصوفة :  ويعزى لؤلخفش أيضًا :الكجه الرابع 

عمى ىذه األقواؿ في محؿ رفع عمى االبتداء، والجممة خبرىا، أو خبرىا محذوؼ إْف  (ما)   و
كانت صفة أو صمة ؛ لذلؾ اختمفوا في أفعؿ الواقع بعدىا ، أىو اسـٌ ؟وىو قوؿ الكوفّييف ، أـ 

  .(4)فعؿ ؟ وىو قوؿ البصرّييف 
نقمو أبو البقاء ، فجاء في       " فما أصبرىـ اهلل عمى الّنار :"  ، أي (5) أٌنها نافية: الخامس 

َب اهلل بو المؤمنيف ، و (ما) :" (التّبياف) فعؿ فيو  (أْصَبرَ )في موضع رفع ، والكبلـ تعّجُب عجَّ
استفيامًا ىنا وحكميا في اإلعراب  (ما)؛ ويجوز أف تكوف  (ما)ضمير الفاعؿ ، وىو العائد عمى 

أي فما : كحكميا إذا كانت تعجبًا ، وىي نكرة غير موصوفة تامة بنفسيا ، وقيؿ ىي نفي 
. ( 6)"أصَبَرُىـ اهلُل عمى الّنار 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . (بتصّرؼ) 125/ 2ج / 2ـ  الّطربي ، جامع البياف ، (1 )
؛ واحلليب ، أمحد بن يوسف 337ادلرادي ، اجلٌت الّداين ، ص:  وينظر ؛(2ط) 292ص   األخفش ، معاين القرآف ، (2)

،  1طدار القلم،دمشق،،2/243، أمحد زلّمد اخلرّاط :الّسمُت ، الّدر ادلصوف يف علـو الكتاب ادلكنوف ، حتقيق

 .ـ 1986/ ىػ1406 
 احلليب ، الّدر  ؛669- 668/ 1أبو حّياف ، البحر احمليط ، :  وينظر ؛67/ 2ج/1، ـ األلوسي ، روح ادلعاين (3)

 .3/189 ؛ احلنبلي ، الّلباب ، 243/ 2ادلصوف ، 
  .189/ 3احلنبلي ، الّلباب ، :  ؛ وينظر 1/669 أبو حياف ، البحر احمليط ، (4)
  .188/ 3 احلنبلي ، الّلباب ، (5)
  .142/ 1 العكربي ، الّتبياف ، (6)
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ىنا تعّجبية،وىو األظير واألقوى واألبمغ لممعنى في اآلية  (ما)    وأؤيد جميور الّنحاة في جعؿ 
  .فيي نكرة تاّمة ال موصولة وال موصوفة.الكريمة

معناه اعجبوا أنتـ مف كفره، :"  قاؿ الزّجاج (1){قُِتَلا إلنس ُفاَ  اَأْكَفَرهُا}-:تعالى–      وقولو
ـّ بّيف مف أْمِره ما كاف . أيُّ شيٍء أكفره : ويجوز عمى معنى الّتوبيخ ولفظو لفظ االستفياـ ، أْي  ث

عمى معنى  (ِمْف أّي شيء خمَقو؟ ): ينبغي أف يعمـ معو أّف اهلل خاِلَقُو،وأّنو واحد ، فقاؿ 
:  ىنا تحتمؿ معنيْيف  (ما) فظاىر كبلـ الّزّجاج أّف (2)"  االستفياـ ومعناه التّقرير

  اَأَصبَػَرُىماَعلىا }- : تعالى–الّتعّجب ، ويكوف مما يؤمر بو اآلدميوف والمعنى كقولو : األكؿ 
أنتـ مف كفره ، وقد تعّجبوا مف كفره وضبللو مع كثرة  عجبواأم ا ، (3) وىو قوؿ الجميور { اّن رِا

وىنا دعاء عميو بأشنع الّدعوات ،  .(4)الّشواىد عمى الّتوحيد واإليماف ، وكثرة إحساف اهلل إليو 
  .(5)وتعّجب مف إفراطو في كفراف الّنعـ 

 فكأنو ليس ىنا شيء يوجب الكفر (6)عمى االستفياـ ، أيُّ شيٍء أكفره ؟  :    كالمعنى اآلخر
في اآلية  (اإلنساف)فالمراد بِػ. (7)ويدعو إليو فما اّلذي دعاه إليو مع كثرة الّنعـ مف اهلل عميو 

قتؿ ): ومعنى . ىو جنس اإلنساف الّضاؿ العنيد ،ال ُكّؿ إنساف عمى اإلطبلؽ: الكريمة إذف 
لعف الكافر ، واختمؼ عمى مف ىو ىذا الكافر ؟ فيو ِإما أف يكوف : أي (اإلنساف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .17 : سورة عبس (1 )
  .285/ 5 الّزّجاج ، معاين القرآف وإعرابو ، (2)
عادؿ أمحد عبد ادلوجود :  النيسابوري ، أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ، الوسيط يف تفسَت القرآف اجمليد،حتقيق(3)

 .ـ1994/ىػ1415، 1ط، دار الكتب العلمّية ، بَتوت ، 423/ 4 وغَته ،
إبراىيم مشس الدين ، : الطربسي،أبوعلي فضل بن احلسن بن الفضل،رلمع البياف يف تفسَت القرآف، حتقيق(4)
 . ـ 1997/ ىػ 1418 ، 1، دار الكتب العلمّية ، بَتوت ، ط211-212 /10 
  ،1 ، دار الفكر ، دمشق ، ط64- 63/ 30 الّزحيلي ، وىبة ، الّتفسَت ادلنَت يف العقيدة والشريعة وادلنهج ، (5)

 . ـ 1991/ ىػ 1411
  .64/ 30 ادلرجع السابق ، (6)
  .212/ 10 الطربسي، رلمع البياف ، (7)
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وقيؿ إّف ىذه اآلية نزلت في عتبة بف  ." (المحّرر الوجيز )،فجاء في (1) (عتبة بف أبي ليب ) 
ـّ إّف أباه استصمحو - صمى اهلل عميو وسّمـ- أبي ليب ، وذلؾ أّنو غاضب أباه ،فأتى النبي ث

إّني :  وقاؿ – صمى الو عميو وسّمـ –وأعطاه مااًل وجّيزه إلى الّشاـ ، فبعث عتبة إلى الّنبي 
الّميـ سمّْط  ): قاؿ -  صمى اهلل عميو وسمـ–كافر برّب الّنجـ إذا ىوى ، فيروى أّف رسوؿ اهلل 

ـّ إّف عتبة خرج في سفره فجاء األسد فأكمو بيف الّرفقة(2 )(عميو كمبؾ أو الكافر ىو  . (3)"  ، ُث
. (4)-  تعالى–أو كؿ كافر عصى اهلل  (أمية بف خمؼ)

يَ اأيُّبه ا إلنس ُفا}- :  تعالى –وال ثالث ليما إال في قراءة سعيد بف ُجبير وسميماف اأَلعمش لقولو 
- ىذا كقوؿ اهلل: " قاؿ أبو الفتح  . (6) ممدودة عمى الّتعّجب (5) {  اَأَغَ رََّؾاِبَربَِّكا اَ ريم

 أي عمى أفعاؿ أىؿ الّنار ، ففيو حذؼ مضافيف شيئًا عمى {َفَ  اأْصبَػَرُىْماَعَلىا انَّ ِرا } : -سبحانو
 ًٍ عمى  (ما غّرؾ)وقرأ الجميور  .(8)ما اّلذي أّدى بؾ إلى االغترار بو : فالمقصود . ( 7)" شيِء

االستفياـ ، وىذه القراءة مخالفة لقراءة سعيد بف جبير وسميماف األعمش ، فاحتمؿ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

السُّلمي ، عّز الدين عبد العزيز بن عبد الّسالـ ، : وينظر  ؛ 423/ 4 الّنيسابوري ، الوسيط يف تفسَت القرآف ، (1 )
 .ـ 2002/  ىػ 1422، 1 ، دار ابن حـز ، بَتوت ، ط637تفسَت القرآف ، ص

النيسابوري ،احلافظ أيب عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل احلاكم ، ادلستدرؾ على الصحيحُت ، حتقيق ، محدي الدَّمرداش ( 2)
ج /10ـ القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف، :  ؛ وينظرـ2000/ىػ1420، 1 ، ادلكتبة العصريّة، بَتوت، ط4/1491زلمد،

19/187 . 
 .6/222الّزحيلي ، التفسَت ادلنَت ،:  وينظر  ؛438/ 5 ابن عطية ، احملّرر الوجيز ، (3 )
 حنيف بن حسن القامسي ،:  النيسابوري ، زلمود بن أيب احلسن ، إجياز البياف عن معاين القرآف ، حتقيق (4 )

اخلطيب ، عبد الكرمي ، التفسَت القرآين للقرآف، : ؛ وينظر ـ 1995 ، 1 دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، ط،865 /2
  .1970 ، دار الفكر العريب ، بَتوت ، 1454 / 30ج / 15ـ
. 6:  سورة االنفطار (5)
، 158/  2الّسيوطي،اإلتقاف،: ؛ وينظر8/427أبو حّياف، البحر احمليط، (6) ؛وعمر، أمحد سلتار وعبد العاؿ سامل مكـر

 0ـ1997، 3، عامل الكتب، بَتوت،ط5/329معجم القراءات القرآنية، 
 0 354-2/353ابن جٍّت، احملتسب،  (7)

 . 354/ 2 ادلصدر السابق ، (8)
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أدخمؾ في الَغّرة ، وقاؿ : بمعنى  (أغّرؾ)و .(1)أف تكوف تعّجبًا واحتمؿ أف تكوف استفيامًا 
بيَّتيـ العدو وىـ غاّروف، وأغّره :مف قولؾ غّر الّرجؿ فيو غارّّ إذا غفؿ مف قولؾ:" الّزمخشري 

أّي شيء خدعؾ وجرأؾ عمى : " المعنى  (تفسير البيضاوي)وجاء في . ( 2)"جعمو غاّرًا : غيره
عصيانو ، وذكر الكريـ لممبالغة في االغترار، فإّف محض الكبلـ ال يقتضي إىماؿ الّظالـ 
وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي ، فكيؼ إذا انّضـ إليو صفة القير واالنتقاـ 

افعؿ ما شئت فرّبؾ كريـ ال يعّذب أحدًا وال يعاجؿ : واإلشعار بما بو يغّره الّشيطاف، فإنو يقوؿ لو
بالعقوبة، والّداللة عمى أّف كثرة كرمو تستدعي الجّد في طاعِتو ؛ ال االنيماؾ في عصيانو اغترارًا 

. استفيامّية أـ تعجبية فيي في موضع رفع باالبتداء (ما)وسواء أكانت . (3 )بكرمو
:  التعٌجبية كفعؿ التعٌجب  (ما)بيف  (كاف)زيادة 

وحدىا في باب التعّجب مف بيف سائر أخواتيا ال ّتساعيـ فييا ؛ وألنيا أْصٌؿ  (كاف)    تدخؿ 
التعّجبية وفعؿ  (ما)فبل يفصؿ بيف .(ما كاف أحسف زيدًا ): وذلؾ قولؾ  . (4)في كؿّْ فعؿ وحدث 

ما كاف أحسَف زيدًا ،  :" (الكتاب)وجاء في . (5)الّزائدة ، والتي تزاد كثيرًا  (كاف)التعّجب إاّل بِػ 
اعمـ :"وتوجيييا اإِلعرابي ، كما صّرح بو ابف يعيش قائبًل  . (6)"فتذكر كاف لتدّؿ أّنو فيما مضى 

رادة معناىا ، وىو  أّنو قد تدخؿ كاف في باب الّتعّجب زائدة عمى معنى إلغائيا عف العمؿ ، وا 
:  الّداللة عمى الّزماف ، وذلؾ نحو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، ؛ عمر ،أمحد، معجم القراءات427/ 8أبو حياف ، البحر احمليط ، :  ؛ وينظر 702/ 4الّزسلشري ، الكشاؼ ،  (1 )

 . 9/243؛ الّدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، 329/ 5
  .428/ 8  ؛ وأبو حياف ، البحر احمليط ، 702/ 4الّزسلشري ، الكشاؼ، (2)
  .8/428أبو حياف ، البحر احمليط ، :  ؛ وينظر 176/ 5البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ،  (3)

. 185ابن ىشاـ،شرح مجل الزجاجي،ص:؛وينظر103الّزجاجي ، اجلمل يف النحو،ص (4)
؛ مسعد ، عبد  1/67 الغالييٍت ، مصطفى ، جامع الّدروس العربية ، :وينظر ؛ 41/ 3 السيوطي ، مهع اذلوامع ، (5)

 .232ص الّصابوين ، عبد الّوىاب ، الّلباب ،  ؛148 /1ادلنعم ، العمدة يف النحو ، 
  .113صابن عصفور ، ادلقّرب ، :  ؛ وينظر 1/73 سيبويو ، الكتاب ، (6)

َأحسَف )مبتدأ عمى ما كانت عميو، و (ما)إذا أريد أّف الحسف فيما مضى، فػ (!ما كاف َأحسَف زْيداً )
: تريد ( مف كاف ضرَب زيدًا ؟: ) ممغاة ، مقّيدة لمّزماف الماضي كما يقوؿ ( :كاف)الخبر ،و:(زْيداً 
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رفع  (ما): " عاممة غير ممغاة حيث قاؿ (كاف)إال أّف الّزجاجي جعؿ .(1)"مف َضَرَب زيدًا ؟
فعؿ ماٍض في موضع خبر االبتداء ، واسميا مضمٌر فييا ، وما بعدىا  : (كاف)باالبتداء ، و

 (أفعؿ)وفيو ُبعد ؛ ألّف فعؿ الّتعّجب ال يكوف :" وقد استبعد ىذا ابف يعيش بقولو   .(2)"خبُرىا 
ما أحَسف ما كاف زيٌد ) :، فجعمو عمى غير ىذا البناء عديـ الّنظير ، وقد قالوا (فعؿ )منقواًل مف 

مع الفعؿ مصدر ، ( ما)فاعؿ و( زيد)تاّمة ىنا،و( كاف)ىنا ال غير، و( زيدا) ترفع (!
؛ ألّف كونو  (زيد)وجاز الّتعّجب مف الكوف، وىو في الحقيقة لػ (!ما أحسف كوَف زيدٍ ):والتقدير

ما أحسَف ما كاف زيٌد ): إف قمت :" بقولو  (الّممع)وىذا ما وضحو ابف جّني في . (3)" ممتبس بو 
. (4)!"أي ما أحسَف كوَف زيدٍ . الثانية عمى الّتعّجب ( ما)وىي تاّمة ، ونصبت ( كاف)رفعتو بِػ (! 

وقد يجوز :" مع كونو بعيدًا حيث قاؿ  (زيد)وبيف المبّرد جواز ذلؾ أيضًا ، ووضح جواز نصب 
ما أحسَف اّلذي كاف : فيصير . (الذي )بمنزلة  (ما)تجعؿ . (ما أحسَف ما كاف زيدًا ): وىو بعيد 

ّنما ىذا مف . لآلدمييف (ما)كأّنو كاف اسمو زيدًا ، ثـ انتقؿ عنو إّنما قُبح ىذا لَجْعِميـ . زيدًا  وا 
. (5)"إّنما ىي لذات غير اآلدمييف ، وصفات اآلدمييف  (ما)؛ ألّف  (َمفْ )مواضع 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 150/ 7 ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، (1 )
 . 103 الزجاجي ، اجلمل يف النحو ، ص(2)
 ؛ وابن ىشاـ ، شرح مجل 103الّزجاجي ، اجلمل يف النحو ، ص:  ؛ وينظر 150/ 7 ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، (3)

 . 185الّزجاجي ، ص
 . 179 ابن جٍّت ، الّلمع ، ص(4)
  .185/ 4 ادلربّد ، ادلقتضب ، (5)
 

 
 
 

الّزائدة اسـ وال خبر ، وال فاعؿ في أّية حالة زيدت فيو عمى رأي المحقّْقيف  (كاف)  وال يكوف ِلػ 
 (كاف) ، وال يزاد في جممة التعجب مف (1)كابف الّسراج وأبي عمي ؛ ألّنيا ممغاة عف العمؿ 
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ـّ الباب في أخواتيا مع أّنيـ قالوا  (كاف)وأخواتيا إاّل  وما أحسف ! ما أصبح أبردىا : ؛ ألّنيا أ
. (2)وىو ما حكاه األخفش ! أدفأىا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 الّدراويش ، زلمود، ادلاءات يف ؛152/ 7ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، :  ؛ وينظر 168 الفارسي ، البغداديات ، ص(1 )
 . 25مصّنفات الّلغويُت والّنحاة ، ص

  .153- 152/ 7؛ وابن يعيش ، شرح ادلفّصل ،  (1احلاشية رقم ) 73/ 1،  سيبويو ، الكتاب (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمى  (بئس)و (نعـ)بعد  (ما)، فػ(2)، عمى خبلؼ فيو (1 )(بئس)و (نعـ)الواقعة بعد  (ما): ثانيا 
. مفردة ، أي غير متموة بشيء ، ومتموة بمفرد ، ومتموة بجممة فعمية : ثبلثة أقساـ 
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:  وفييا قوالف  . (3) (َغَسْمُتُو َغْسبًل ِنِعمَّا ، وَدَقْقُتُو َدقِّا ِنِعّما )نحو  : فاألكلى
ـَ الدَّؽُّ ، وتبعو : معرفة تامة فاعؿ ، وىذا ظاىر كبلـ سيبويو وجعؿ التقدير- 1 ـَ الَغْسُؿ وِنْع ِنْع

 . (4)المبّرد في ذلؾ 
ِنعـ  :  ، ويكوف التقدير (5)نصب عمى التمييز عند جماعة مف المتأخريف منيـ الزمخشري - 2

عند كوف  (الشيءُ )شيًئا الغسُؿ ، ونعـ شيًئا الّدؽُّ ، وعمييما فالمخصوص محذوؼ ، وىو كممة 
 .  (6)منصوبة عمى التمييز (ما)عند كوف  (شيًئا)معرفة تامة ، وكممة  (ما)

ِإْفاتُػْبُد ْ ا}-: تعالى - ، وقولو ( 7) (ِبْئَسَما تزويٌج وال َمْيٌر ): المتمّوة بمفرد، نحو: كالثانية
ٌرااُّبُ ْما :  وفييا ثبلثة أقواؿ. ( 8) { ا ََّدقَ ِتافَِنِ  َّ اِىَ اَ ِإفاُتْخُفوَى اَ تُػْؤتُوَى ا ْاُفَقَر َءافَػُهَواَخ ػْ

معرفة تامة فاعؿ ، وفاًقا لسيبويو والكسائي ، ال موصولة خبلًفا لمفراء والفارسي ، وكذلؾ - 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

.  من ىذا البحث ( 174 )ص: النكرة التامة ، ينظر (ما) ادلوضع الثاين لػ(1)
.   413/ 3األزىري ، التصريح مبضموف التوضيح ،  ؛ و1/327 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (2 )
عدناف : ابن مالك ، شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ، حتقيق : ؛ وينظر 1/327 ابن ىشاـ ،مغٍت اللبيب ، (3 )

 .  ـ1977/ ىػ 1397:  ، مطبعة العاين ، بغداد 783الدوري ، ص

؛ ابن مالك، شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ، 4/175ادلربد ، ادلقتضب ، :  ؛ وينظر1/73سيبويو ، الكتاب ، ( 4)
  . 3/41 ؛ ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، 783ص

دار اجليل ، بَتوت ، ، 149الزسلشري، ادلفصل يف علم العربية ، ص:  ؛ وينظر1/327 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب، (5)
  . (دت) ، 2ط

  . (بتصرؼ ) 3/414 األزىري ، التصريح مبضموف التوضيح ،(6)

 ؛ واألزىري ، 337ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص: ؛ وينظر286 ابن مالك، شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ، ص(7)
  .3/414التصريح مبضموف التوضيح ، 

 .  271: سورة البقرة  (7)
 

 

 . (1)ىذا مذىب ابف خروؼ ونسبو إلى سيبويو 
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 ، والفاعؿ مضمر ، والمرفوع بعدىا ىو (2) (شيًئا)نكرة تامة بغير صفة وال صمة في معنى - 2
. ( 4 ) ، فوجب أف يكوف اسما مستقبل(3)المخصوص بالمدح 

فبل موضع ليا ، وما بعدىا فاعؿ ، وىذا  (حبّ )مع  (ذا)مركبة مع الفعؿ قبميا تركيب - 3
 . (5)مذىب الفراء وموافقيو 

إف ُتميتا باسـ مفرد ، أف تكوف نكرة تامة بغير صفة وال  (بئس)و (ِنْعـ)بعد  (ما)   وأؤيد كوف 
. صمة ، والفاعؿ مستتر ، وىو المخصوص بالمدح 

اِإْفاتُػْبُد ْ ا ا ََّدقَ ِتافَِنِ  َّ اِىَ اَ ِإفاُتْخُفوَى اَ تُػْؤتُوَى ا}- :  تعالى–   وتفصيؿ الكبلـ في قولو 
ٌرااُّبُ مْا ـَ ، و: مثؿ  (َنِعـَ ): أربع لغات  (نعـ) في (6) {  ْاُفَقَر َءافَػُهَواَخ ػْ بكسر النوف   (ِنِعـَ )َعِم

بترؾ  (َنْعـ)إتباًعا بكسرة العيف ؛ ألنو حرؼ حمؽ يتبعو ما قبمو في الحركة في أكثر المغات ، و
بكسر النوف وتسكيف العيف   (ِنْعـَ )النوف مفتوحة عمى أصميا وتسكيف العيف استخفاًفا ، و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ؛ وشرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ، 126ابن مالك ،تسهيل الفوائد ص:  ؛ وينظر 1/73 سيبويو، الكتاب ، (1)

 ؛ الغالييٍت ، مصطفى ، 2/166 ؛ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، 2/288؛ ابن ىشاـ ، أوضح ادلسالك ،  783ص
 .  1/80جامع الدروس العربية ، 

  .4/347الزركشي ، الربىاف ، : ؛ وينظر  149ص الزسلشري ، ادلفصل يف علم العربية ، (2)

 ؛ واألزىري ، التصريح مبضموف 3/26السيوطي ،مهع اذلوامع ، : ؛وينظر 2/289 األمشوين ، شرح األمشوين، (3)
 . 3/414،التوضيح 

 . 1/487 ابن احلاجب ،اإليضاح يف شرح ادلفصل ، (4)
 ، مؤسسة الرسالة ، 2/612، تركي العتييب : الشلوبُت ، أبو علي األزدي، شرح ادلقدمة اجلزولية الكبَت، حتقيق  (5)

؛ 2/289؛ األمشوين ، شرح األمشوين،  338ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص: ؛ وينظر  ـ1994/  ىػ 1414، 2طبَتوت، 
 ؛ والعمدة يف 305 ؛ مسعد ، عبد ادلنعم ، احلجة يف النحو ، ص3/415األزىري ، التصريح مبضموف التوضيح ، 

.   152صالنحو ، 
.   271:  سورة البقرة (6)
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في اآلية الكريمة ىي قراءة  (ِنِعّما)وقراءة  . (2)، وىذه المغة األخيرة في غير القرآف (1)استخفاًفا
أبي عمرو بف العبلء وعاصـ ونافع بف عبد الرحمف الميثي ، وقرأ سميماف األعمش وعبد اهلل بف 

بفتح  (َنِعّما)عامر وحمزة بف حبيب التيمّي والكسائي عمي بف حمزة وخمؼ بف ىشاـ البّزاز فػ
  ، وقرأ أبو جعفر يزيد بف القعقاع بإسكاف العيف ، وكذلؾ روي عف أبي عمرو ونافع (3)النوف

فروى عنيـ المغاربة قاطبة إخفاء  : "(النشر)بإسكاف العيف أيًضا ، فرواه قالوف عف نافع جاء في 
كسرة العيف ليس إال ، يريدوف االختبلس فرًرا مف الجمع بيف الساكنيف ، وروى عنيـ العراقيوف 

ولـ يقرأ ورش  . (4)"والمشرقيوف قاطبة اإلسكاف ، وال يبالوف في الجمع بيف الساكنيف   لصّحتو 
 . (5)عثماف بف سعيد المصري بيذه القراءة وىو تمميذ نافع 

أّما إسكاف العيف والميـ مشّددة فبل يقدر أحد أف :"     وحكي عف محمد بف يزيد المبّرد أّنو قاؿ 
ّنما يروـ الجمع بيف ساكنيف ويحّرؾ وال يأبو   . (6)ينطؽ بو وا 

في اآلية الكريمة مضمر مفسر بنكرة ال تكوف مفردة بالوجود كشمس وقمر ،  (نعـ)    وفاعؿ 
نعـَ : أفضؿ منؾ ، وذلؾ نحو : ، وال أفعؿ تفضيؿ ، نحو  (غير)وال متوّغمة في اإلبياـ ، نحو 

ف كاف تمييزه مثّنًى أو مجموًعا . رجبًل زيد   . (7)والمضمر مفرد ، وا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

؛ وابن األنباري، البياف ،  1/141  ؛ ومكي ، مشكل إعراب القرآف ،1/480 الفارسي ، احلجة للقراء السبعة ، (1)
 . 1/221،  ؛ والعكربي ، التبياف 1/122 ؛ واإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ ، 1/177
  .1/338النحاس ، إعراب القرآف ،  (2)
؛ أبو  236 – 2/235؛ ابن اجلزري،النشر، 1/266البيضاوي، تفسَت البيضاوي، :؛ وينظر1/338 ادلصدر السابق ، (3)

  .3/426ج/3ؽ؛ عضيمة ، زلمد ، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ،  2/337حياف ، البحر احمليط ، 
  .1/266البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، : ؛ وينظر  236- 2/235 ابن اجلزري ، النشر ، (4)
 دار  ،211صسعيد صاحل زعيمة ، :  ابن غلبوف ، أبو احلسن طاىر بن عبد ادلنعم ، التذكرة يف القراءات ، حتقيق (5)

 . ـ2001/ىػ1422، 1طالكتب العلمية ، بَتوت ، 
.  2/140ادلربّد ، ادلقتضب ، :  ؛ وينظر 1/338 النحاس ، إعراب القرآف ، (6)
؛ الدرويش ، 2/65ابن عصفور، شرح مجل الزجاجي، :؛ وينظر (بتصرؼ) 2/337 أبو حياف، البحر احمليط ، (7)

 . 1/263إعراب القرآف الكرمي وبيانو ، 
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ثـ حذؼ  . (1) (نعـ الشيُء شيًئا إبداؤىا): في موضع نصب عمى التفسير ، والتقدير (ما)   و
وأقيـ الضمير المضاؼ إليو مقامو فصار الضمير المجرور المتصؿ ضميًرا مرفوًعا  (إبداء)

إْف : مبتدأ وما قبميا الخبر تقديره  (ىي)منفصبًل ، مرفوًعا باالبتداء لقيامو مقاـ المبتدأ ، فتكوف 
 .  (2)تبدوا الصدقات فيي نعـ شيًئا 

والذي يدؿ :" في اآلية الكريمة نكرة غير موصوفة فقاؿ  (ما)   وقد دّلؿ ابف يعيش عمى كوف 
عمى ذلؾ أّنيا لو كانت موصوفة لكاف بعدىا صفة، وليس بعدىا ما يصمح أف يكوف صفة ؛ ألّف 

ذا كاف الوصؼ مفرًدا وجب أف يكوف نكرة فيكوف صفة؛  الصفة إّنما تكوف مفردة أو جممة ، وا 
بعده نكرة وال جممة ، فثبت بما ذكرناه أّنيا غير موصوفة ، وأّنيا  (ما)إلبياـ الموصوؼ، وليس 

عنده في موضع نصب ؛ ألنيا نكرة ، كما لو كانت النكرة ممفوًظا  (ما)فػ . (3)" نكرة لعدـ الصمة 
بيا ، فالصدقات نعـ شيًئا إبداؤىا ، فإبداؤىا ىو المخصوص بالمدح ، فحذؼ المضاؼ الذي ىو 

وىي نكرة  (شيء)أف تكوف بمعنى  (ما)اإلبداء وأقيـ المضاؼ إليو مقامو لمداللة عميو ، فاألقوى لػ
.  في موضع نصب عمى التمييز 

خبر لمبتدأ محذوؼ  (ىي)وجعؿ  (الذي)بمعنى  (ما)وزعـ األخفش أف : " (البياف)    وجاء في
ويكوف المقصود بالمدح محذوًفا وىو . فنعـ الذي ىو ىي : ، ويكوف التقدير  (الذي)في صمة 

وجاز ذلؾ عنده ألّنيا . (إْف تبدوا الصدقات فنعـ الذي ىو إبداؤىا):إبداء الصدقات ، فكأّنو قاؿ 
  ، إاّل أّف ابف األنباري بّيف إنكار ىذه القضّية مف (4)" (الذي)استعممت لمجنس كما استعممت 

؛ ألنيما اسماف  (ما)وال  (الذي)ال يجوز أف يكوف  (بئس)و (نعـ)قبؿ الكثيريف ؛ ألّف فاعؿ 
أف  (نعـ)و (بئس)موصوالف توضحيما الصمة وتبّينيما فيصيراف لشيء بعينو ، وحدُّ فاعؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 1/177ابن األنباري ، البياف ، : ؛ وينظر 1/141 مّكي ، مشكل إعراب القرآف ، (1)
؛ البيضاوي، تفسَت البيضاوي ، 1/141مكي ، مشكل إعراب القرآف ، :؛ وينطر1/177 ابن األنباري ، البياف ، (2)
 . 271 ؛ زيد ، الفضة ادلضيئة ، ص423 ؛ السيوطي ، اإلتقاف ، ص1/266
 . 1/271 األيويب ، الكناش ،  ؛1/221العكربي ، التبياف ، :  ؛ وينظر4/4 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (3)
 . 1/178 ابن األنباري ، البياف ، (4)
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 . (1)يكوف األلؼ والبلـ فيو لمجنس ال يقصد بو واحد مف أمتو 
وىي التي تكوف لـ يتقّدميا   (الشيء)معرفة تامة مقّدرة بػ (ما) : " (مغني المبيب)    وجاء في 

فنعـ : فنعـ الشيء ىي ، واألصؿ : اسـ ، فتكوف ىي وعامميا صفة لو في المعنى فالتقدير 
الشيء إبداؤىا ؛ ألّف الكبلـ في اإلبداء ال في الصدقات ، ثـ حذؼ المضاؼ وأنيب عنو 
 (ما)المضاؼ إليو ، فانفصؿ وارتفع وخاصة ىي التي تقّدميا ذلؾ ، وأكثرىـ ال يثبت مجيء 

فيكوف ابف ىشاـ مؤيدًا كوف .(2" )معرفة تامة ، وأثبتو جماعو منيـ ابف خروؼ ونقمو عف سيبويو 
. معرفة تامة (ما)

ِإفَّا اّلَوايَْأُ رُُكْماَأفاتُؤدُّب ْ ا أَلَ  نَ ِتاِإَاىا}- :  تعالى–نحو قولو : المتمّوة بجممة فعمية  : كالثالثة
 َأْىِلَه اَ ِإَذ اَحَ ْ ُتمابَػْ َيا انَّ ِساَأفاَتْحُ ُ وْ ابِ ْاَ ْدِؿاِإفَّا اّلَوانِِ  َّ ايَِ ُظُ مابِِواِإفَّا اّلَواَك َفاَسِ    ًاَبِ  ر ًا

بِْئَسَ  ا ْشتَػَرْ ْ ابِِواَأنُفَسُهْماَأفاَيْ ُفُر ْ اِبَ  اأنَػَنَؿا اّلُوابَػْ   ًاَأفايُػنَػنُِّؿا اّلُواِ ياَفْضِلِواَعَلىا }: ، و (3) {
 (5) ، وفييا عشرة أقواؿ(4) {َ ياَيَش ُءاِ ْياِعَب ِدِهافَػَب ُؤ ْ ابَِ َضٍ اَعَلىاَغَضٍ اَ اِْلَ  ِفرِيَياَعَذ ٌ ا ُّبِه يٌا

: ، ومرجعيا إلى أربعة 
. أّنيا نكرة في موضع نصب عمى التمييز  : إحداها
. أّنيا في موضع رفع عمى الفاعمية  : كالثاني
. أّنيا المخصوص  : كالثالث
. أّنيا كاّفة : كالرابع 

:     فأّما القائموف بأنيا في موضع نصب عمى التمييز فاختمفوا عمى ثبلثة أقواؿ 
أنيا نكرة موصوفة بالفعؿ بعدىا ، والمخصوص محذوؼ ، وىو مذىب األخفش ،   : األٌكؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
( 14ادلسألة رقم )اإلنصاؼ ،: يف  (بئس)و(نعم) ؛ وقد فّصل ابن األنباري فاعل1/178 ابن األنباري ، البياف ، (1)
  .1/221العكربي ، التبياف ، :  ؛ وينظر 122 -1/118
  .1/326 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (2)
.  58:  سورة النساء (3)
  .90:  سورة البقرة (4)
 ؛ شرح 417-3/415 ؛ التصريح مبضموف التوضيح ، 339- 338صاجلٌت الداين ، :  تنظر ىذه األقواؿ العشرة يف (5)

 . 26- 3/25،  ؛ مهع اذلوامع 289-2/288األمشوين ، 
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 .( 4 ) ، والكثير مف المتأّخريف(3) ، والزمخشري (2) ، والفارسي في أحد قوليو (1)والزجاج 
. (5)أّنيا نكرة غير موصوفة ، والفعؿ بعدىا صفة لمخصوص محذوؼ  : كالثاني
الموصولة  (ما)أخرى موصولة ، والفعؿ صمة لػ (ما)أّنيا تمييز ، والمخصوص  : كالثالث

 .  (6)المحذوفة ، وىو قوؿ الفّراء نقمو عف الكسائي 
:     وأّما القائموف بأنيا في موضع رفع عمى الفاعمية فاختمفوا عمى خمسة أقواؿ 

. (7)نقؿ عف الفارسي . أنيا موصولة ، والفعؿ صمتيا ، والمخصوص محذوؼ  : األكؿ
غير مفتقر إلى صمة ، والفاعؿ بعدىا صفة لمخصوص : أّنيا اسـ معرفة تاـ ، أي  : الثاني

محذوؼ  
 . (8)عف سيبويو والكسائي ، وقاؿ بو ابف خروؼ (التسييؿ) والفعؿ صفة لو ، نقمو في

أّنيا موصولة ، والفعؿ صمتيا مكتفى بيا وبصمتيا عف المخصوص ، منقوؿ عف الفّراء  : كالثالث
(9 ) .

ف كاف ال يحسف في : وتأويميا .أّنيا مصدرية ، وال حذؼ في الكبلـ  : كالرابع بْئَس ُصْنُعَؾ ، وا 
 . (10)أظفُّ قيامؾ : أظفُّ أف تقوـ ، وال تقوؿ : بئَس ُصْنُعَؾ، كما تقوؿ : الكبلـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  1/172 الزجاج ، معاين القرآف وإعرابو ، (1)
 . 253 -252ص الفارسي ، البغداديات ، (2)
 . 7/134 ابن يعيش ، شرح ادلفصل ، (3)

 .3/415التصريح مبضموف التوضيح، األزىري ،  (4)
  .1/327 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (5)
 .3/416التصريح مبضموف التوضيح ، :  ؛ وينظر 58-1/57 الفراء ، معاين القرآف ، (6)
  .1/327 ؛ وابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، 253- 252صالفارسي ، البغداديات ،  (7)
 . 784 ؛ وشرح عمدة احلافظ ولذة الالفظ ، ص128ص ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، (8)
 . 3/416التصريح مبضموف التوضيح ، :  ؛ وينظر 58-1/57 الفراء ، معاين القرآف ، (9)

  .351، صالبطليوسي ، احللل يف إصالح اخللل : ؛ وينظر (بتصرؼ) 339 ، صادلرادي ، اجلٌت الداين( 10)
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 . (1)(بئس)أو  (نعـ)أنيا نكرة موصوفة، والمخصوص محذوؼ،وىي مرفوعة بػ : كالخامس
، فقاؿ أنيا موصولة ، وىي فاعؿ ، يكتفى بيا وبصمتيا عف  (المخصكص)    وأّما القائؿ بأّنيا 

أخرى محذوفة ىي  (ما)الفاعؿ مستتر ، و (التصريح بمضموف التوضيح) ، وفي (2)المخصوص 
 . (4)عف الفراء والكسائي (التسييؿ   ) ، ونقمو في (3)التمييز 

( طاؿ)و( قؿ)عف الفاعؿ، كما كّفت ( نعـ)كّفت ( ما)، فقاؿ إف (كافة)    وأما القائؿ بأنيا 
 . (5) عنو ، فصارت تدخؿ عمى الجممة الفعمية 
نكرة منصوبة عمى التمييز ، والفعؿ صفة  (ما)    والمشيور مف ىذه المذاىب أف تكوف 

لمخصوص محذوؼ ، أو نكرة منصوبة عمى التمييز، والفعؿ صفتيا، والمخصوص محذوؼ ، 
، والمخصوص محذوؼ ، والفعؿ صفة  (بئس)أو  (نعـ)وأف تكوف اسًما تاًما معرفة ، وىي فاعؿ 

.   ( 6) (الجنى الداني)وىذا ما رّجحو المرادي في . لو 
ابِْئَسَ  ا ْشتَػَرْ ْ ابِِواَأنُفَسُهْماَأفاَيْ ُفُر ْ اِبَ  اأنَػَنَؿا اّلُوابَػْ   ًا}- :  تعالى –    وتفصيؿ القوؿ في قولو 

معاني )جاء في ( 7) {َأفايُػنَػنُِّؿا اّلُواِ ياَفْضِلِواَعَلىاَ ياَيَش ُءاِ ْياِعَب ِدِهافَػَب ُؤ ْ ابَِ َضٍ اَعَلىاَغَضٍ ا
عرابو ّنما ذلؾ في ( ما)بئس إذا وقعت عمى  : "  (القرآف وا  جعمت معيا بمنػزلة اسـ منكور ، وا 

نعـ وبئس ؛ ألنيما ال يعمبلف في اسـ عمـ ، إنما يعمبلف في اسـ منكور داؿ عمى جنس ، أو 
  بئس شيًئا اشتروا بو: فالتقدير  . (8)" اسـ فيو ألؼ والـ يدّؿ عمى جنس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ؛ األزىري ، التصريح مبضموف 3/26السيوطي ، مهع اذلوامع ، :  ؛ و ينظر339ادلرادي، اجلٌت الداين، ص  (1)

 .  3/417التوضيح ، 
 . (بتصرؼ) 339ادلرادي ، اجلٌت الداين، ص (2)
 . 3/417األزىري ، التصريح مبضموف التوضيح ،  (3)
 . 126ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، ص (4)
 ؛ مهع 2/289،  ؛ شرح األمشوين 3/417، التصريح مبضموف التوضيح :  ؛ وينظر 339ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص (5)

 . 3/26اذلوامع، 
 . 339ادلرادي ، اجلٌت الداين، ص (6)
 . 90: سورة البقرة  (7)
 . 1/172الزجاج ، معاين القرآف وإعرابو ،  (8)
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َ ِإَذ اَحَ ْ ُتمابَػْ َيا انَّ ِساَأفاَتْحُ ُ وْ ابِ ْاَ ْدِؿاِإفَّا اّلَوانِِ  َّ ايَِ ُظُ مابِِواِإفَّا اّلَوا}: أنفسيـ ،وفي قولو 
في  (ما) : " (الكتاب)وجاء في  . (2)نعـ شيًئا يعظكـ  بو :  ، فالتقدير (1) { َك َفاَسِ    ًاَبِ  ر ًا

لى مثؿ ىذا ذىب الزجاج في معنى اآلية  (ما)نعت لػ (اشتروا بو)و (شيًئا)معنى  . ( 3)" وا 
 ، (4)؛ فرفعت بيا األسماء  (حّبذا)     وقد ذىب الفراء إلى أنو بجممتو شيء واحد رّكب كػ

موضًعا مف  (ما)وجميور النحاة جعموا لػ. ال موضع ليا مف اإلعراب  (ما)فظاىر ىذا الكبلـ أّف 
اإلعراب، وذىب األخفش إلى أّف موضعيا نصب عمى التمييز ، والجممة بعدىا في موضع 

بئس ىو شيًئا اشتروا بو : ، والتقدير  (ما)مضمر مفّسر بػ (بئس)نصب عمى الصفة ، وفاعؿ 
 ، واختاره (6)وبو قاؿ الفارسي في أحد قوليو  . (5)ىو المخصوص بالذـ  (أف يكفروا)و. أنفسيـ 

بئس شيًئا اشتروا بو أنفسيـ ، : بمعنى  (بئس)مفسره لفاعؿ  (ما): " الزمخشري فقاؿ 
التي  (ما)وغيره مف الحاالت التي وضحتيا فيما سبؽ لػ . (7) " (أف يكفروا)والمخصوص بالذـ 

. ، وبعدىما جممة فعمية كما في اآليتيف السابقتيف  (بئس)و (نعـ)تأتي بعد 
أّف المكمؼ باألعماؿ في الّدنيا إذا خاؼ  : في اآلية الكريمة (اشتروا أنفسيـ)    والمقصود بػ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 58:سورة النساء  (1)
 ؛ زيد ، الفضة 3/25 ؛ مهع اذلوامع، 423السيوطي ، اإلتقاف ، ص:؛ وينظر 3/289أبو حياف ، البحر احمليط ،  (2)

 . 271ادلضيئة ، ص
 . 7/134شرح ادلفصل ، : ؛ وينظر  (4رقماحلاشية ) 3/155 سيبويو ، الكتاب ، (3)
 ؛ عضيمة، زلمد ، دراسات ألسلوب 1/472 أبو حياف ، البحر احمليط ،:  ؛ وينظر 1/57الفراء، معاين القرآف ،  (4)

 . 3/443ج/3ؽالقرآف الكرمي ، 
(. 2ط) 272األخفش ، معاين القرآف ، ص (5)
عضيمة ، زلمد ، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، : ؛ وينظر253 -252صالفارسي ، البغداديات ،  (6)

 . 3/441ج/3ؽ

 . 1/165 الزسلشري ، الكشاؼ ، (7)
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عمى نفسو مف العقاب أتى باألعماؿ الحسنة يظف أّنو قد اشترى نفسو بيا ، فيؤالء الييود لما 
 . (1)اعتقدوا فيما أتوا بو أف يخمصيـ ظنوا أنيـ اشتروا أنفسيـ فذّميـ 

اَِبْئَساَ  اَقدََّ ْتاَاُهْماَأنُفُسُهْماَأفاَسِخَطا اّلُواَعَلْ ِهْماَ ِف ا ْاَ َذ ِ اُىْما}-: تعالى–أما قولو 
 ، فيو لمتعجب مف سوء فعميـ مؤكّْدًا لذلؾ بالقسـ ،فيا حسرة عمى المؤمنيف في (2){َخ ِاُد فَا

أف سخط اهلل ):"(الكشاؼ)وجاء في . (3)إعراضيـ عف باب التناىي عف المناكير وقمة عبثيـ بو
لبئس زادىـ إلى اآلخرة سخط اهلل عمييـ، : ىو المخصوص بالذـ ومحمو الرفع،كأنو قيؿ (عمييـ

 (.4)"موجب سخط اهلل: والمعنى
موصولة، أو عمى مذىب مف  (ما)وال يصح ىذا اإلعراب إال عمى مذىب الفراء والفارسي في أف 

. صفة لمتمييز  (قّدمت)تمييًزا ، بمعنى شيًئا ، و (ما)جعؿ في بئس ضميرا، وجعؿ 
عنده اسـ تاـ معرفة بمعنى الشيء ،  (ما)    وأما عمى مذىب سيبويو فبل يستوي ذلؾ ؛ ألف 

لبئس الشيء شيء قدمت ليـ أنفسيـ ، : والجممة بعده صفة لممخصوص المحذوؼ ، والتقدير 
وال يصح ىذا سواء أكانت موصولة أو تامة ؛  . (ما)فيكوف عمى ىذا في موضع رفع بدؿ مف 

؛ ألّف فاعؿ  (بئس)ال يجوز أف يكوف فاعبًل لػ (أف سخط)ألّف البدؿ يحؿ محؿ المبدؿ منو ، و
 . (5)والفعؿ   (أف )ال يكوف  (بئس)

 . (ال سيما)فقد اختمفوا عمى ما في  (بئسما)و (نعما)في  (ما)     وكما اختمفوا عمى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . (بتصرؼ) 1/473أبو حياف ، البحر احمليط ،  (1)
 . 80: سورة ادلائدة  (2)
 . (بتصرؼ) 654/ 1 الزسلشري ، الكشاؼ ، (3)
 . 1/654ادلصدر السابق ،  (4)
 . 3/442ج/3ؽعضيمة ، زلمد ، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ،  (5)
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:  السيَّما
 (ال)كممة مركّبة مف  (ال سّيما)و .(1 )َوْزنًا َوَمْعنىً  (ِمْثؿ)اسـ بمنزلة  (ال سيَّما )مف  (سيَّ )    

أسموب ُيستعمؿ لبياف أّف ما بعده وما  (ال سّيما)و.المختمؼ عمييا (ما)و (سيَّ )الّنافية لمجنس و
أحبُّ ) :قبمو مشتركاف في أمٍر واحد،و لكّف  نصيب ما بعده أكبر وأوفر مف نصيب ما قبمو،نحو

مشتركاف في وقوع الحدث ( الّرياضة والّسباحة)،فنحُف نرى أفّ (الّرياضة وال سيَّما السباحة
وىذا األسموب يقتضي .مف الحدث أكثر مف سائر أنواع الّرياضة (الّسباحة)عمييما،ولكّف نصيب 

أّف ما بعده موافؽ لما قبمو في الحكـ لكّنو مخالٌؼ لو في المقداروالنَّصيب؛ ليذا يختمؼ ىذا 
. األسموب قميبًل عف االستثناء اّلذي يقتضي أف يكوف ما بعد األداة مخالفًا لما قبميا 

قاـ القوـُ ال سيَّما زيٍد، وجاء : فنقوؿ  (ما)    واالسـ بعدىا إف كاف معرفة فيجوز َجّرُه عمى زيادة 
: فزعـ أنو مثؿ قولؾ (وال سّيما زيدٍ  ): وسألت الخميؿ رحمو اهلل عف قوؿ العرب  :" (الكتاب )في 
الّنافية لمجنس منصوب بالفتحة  (ال)اسـ  (سيَّ )ويكوف إعراب  .(2)"لغوٌ  (ما)، و (وال ِمْثَؿ زيدٍ )

الّنافية لمجنس محذوؼ تقديره  (ال)وخبر . مجرورًا باإلضافة  (زيدٍ )زائدة ،و (ما)وىو مضاؼ ، و
ال سّيما : ويجوز رفعو نحو  . (4)نكرة غير موصوفة واالسـ بعدىا بدؿ منيا  (ما)أو.(3)موجود 
في محؿ جّر مضاؼ  (اّلذي)اسـ موصوؿ بمعنى  (ما)خبر لمبتدأ محذوؼ و (زيدٌ )زيٌد ، و

. (5)ال سيَّ اّلذي ىو زيدٌ :والجممة صمة ال محؿ ليا ، والتّقدير.إليو
نكرة موصوفة في محّؿ جّر باإلضافة ، فيكوف المبتدأ المحذوؼ  (ما)وأجاز ابف خروؼ أف تكوف 

َدْع ما زيٌد ، : كقوليـ  (وال سّيما زيدٌ ):"(الكتاب)وجاء في  . (6)وخبره في محؿ جّر صفة ليا 
، فمف ثـّ عممت (ِمْثؿ)في ىذا الموضع بمنزلة (سيّ ) (7)"مثبًل ما بعوضةُ :" وكقولو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 1/160ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب،  (1)
 .286/ 2، سيبويو ، الكتاب  (2)
 . 217/ 2 ، والسّيوطي ، مهع اذلوامع ،(بتصّرؼ)165/ 2الرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ، : ينظر (3)
 . 205مسعد ، عبد ادلنعم ، احلجة يف النحو ، ص: البغدادي ،خزانة األدب؛ وينظر  (4)
  .(بتصّرؼ)328/ 2، أبو حياف ، االرتشاؼ  (5)
 . 217/ 2الّسيوطي ، مهع اذلوامع ، : ؛ وينظر 328/ 2ادلصدر الّسابق ،  (6)
 . 26: سورة البقرة  (7)
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. (1)"ربَّ ِمْثِؿ زْيٍد : في مثؿ ، وذلؾ كقولؾ  (ُربّ )فيو ال كما تعمؿ
:   وقاؿ أبو ِمْحجف الثَّقفي

  (الكامؿ)                                                                      
تٍَّعتيها ًبطىالؽً - 19 . (2) ياريبَّ ًمٍثًمًؾ في الٌنساًء غريرىةو      بيضاءى قىٍد مى

تمـز العمؿ في  (ربّ )ال تدخؿ إال عمى نكرة فػ (ربّ )، و (مثمؾ)عمى  (ربّ )دخوؿ : والشَّاىد فيو 
واعمـ أّف كّؿ شيء َحُسَف لؾ أف تعمؿ :" النافية لمجنس ، وقاؿ سيبويو  (ال)الّنكرة ، كما تمزمو 

ال يكوف إال نكرة فيذا يدّلؿ  (ُربّ )ومع أف مدخوؿ  . (3) "(ال)َحُسَف لؾ أف ُتْعِمَؿ فيو  (ربّ )فيو 
ف أضيفت فما تزاؿ نكرة ، وذلؾ أّنيا وما كاف في معناىا تنوب مناب الفعؿ  (مثبلً )عمى أّف  وا 

فَػ  . (4)كما ىي مضافة إلى ما بعدىا ، والفعؿ نكرة كمو فجرى مجراه في الجري عمى الّنكرة 
 . (5)يشبيؾ : ال تكتسب تعريفًا ليا ألنيا بمنزلة الفعؿ ، أي  (مثؿ)

عرابو خبر  (ال سّيما)   وبالعودة إلى االسـ المعرفة المرفوع بعد  فإّف رفعو أقؿُّ مف الجّر ، وا 
نما كاف أقّؿ؛ ألّف حذؼ   (الذي)بمعنى  (ما)مبتدأ محذوؼ، و أو نكرة موصوفة بجممة اسمية، وا 

 بالرفع عمى (6)"  ت   ً علىا ّاذ اأحسيُا:" أحد جزأي الجممة االسمّية اّلتي ىي صمة كقراءة 
. (7)، أو صفة ، قميؿ (ىو أحسفُ )تقدير 

ف تبلىا نكرة جاز فييا الجر والرفع و الّنصب   : (شرح كافية ابف الحاجب)،وجاء في (8)   وا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .286/ 2سيبويو ، الكتاب ، (1)
؛ وبال نسبة يف ابن يعيش ، شرح (3احلاشية رقم  ) 286/ 2سيبويو ، الكتاب ، : ليس يف ديواف أيب زلجن؛ ينظر  (2)

أعطيتها شيئاً : أي مغًتة بلُت العيش غافلة عن صروؼ الّدىر ،  مّتعتها بطالؽ : غريرة:  الّلغة  . 126/ 2، ادلفّصل 
. تتمّتع بو عند طالقها 

 . 286/ 2، سيبويو ، الكتاب  (3)
( . بتصّرؼ ) (1احلاشية رقم  ) 126/ 2 ابن يعيش، شرح ادلفّصل ، (4)
( . بتصّرؼ ) ( 2احلاشية رقم  ) 427/ 1سيبويو ، الكتاب ،  (5)
 . 154: سورة األنعاـ  (6)
(. 2احلاشية رقم )2/86ابن يعيش ،شرح ادلفصل،: ؛وينظر(بتصّرؼ)165/ 2الّرضي،شرح كافية ابن احلاجب، (7)
 . 2/217 السيوطي ، ، مهع اذلوامع،:  ؛ وينظر 328/ 2 أبو حياف ، االرتشاؼ ،  (8)
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:  وقد روي باألوجو الّثبلثة قوؿ امرىء القيس (1)" بقياس  (ال سّيما)وليس نصب االسـ بعد " 
  (الّطويؿ )                                                                   

ؿً - 20 ٍمجي اًلحو لىؾى ًمٍنهيما           كىال ًسيَّمىا يكـ ًبدىارىًة جي  .(2) أىال ريبَّ يىٍكـو صى

بػأوجو اإلعراب الّثبلثة  (ال سّيما )حيث روي االسـ اّلذي بعد  (وال سّيما يوـ )قولو: فالّشاىد فيو 
 . (3)الّرفع ، والّنصب ، والّجر ، وىو نكرة كما ىو ظاىر : 

زائدة بينيما ، مثميا في  (ما) ، وىو عمى اإلضافة ،و(4)   والجرُّ أرجحيما عند جميور الّنحاة 
َنَكااَأيََّ  ا ألَ َلْ ِياَقَضْ َتاَفالاُعْدَ  َفاَعَل َّا }- : تعالى –قولو  ما أف .( 5) { قَ َؿاَذِاَكابَػْ ِن اَ بَػ ػْ وا 
 . (6)بدؿ منيا  (يوـ)في محؿ جّر باإلضافة ، و (تاّمة)نكرة غير موصوفة  (ما)تكوف 

موصولة أو صفتيا  (ما)إف كانت  (ما)   والّرفع عمى أّنو خبر لمبتدأ محذوؼ ، والجممة صمة 
 (سيّ )وال مثؿ شيء ىو يوـٌ ، و: وال مثؿ اّلذي ىو يوـٌ أو: إف كانت نكرة موصوفة ، والتَّقدير 

فبل يتعّرؼ باإلضافة كتوّغمو في اإلبياـ ، وليذا جاز دخوؿ  (مثؿ)في الوجييف نكرة أَلنو بمعنى 
ال سّيما  ):اّلتي لنفي الجنس ، وضعؼ الّرفع بحذؼ العائد المرفوع مع عدـ الّطوؿ في نحو  (ال)

.      ، كما وّضحت فيما سبؽ (7) (زيد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 166/ 2، الّرضي ، شرح كافية ابن احلاجب  (1)
،  1 ،دار اجليل ، بَتوت ، ط28حّنا الفاخوري ، ص: امرؤ القيس ، ديواف امرىء القيس ، حتقيق  (2)

 ؛ والسيوطي ، شرح 334 ؛ ادلرادي ، اجلٌت الّداين ، ص328/ 2أبو حياف ، االرتشاؼ ، : ،وينظرـ1989/ ىػ1409
  .217/ 2 ؛ ومهع اذلوامع ، 726/ 2 و 412/ 1 شواىد ادلغٍت ،

. موضع فيو غدير ماء : يقصد عنيزة وصاحبتها يف اذلودج، دارة جلجل: منهما: الّلغة 
 . 529/ 1األمشوين ، شرح األمشوين ،  (3)
(  235احلاشية شاىد رقم )166/ 2، الّرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ، 2/85 ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ،: ينظر (4)

 .  63/ 2  ؛ البغدادي ، خزانة األدب ،1/343 ؛ ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ،
 . 28: سورة القصص  (5)
 . 63/ 2 البغدادي ، خزانة األدب ، (6)
 . 530/ 1األمشوين ، شرح األمشوين ، : ؛ وينظر (بتصّرؼ) 63/ 2 ادلصدر السابق ، (7)
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نكرة تاّمة غير موصوفة في  (ما)و. إّنو عمى الّتمييز :     واختمؼ في وجو الّنصب ، فقيؿ 
وال مثؿ شيء ثـّ جيء : فكأنو قاؿ  .(1)موضع خفض باإلضافة ، والمنصوب تفسير ليا 

فتحة إعراب ألّنو مضاؼ ؛ والّنصب عمى الّتمييز كما يقع الّتمييز بعد مثؿ  (سيّ )بالتَّمييز ففتحة 
َفَداَكِلَ  ُتارَبِّ اَ َاْوا }:في نحو قولو  َ ْ اَك َفا اَبْحُراِ َد د ًاِاَ ِلَ  ِتارَبِّ ااَنَػَفَدا اَبْحُرقَػْبَلاَأْفاتَػنػْ ُقلاؿَّ

َن اِبِ ْثِلِواَ َدد ًا . (2){ ِ ئػْ
ما  أف ينصب عمى الظَّرؼ ، و وال مثؿ  اّلذي : ، وىو صمة ليا أي  (اّلذي)بمعنى (ما)    وا 
 .                  (3)،أي اّلذي وقع واتفؽ  (رأيت اّلذي أْمسِ  ):اتّفؽ يومًا ، فحذؼ لمعمـ ، كما قالوا 

وال مثؿ اّلذي اتّفؽ يومًا بداَرِة ُجْمُجؿ، فحذؼ : وىذا ما قالو أبو القاسـ الخضراوي وجعؿ التّقدير 
فأشبيت اإلضافة في  عف اإلضافة إلى ما بعدىا (سيَّ )حرؼ كاؼ لػِ  (ما)وقيؿ  . (4)لمعمـ بو 
 ، وىذا توجيو لمفارس (5)مف جية منعو اإلضافة إلى ما بعدىا (عمى الّتَمَرِة ِمْثُميا ُزْبدا ) :قوليـ 

 (يومًا )وقد ينصب  .(6)"عف اإلضافة ففتحتيا فتحة بناء (سيّ )حرؼ كاؼ لػ (ما):" أيضًا فقاؿ 
 .  (7)أعني يومًا : بإضمار فعؿ ، أي 

تروى بالخفض وىو الجّيد ، وبالّرفع وىو بدرجة أَقؿ مف الجّر ، كما تروى  (يـو )    فكممة 
بالنصب عمى الوجوه المختمفة ، والنصب أضعؼ األوجو ، وأجود تخربج لبيت الّشاىد عمى 

مضاؼ إليو مجرور بتنويف الكسر وىذا ىو ٍ (يوـ)زائدة و (ما)، فتكوف  (ال سّيما يوـٍ ):تقدير 
. مذىب جميور الّنحاة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
؛ 344 ؛ادلرادي ، اجلٌت الّداين،ص328/ 2أبو حياف ، االرتشاؼ ، : ؛ وينظر86/ 2ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ،  (1)

 . 63/ 2 ؛ البغدادي ، خزانة األدب ، 530/ 1األمشوين ، شرح األمشوين ، 
. 530/ 1 ؛ واألمشوين ، شرح األمشوين ، 344/ 1ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، :  ؛ وينظر 109 :سورة الكهف  (2)
 . (بتصّرؼ) 217/ 2الّسيوطي ،مهع اذلوامع ، (3)
 . 329/ 2 أبو حياف ، االرتشاؼ ، (4)
/ 1 ؛ األمشوين ، شرح األمشوين ، 166/ 2الّرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ، : ؛ وينظر 329/ 2 ادلصدر السابق، (5)

 . 217/ 2 ؛ الّسيوطي ، مهع اذلوامع ، 530
 . 63/ 2البغدادي ، خزانة األدب ،  (6)
 . 63/ 2البغدادي ، خزانة األدب ، :  ؛ وينظر 166/ 2الّرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ،  (7)
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 (إفَّ زيًدا مّما أف يكتب ): المبالغة في اإلخبار عف أحد باإلكثار مف فعؿ معّيف كقولؾ : (1) ثالثنا
اُخِلَ ا إلنَس ُفاِ ْيا}- :  تعالى–بمنػزلة قولو . أنو مخموؽ مف أمر ذلؾ األمر ىو الكتابة : ، أي 

 . (3)جعؿ لكثرة عجمتو كأنو خمؽ منيا . (2)  {َعَجٍلاَسأُرِيُ ْماآيَ ِت اَفالاَتْستَػْ ِجُلوفِا
وزعـ السيرافي و ابف . بمعنى شيء ، وأف وصمتيا في موضع خفض بداًل منيا  (ما)     فػ

 ، (4)(األمر)أو  (الشيء): خروؼ وتبعيما ابف مالؾ،ونقمو عف سيبويو أنيا معرفة تامة بمعنى 
ونظير  : " (الكتاب)فجاء في  . (إفّ )وأّف وصمتيا مبتدأ وما بعدىا خبر عنيا ، والجممة خبر لػ

مف األمر أف أصنع ، فجعؿ : إّني مما أف أصنع ، أي : وحدىا اسًما قوؿ العرب  (ما)جعميـ 
في مقاـ االسـ التاـ المبّرد ، حيث  (ما)وممف أّيد سيبويو في جعؿ  . (5)" وحدىا اسًما  (ما)

: بغير صمة في غير الجزاء واالستفياـ ؛ لمشاركتيا إياىا في اإلبياـ (ما)ومّما جعؿ مف :" قاؿ
. (6)" إني مف األمر أف أفعؿ : فالمعنى . إّني مّما أف أفعؿ

فبذلؾ يكوف  . (7)     وابف ىشاـ بّيف بأف ىذا التقدير ال يتحصؿ لمكبلـ بو معنى أو طائؿ 
. معارًضا لسيبويو ومؤّيديو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. من ىذا البحث  ( 174)  ص : النكرة الّتامة ، ينظر( ما)ادلوضع الثالث دلواضع  (1 )
 . 37:سورة األنبياء  (2 )
 ؛ وابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين 1/327 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ،: ؛ وينظر 340ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص (3 )

 . 372، ص
؛ ابن ىشاـ ، 340 ؛ ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص784ابن مالك ، شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ، ص: ينظر (4)

 . 372 ؛ ابن نور الدين ، مصابيح ادلغاين ، ص328- 1/327مغٍت اللبيب ، 
 . 3/156 ، 1/73، سيبويو ، الكتاب  (5)
 . 175 -4/174ادلربد ، ادلقتضب ،  (6)
 . 1/328 ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ، (7)
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ف شئت قمت  :" (الكتاب)    وجاء في  بمنػزلة كممة  (ِمف)مع  (ما)إّني مّما أفعؿ ، فتكوف : وا 
: وذلؾ كقوؿ أبي َحيََّة النَُّمْيرّي  . (1) " (ُربَّما): واحدة نحو 

  (الطويؿ)                                                                                 
مىى رىٍأًسًه تيٍمًقي الٌمسىافى ًمفى الفىـً - 21 ٍربىةن           عى نَّا لىًممَّا نىٍضًربي الكىٍبشى ضى  (2) كىاإ

مف : ، ومعناه  (ُربَّما)الّكافة ، كما ركّبت  (ما)مع  (ِمف)حيث رّكب  (َلِممَّا):" والّشاىد فيو بقولو 
 . (3)" أْمِرنا وشأننا 

:  (المكصكفة)الٌنكرة الناقصة  (ما)
 ): ، و يمزميا الّنعت، كقولؾ  (شيء)المجّردة عف معنى الحرؼ ، وتقّدر بقولؾ  (ما)    وىي 

 . (4)" أي بشيء معجٍب لؾ  : (مَرْرُت بما معجٍب لؾ 
 وجعؿ سيبويو الّرفع (5) { ىذ ا  اَاَد َّاَعِت دٌا }- :  تعالى–  ودّلؿ ابف يعيش عمييا بقولو 

- :  تعالى –، وعمى قولو  (شيء عتيٌد )عمى : في ىذه اآلية الكريمة عمى وجييف  (عتيد)لػ
. (8)وتبعو ابف يعيش في ذلؾ . (7) (شيخ) فيمف قرأ برفع (6){ ىذ ابَ ل اش خٌا}

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 340 ؛ ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص4/174ادلقتضب ، :  ؛ وينظر 3/156سيبويو ، الكتاب ،  (1 )
؛ 1/341 ؛ مغٍت اللبيب، 3/290 ؛ والبحر احمليط ، 4/174،  ؛ ادلقتضب 3/156 الكتاب ،: ينظر بيت الشاىد  (2)

 . 3/97  ؛ معاين النحو ،2/721 ؛ شرح شواىد ادلغٍت ، 2/378مهع  اذلوامع، 
. رئيس القـو ، وىو الذي يقارع اخلصم عن قومو : الكبش : اللغة 

 . 91اذلروي، األزىّية ، ص:؛وينظر ( 2احلاشية رقم ) 165/ 3سيبويو ، الكتاب ،  (3)
 ؛ اجلٌت الّداين ، 343،ص ؛ احللل يف إصالح اخللل82ص ؛ األزىّية ، 161 و92صمعاين احلروؼ ، : ينظر  (4)

 . 371 ؛ مصابيح ادلغاين ،ص326/ 1 ، مغٍت اللبيب ،337ص
 . 4/2ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، :  ؛ وينظر 23: سورة ؽ (5)
 . 72: سورة ىود  (6)
.  2/106 سيبويو ، الكتاب ، (7)
 . 4/2 ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ، (8)
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معّد لجيّنـ بإغوائي إياه ، أو حاضر، والتّفسير األّوؿ رأُي : أي  (شيء لدّي عتيد)والمراد بِػ
ف قدرت  (ما)الّزمخشري ، وفيو أّف  بدؿ منيا ،  (َعتيد)موصولة فػ (ما)حينئٍذ لمّشخص العاقؿ ، وا 

ف كانت. أو خبر ثاٍف ، أو خبر لمحذوؼ  نكرة موصوفة فتكوف منصوبة عمى الظرؼ  (ما)وا 
. (1)صفة ليا  (عتيد)و

َ ِإَذ اَحَ ْ ُتمابَػْ َيا انَّ ِساَأفاَتْحُ ُ وْ ا} في قولو – كما وّضحت –نكرة موصوفة  (ما)وتكوف 
إفَّا هللاالاَيْسَتِح  اأْفا }: وقولو (  2) { بِ ْاَ ْدِؿاِإفَّا اّلَوانِِ  َّ ايَِ ُظُ مابِِواِإفَّا اّلَواَك َفاَسِ    ًاَبِ  ر ًا

.  وسأفّصؿ فييا القوؿ فيما بعد (3) { َيْضِرَ اَ َثالًاَ  ابَػُ وَ ًةاَفَ  افَػْوقَػَه 
النكرة الموصوفة مف حيث الّصمة والّصفة، فقد  (ما)الموصولة و (ما)   وقد فّرؽ ابف يعيش بيف 

بّيف بأّف الّصمة ال تكوف إال جممة، في حيف أّف الّصفة تكوف اسمًا مفردًا وجممة ، وأّف الفرؽ بيف 
، وبيف الجمؿ اّلتي تكوف صفة ليا ،ىو أف الجمؿ التي تكوف صفة  (ما)الجمؿ اّلتي تكوف صمة لػ

أّما الجمؿ اّلتي تكوف صمة فبل . ليا محؿ مف اإلعراب ، وأّف إعرابيا بحسب إعراب موصوفيا 
مررُت بما معجٍب ): موصوفة بمفرد نحو  (ما)وكما وّضحت تأتي . (4)موضع ليا مف اإلعراب 

الّنكرة ( ما)النكرة موصوفة بجممة ، ومف شواىدىـ الّشعرّية عمى موصوفّية ( ما)وتكوف  . (َلؾ
:  بجممة قوؿ الشّاعر 

 (الخفيؼ)                                                                             
ةه كىحؿِّ الًعً قاؿً -22  . (5)  ريبَّ ما تىٍكرى ي النُّفكسي ًمف األمػ               ًر لىهي فىٍرجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 327/ 1؛ابن ىشاـ،مغٍت اللبيب، 125/ 8أبو حّياف، البحر احمليط،: ، وينظر277/ 4الّزسلشري،الكّشاؼ ، (1 )
 . 58: سورة النساء  (2)
 . 26: سورة البقرة  (3)
 . (بتصّرؼ  )3-2/ 4ابن يعيش ، شرح ادلفّصل ،  (4)
؛ ووجدتو يف ديواف َعِبيد ابن (سجيع اجلبيلي : حتقيق )البيت للّشاعر أمية بن أيب الّصلت لكٍّت مل أجده يف ديوانو  (5)

ا جتزع )األْبرص برواية   ىػ 1384، دار صادر ، بَتوت ، 128صاألْبرص ، َعِبيد ، ديواف َعِبيد بن األْبرص ، : ؛ ينظر(ُرمبَّ

 ؛ احللل 82ص ؛ األزىّية، 163 ، 93، ص ؛ معاين احلروؼ 315 ، 109/ 2، الكتاب : ينظر بيت الّشاىد . ـ1964/ 
الفرجة بّضم الفاء الشق يف :الّلغة  . 531/ 2،  ؛ خزانة األدب 3/ 4، ؛ شرح ادلفّصل  343صيف إصالح اخللل ، 

. انفراج األمر : احلائط ، ويف فتحها 
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عمييا ؛ ألّف  (ُربّ )النكرة موصوفة ؛ بدليؿ دخوؿ  (ما)حيث استعمؿ  (ُرّبما)قولو : فالّشاىد فيو 
في ىذا الّشاىد حرؼ يّكؼ  (ما)ال يكوف مجرورىا إال نكرة ، وال يجوز لؾ أف تزعـ أّف  (ُربّ )
وكذلؾ . (1) (لو)عف جّر ما بعدىا ؛ ألنيا اسـ البّتة ؛ بدليؿ عود الضمير عمييا في قولو  (ُربّ )

عائد عمييا  ، وال يضمر إال االسـ  (لو)ىنا كاّفة ألّف الّضمير في  (ما)وال تكوف :" قاؿ األعمـ 
وقد جّوز ابف ىشاـ والعيني كوف  . (2)"ُرّب شيء تكرىو الّنفوس مف األمور الحادثة : والمعنى 

كاّفة والمفعوؿ محذوؼ اسمًا  (ما)كاّفة باإلضافة إلى كونيا نكرة ، فيجوز عندىما أف تكوف  (ما)
ظاىرًا أي قد تكره الّنفوس مف األمِر شيئًا أي ِبْضعًا فيو ، أو األصؿ مف األمور أمرًا ، وفي ىذا 
إنابة المفرد عف الجمع ، وفيو وفي األّوؿ ِإنابة الّصفة غير المفردة عف الموصوؼ ؛ إْذ الجممة 

في ىذا البيت أف تكوف نكرة موصوفة بداللة دخوؿ رّب  (ما)لكّف األقوى لػ . (3)بعده صفة لو 
. ال يكوف مجرورىا إال نكرة  (ُربّ )عمييا ، فَػ 

وقد تأتي ، أي نكرة موصوفة (شيء)أف تكوف اسـ نكرة بمعنى  (ُرّبما )في  (ما)    وقد تحتمؿ 
 : عمى أوجو أخرى وىي

حرؼ جر  (ُربَّ )أف تكوف كافة زائدة ليصمح بعدىا وقوع المعرفة والفعؿ ؛ ألف :الكجه األكؿ 
عمى المعرفة وال عمى الفعؿ؛ألف حرؼ الخفض ال يدخؿ   (ُربَّ )يخفض ما بعده،وال تدخؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، ابن احلاجب ، اإليضاح يف 343ص ، البطليوسي ، احللل يف إصالح اخللل ، 315/ 2 سيبويو ، الكتاب ،  (1 )

 .  132ص ؛ ابن ىشاـ ؛ شرح شذور الّذىب ، 486/ 1، شرح ادلفّصل 
 . 541/ 2البغدادي ، خزانة األدب ،  (2)
؛ األمشوين ، شرح األمشوين ومعو شرح شواىد العيٍت ،  (بتصّرؼ  ) 327/ 1ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب ،  (3)
 1 /114 . 
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ذا أرادوا أف يكفوىا عف عمميا، وتقع بعدىا المعرفة والفعؿ ، أدخموا  عمييا  (ما)عمى الفعؿ، وا 
،  (ُربَّما زيٌد قاـ  )،و (ُربَّما قاـ زيد): والفعؿ فقالوا (ُربَّ )والمعرفة ،وبيف  (ُربَّ )ليفصموا بيا بيف 

كممة واحدة بمعنى حرؼ (ُربَّ )في ىذا الوجو مع  (ما)، و(ُربَّما رجٌؿ قاـ )، و(ُربَّما الرجُؿ قائـ)و
زائدة بعد الفعؿ ،  (ما)ومف األمثمة عمى مجيء  .(1)مييّْىء لمفعؿ والمعرفة بعده، وال يعمؿ شيئا

: قوؿ َجَذْيَمة اأَلْبَرش 
 (المديد)                                           

مىـ        تىٍرفىعىٍف ثىٍكًبي شىمىاالتي -  23             (2)ريبَّمىا أىٍكفٍيتي ًفي عى
. (3)عمى فعؿ ماٍض في المفظ والمعنى  (ُربَّما)حيث دخمت  (ُربَّما أوفيت):فالشاىد فيو قولو 

 (ما)حيث أّكد الشاعر الفعؿ بالنوف الخفيفة بعد  (َتْرَفَعْف ):وفي البيت شاىد آخر لمنحاة ىو قولو 
 . (4)، وىذا نادر (ُربّ )المسبوقة بػ

:                وقاؿ أبو ُدواد اإليادي فجاء بعدىا بالمعرفة 
 (الخفيؼ )                                                             

ـٍ            كىعىناجيجي بينىهيفَّ الًمهاري - 24 اًمؿي الميؤىبَّؿي ًفيًه ( 5) ريبَّمىا الجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. (بتصّرؼ ) 93 اذلروي ، األزىّية ،ص(1)
التصريح مبضموف التوضيح ، ؛ 9/40؛ شرح ادلفصل، 94؛ األزىّية ،ص3/518الكتاب ، : ينظر بيت الشاىد (2)
  .4/567خزانة األدب ،؛ 3/86

.  مجع مشاؿ ريح هتبُّ من ناحية القطب : جبل،مَشَاالت:نزلُت ، َعَلم :أوفيُت :اللغة
احلاشية شاىد رقم )2/108،؛ شرح األمشوين (5احلاشية ) 2/388مهع اذلوامع ، ؛ 1/157مغٍت الّلبيب ، :  ينظر (3)

  .3/86؛ التصريح مبضموف التوضيح، (574
؛ ( 574احلاشية شاىد رقم ) 2/108 شرح األمشوين ،،9/40 شرح ادلفصل ،،3/518الكتاب ،:  ينظر(4)

 .4/567؛ خزانة األدب،(5احلاشية رقم ) 2/388 مهع اذلوامع ، 
  .4/301 شرح كافية ابن احلاجب ، ؛8/29،؛ شرح ادلفصل94األزىّية ،: ينظر بيت الشاىد(5)

َية ،عناجيح: القطيع من اإلبل مع رعائو وأربابو ، ادلؤبل:اجلامل: اللغة  َعدُّ للُقنػْ
ُ
. جياد اخليل : ادل

 
 



 205 

. فكفتيا عف عمؿ الجر  (ُربَّ )المكفوفة عمى (ما)حيث دخمت  (ُربَّما الجاِمؿُ ):فالشاىد فيو قولو 
. المكفوفة ال تدخؿ إال عمى الجممة الفعمية ، ودخوليا عمى الجممة االسمية ىنا مف الشاذ (ُربَّ )و

في موضع اسـ  (ما)ويحتمؿ أف تكوف . (1)خبره  (فييـ)نعتو، و(المؤبؿ)مبتدأ ،و (الجامؿ)ويكوف 
ُربَّ ): خبر ابتداء مضمر والجممة في موضع الصمة ، كأنو قاؿ (الجامؿُ )و (ُربَّ )نكرة مخفوض بػ
 . (2) (شيء ُىَو الجاِمؿُ 

؛ وألنيا إّما لمقمة أو ِلمكثرة ، وغير  (اؿ)فيكوف عمى زيادة  (الجامؿ)     وروي البيت بخفض 
النكرة ال يحتمميا ؛ ألف المعرفة ِإّما لمقمة كالمفرد ، والمثنى ، أو لمكثرة فقط كالجمع ، وما ال 

ا   . (3)رّبما جامٍؿ : فتصّح الرواية عمى تقدير . يحتمميا ال يحتاج إلى عبلمة يصير بيا نصِّ
ُربَّما ): كقولؾ  (ربّ )زائدة ممغاة تخفض ما بعدىا بػ (ُربَّما)في  (ما)أف تكوف  : كالكجه الثاني 

:  وقاؿ ُعدّي بف الّرعبلِء الغّساني . ( 4)( ُربَّما طعاـٍ أكمتو)،و  (رُجٍؿ أعطيتو
 (الخفيؼ )                                                                            

طىٍعنىةو نىٍجالءً - 25       ًقيؿو            ديكفى بيٍصرىل كى ٍربىةو ًبسىٍيؼو صى  (5) ريبَّمىا ضى
ما َضْرَبٍة ): فالشاىد فيو قولو  ًّ  . (6)عمييا  (ما)مع دخوؿ  (ُربَّ )بػ (ضربةٍ )حيث جّر  (ُرّب

 ويرتفع ما بعدىا عمى  (إنساف)اسًما نكرة بمعنى  (ُربَّما)في  (ما)أف تكوف  : كالكجه الثالث
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
التصريح مبضموف ؛2/105 شرح األمشوين ،؛3/33 شرح ابن عقيل ، ؛1/525شرح مجل الزجاجي ،:  ينظر (1 )

 .3/88التوضيح ،
 . 1/157 ؛ وابن ىشاـ ، مغٍت الّلبيب، 1/525 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي، (2)
  .2/350السيوطي ، مهع اذلوامع ، :  ؛ وينظر 1/525 ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي، (3)
 . (بتصرؼ) 94 اذلروي ، األزىّية ، ص(4)
 ؛ 1/157 مغٍت الّلبيب ،  ؛4/301وشرح كافية ابن احلاجب ،  ؛ 94ادلصدر السابق ، ص:  ينظر بيت الشاىد (5)

  .4/187خزانة األدب ، 
. الواسعة : رللّو ، النجالء : صقيل : اللغة 

   .3/84التصريح مبضموف التوضيح ، ؛ 2/106شرح األمشوين ، :  ينظر(6)
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:  ، كقوؿ أبي ُدواد اإليادّي (  1)إضمار المبتدأ 
 (الخفيؼ)                                                                                   

ـي ساًلكاتو سىبيؿى قىٍفرىةى بيدِّا                ريبَّمىا ظى - 26              ميًقي  (2) اًعفه ًبهىا كى
ُربَّ إنساٍف ىو ): عمى أّنو خبر لمبتدأ محذوؼ ، والتقدير  (ُربَّما ظاعفٌ ):    فالشاىد فيو قولو 

 . (3)؛ ألّنيا نكرة بمعنى شيء ( ما)، والجممة مف المبتدأ والخبر صفة لػ (ظاعٌف بيا
 
: المبهمة الجارية مجرل الصفة  (ما)

 ، فقاؿ بعضيـ ىي اسـ ، وقاؿ بعضيـ (4)التي تمي النكرة إِلفادة اإلبياـ والتنكير  (ما)   ىي 
ِإفَّا الََّواالَاَيْسَتْحِ  اَأفاَيْضِرَ اَ َثالًا َّ ابَػُ وَ ًةاَفَ  اا}- : تعالى– حرؼ ، وذلؾ كما في قولو 

أي التي – ىذه  (ما)وتنقسـ  . (6)إبيامّية تزيد النكرة إبياًما في ىذه اآلية  (ما)فػ . (5) {فَػْوقَػَه ا
:  إلى ثبلثة أقساـ - تجري مجرى الصفة

:                                                                        ، وذلؾ كقوؿ أنس بف مدركة الَخْثَعمّي (7)ما يراد بو التعظيـ والتيويؿ لمشيء والتنويو بو : أكالن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .95 اذلروي ، األزىّية ، ص(1)
؛ ابن عصفور ، شرح مجل 95 ؛ اذلروي ، األزىّية ، ص2/922الزجاج ، إعراب القرآف ، : بيت الشاىد :  ينظر(2)

  .1/526الزجاجي ، 
. موضع بالبادية : علًما دلكاف ، بُدِّا : قفرة : اللغة 

  .1/526ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي ، :  وينظر  ؛2/922،  الزجاج ، إعراب القرآف (3)
  .3/135الرضي ، شرح كافية ابن احلاجب ، ( 4)
  .26:  سورة البقرة (5)
  .160 ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، ص(6)
 الرضي ، شرح كافية  ؛2/612الشلوبُت ، شرح ادلقدمة اجلزولية الكبَت ، : ؛ وينظر 346 الَبْطليوسي ، احللل ، ص(7)

  .2/143؛ السيوطي ، األشباه والنظائر ،  160 ؛ ابن ىشاـ ، شرح قواعد اإلعراب ، ص3/135ابن احلاجب ، 
 

 (الكافر)                                                                    
دي مىٍف يىسيكدي - 27   بىاحو               أٌلٍمرو مىا ييسىكَّ مىى ًإقىامىًة ًذم صى  (1) عىزىٍمتي عى
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ألمٍر معَتدٍّز ، أو مؤثَّر : أي  (أمرٍ )مجرورة الموضع ؛ ألنيا وصؼ لػ (ما)مجيء : فالشاىد فيو 
ُد َمْف يسود   ، (3) ، وممف يرى أّنيا زائدة َمْنَبَية عمى وصؼ الئؽ ابف مالؾ   والمرادي (2)ُيَسوَّ

ىذه ، ويحتمؿ أف  (ما)كقولؾ شيء ما ، ولـ تثبت  : " (شرح المقدمة الجزولية الكبير)وجاء في 
في قولؾ شيء ما زائدة ؛ لتوكيد اإلبياـ المقصود بو التعظيـ ، وحذفت صفة شيء  (ما)تكوف 

قد ثبتت ، وكونيا صفة لـ تثبت فينبغي أف ال  (ما)إبياًما لما أريد مف ذلؾ المعنى ، وزيادة 
ال كونيا صفة عمى مذىب  (ما) ، فبذلؾ يكوف الشموبيف مؤّيًدا لزيادة (4)" تحمؿ إاّل عمى ما ثبت

ابف مالؾ ومف تبعو كالمرادي ، إال أف ذلؾ قد منعو بعض النحاة ومنيـ ابف عصفور ، وعمؿ 
 . (5)ذلؾ إلى أنو يؤدي إلى خمؿ في المعنى 

:  مجيء الصفة لمتعظيـ قوليـ في المثؿ  (ما)     ومف المواضع األخرى التي جاءت فييا 
. في محؿ جر لكونيا صفة لمجرور  (ما)فػ . (6)" ألمٍر ما جدع ُقَصْيٌر أنفو "

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؛ 3/135 ، شرح كافية ابن احلاجب ؛ 340 ، 334؛ اجلٌت الداين ، ص1/227الكتاب ، :  ينظر بيت الشاىد (1) 

  .1/477خزانة األدب ، 
فإّف . عزمت على أف أقيم صباًحا وأؤخِّر الغارة على العدو إىل أف يعلو النهار ؛ ثقة مٍت بقويت وظفري هبم : ادلعٌت 

. الذي يسوِّده قومو ال يسوِّدونو إال ألمر عظيم وخصلة عالية يلمسوهنا فيو 
  .3/40 وابن عصفور، شرح مجل الزجاجي، ؛3/12 وابن يعيش، شرح ادلفصل ، ؛3/21 ابن جٍت، اخلصائص، (2)
  .2/196ادليداين ، رلمع األمثاؿ ، : وينظر  ؛ 340 ، 335 ، 334 ادلرادي ، اجلٌت الداين ، ص(3)
  .2/612 الشلوبُت ، شرح ادلقدمة اجلزولية الكبَت ، (4)
  .113 ؛ وادلقرب ، ص45 -2/44،  ابن عصفور ، شرح مجل الزجاجي (5)
شرح قواعد  ؛ 3/135  ؛ شرح كافية ابن احلاجب،2/40،45؛ شرح مجل الزجاجي،  2/196رلمع األمثاؿ، :  ينظر (6)

 . 3/223؛ جامع الدروس العربية ،  160اإلعراب ، ص
رلمع األمثاؿ ، : وذلذا ادلثل حديث طويل يف . قالتو الزباء ملكة اجلزيرة عندما رأت قصيػْرًا رلدوًعا يف أنفو : ادلعٌت 

1/233 -236 . 

 

 . (1) (وىؿ أعطيت إال عطّية ما ):وما يراد بو التحقير نح: ثانيان 
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نوًعا : أي (اضربو ضرًبا ما):ما ال يراد بو التعظيـ وال التحقير ولكف يراد بو التنويع كقولؾ : ثالثان 
 . (2)مف أنواع الضرب أّي نوٍع كاف 

    ففي األقساـ الثبلثة السابقة إبياـ وتأكيد عمى التنكير؛ أي ألمر معيف لعظمتو،وعطية ال 
جارية مجرى الصفة في األمثمة  (ما)فتكوف . تعرؼ مف حقارتيا ،وضرًبا مجيوال غير معيَّف 

زائدة  (ما)وال أؤّيد أف تكوف . السابقة ، وىذا ما أؤّيده؛ ألنيا تمت النكرة إلفادة اإلبياـ والتنكير
. َمْنَبَية عمى وصؼ الئؽ؛ لما يؤدي ذلؾ إلى خمؿ في المعنى 

  
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؛ ابن ىشاـ ، 3/135الرضي ،شرح كافية ابن احلاجب ،:؛وينظر 346 البطليوسي ،احللل يف إصالح اخللل ،ص(1)

  .3/143؛ السيوطي، األشباه والنظائر،  160شرح قواعد اإلعراب ،ص
؛ابن ىشاـ،شرح 3/135،الرضي،شرح كافية ابن احلاجب : ،وينظر 346 البطليوسي ،احللل يف إصالح اخللل،ص(2)

  .3/143 ؛ السيوطي، األشباه والنظائر ،160قواعد اإلعراب ، ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الٌنكرة في القرآف الكريـ  (ما)أمثمة جزئية كمكٌجهات كمٌية عمى داللة 
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حرؼ جّر (ُربّ )مف المعروؼ أّف . (1){ رُبََّ  ايَػَودُّبا ّاذيَياَكَفُر  اَاْواَك نُو اُ ْسِلِ  يَا }-:  تعالى–قاؿ 
ىي الكافة المصّححة لدخولو عمى الفعؿ  (ُربّ )الّداخمة عمى  (ما)ال يدخؿ إال عمى االسـ ، و

،وحّقو الّدخوؿ عمى الفعؿ الماضي ، لكف في قولو تعالى الّسابؽ نبلحظ بأنو قد دخؿ عمى 
كالماضي المقطوع في تحقيؽ الوقوع -  تعالى–؛ وذلؾ ألّف المترقّْب في أخباره  (يودّ )المضارع 

 –، والمراد َكفرىـ بالكتاب والقرآف وبكونو مف عند اهلل  (ُرّبما َوّد الذيف كفروا  ):،فكأنو قيؿ 
أّنو تدىشيـ أىواؿ يوـ القيامة ، فإف حانت : تفيد التقميؿ في اآلية فالمعنى  (ُربّ )و . (2)- تعالى

منيـ إقامة في بعض األوقات تمّنوا أف لو كانوا مسمميف متمّسكيف بما فيو حتى يكونوا مف 
إذا خرج العصاة مف : يـو القيامة، وقيؿ : يكوف عند الموت ، وقيؿ: الّناجيف ، وىذا التمّني قيؿ 

وقد تستعمؿ لمّتكثير ، أي . فالمبلحظ أنيـ قالوا ذلؾ في بعض المواضع ال في كّميا  . (3)الّنار 
ومف قاؿ :" وقاؿ الّتوحيدي . (4)يوّد الكّفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسمميف وىو قوؿ الكوفييف:

: (6)وجياف  (ما)وفي  . (5)"أّنيا لمّتكثير فالّتكثير فييا ىنا ظاىٌر ؛ ألّف ودادتيـ ذلؾ كثيرة 
. رّب شيء يوّده : نكرة موصوفة أي  (ما)أّف : أحدىما 
ىي كاّفة ، ووقع المستقبؿ ىنا ؛ ألّنو مقطوع بوقوعو ، إذا كاف خبرًا مف اهلل : والثاني 

. ، فجرى مجرى الماضي في تحّققو-  تعالى– 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 2:سورة احلجر  (1 )
 ؛ أبو الّسعود ، تفسَت أيب 433/ 5  ؛ أبو حياف ، البحر احمليط ،324/ 6، الّطوسي ، الّتبياف يف تفسَت القرآف  (2)

. 4/4 الّسعود ،
. 432/ 5أبو حّياف ، البحر احمليط ، : ؛ وينظر  (بتصّرؼ) 10/3ج/ 5، ـالقرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف  (3)
 . (بتصّرؼ)10/3ج/ 5، ـالقرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف  (4)
 . 433/ 5، أبو حياف ، البحر احمليط  (5)
 . 367/ 1، العكربي ، الّلباب  (6)
 

 
ف شئت . ليتكّمـ بالفعؿ بعدىا  (ما) (ُربّ )وأدخؿ مع:"     وقد وّضح األخفش ذلؾ بقولو  وا 

. ( 1)"رّب ودٍّز يودُّه الذيف كفروا :أي" ورّب شيء يوّد :" بمنزلة شيء ، فكأّنؾ قمت  (ما)جعمت 
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رّب : صفة ليا، والعائد مف ىذه الجممة محذوؼ فالتّقدير (يودّ )نكرة تكوف جممة  (ما)فإف قّدرنا 
، وجممة  (شيء)في اآلية الكريمة نكرة بمعنى  (ما)وأرجح كوف . ( 2)شيء يوّده اّلذيف كفروا 

. صفة ليا ، والعائد محذوؼ فالتقدير رّب شيء يوّدُه الكافر واهلل أعمـ  (يودّ )
، وعف أبي (3)وباقي القّراء بتشديدىا  (ُرَبما  )  وقرا أىؿ المدينة وعاصـ بتخفيؼ الباء مع فتحيا 

 . (4) – أي بالّتشديد والتخفيؼ –عمر و الوجياف 
 فالظاىر أّف (5){ َ َ  اَك َفااِّلِوافَػُهَواَيِ ُلاِإَاىاُشرََك اِِهْماَس ءاَ  اَيْحُ ُ وفَا }- : تعالى–وقولو 

عراب  (بئسما )في الّذـ ، والخبلؼ الجاري في  (بئَس )تجري مجرى  (ساء) جاٍر ىنا ،  (ما)وا 
وفي اآلية ذـّ بالغ ألحكاميـ في إيثار أليتيـ عمى اهلل   . (6) (بئسما )وعمى أّف حكميا حكـ 

أّنيـ كانوا إذا ذبحوا ما جعموه هلل :" وقيؿ معنى اآلية . (7)وعمميـ ما لـ يشرع ليـ -  تعالى–
ذا ذبحوا ما ألصناميـ لـ يذكروا عميو اسـ اهلل ، فيذا معنى  ذكروا عميو اسـ أصناميـ ، وا 

 . (8)"الوصوؿ إلى اهلل والوصوؿ إلى شركاِئيـ 
ساء : في موضع رفع كأنو قاؿ (ما)و:" موصولة ، قاؿ ابف عطّية  (ما)  ويحتمؿ أف تكوف 

؛ ألّف المفّسر ىنا  (بئس)و (نعـ )مجرى  (ساء)اّلذي يحكموف ، وال يتّجو عندي أف تجري ىنا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 602/ 2األخفش ، معاين القرآف ،  (1 )
 . 432/ 5 أبو حياف ، البحر احمليط ،: ؛ وينظر 3/ 10ج/ 5ـالقرطيب ، اجلامع الحكاـ القرآف ،  (2)
. 33/ 6 الّطوسي ، الّتبياف يف تفسَت القرآف ،:  ؛ وينظر 323ابن غلبوف ، الّتذكرة يف القراءات ص  (3)
 . 433/ 5 أبو حياف ، البحر احمليط ،: ؛ وينظر 33/ 6 الّطوسي ، الّتبياف يف تفسَت القرآف ، (4)
 . 136: سورة األنعاـ  (5)
 . 230/ 4أبو حياف ، البحر احمليط ،  (6)
الّشوكاين ، زلمد بن علي بن زلّمد ، فتح القدير اجلامع بُت فٍّت الّرواية والّدراية :؛وينظر2/65،الّزسلشري ، الكشاؼ (7)

.  ـ1997/  ىػ 1418 ، 3ط ، دار احلديث ، القاىرة ، 209/ 2سّيد عمراف، :من علم الّتفسَت،حتقيق 
 . 209/ 2 الّشوكاين ، فتح القدير ، (8)
 

ّنما اّتجو أف يجري مجرى :" في قولو  (بئس)مضمر ، وال ُبّد مف إظياره باتّفاؽ مف الّنحاة ، وا 
فظاىر كبلـ ابف عطية أّنو ليس لػِ  . (4)" ؛ ألّف المفّسر ظاىر في الكبلـ (3)" ساء مثبًل القوـ
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، فتجري مجراىا إف كاف المفّسر  (بئس)و (نعـ)أف تجري في جميع  مواضعيا مجرى  (ساء)
وىذا قوؿ مف شدا يسيرًا مف العربّية ، ولـ :" لكّف أبا حّياف عارضو قائبًل . ظاىرًا في الكبلـ 

كاف حكميا حكميما سواء ال  (بئس )و (نعـ)مجرى  (ساء)ترسخ قدمو فييا ، بؿ إذا جرى 
يختمؼ في شيء البّتة مف فاعؿ مضمر ، أو ظاىر وتمييز ، وال خبلؼ في جواز حذؼ 

 . (5)"المخصوص بالمدح والّذـ والتَّمييز فييا لداللة الكبلـ عميو 
وجوىًا  (ساء)تحتمؿ ( 6){ َ ُىْماَيْحِ ُلوَفاَأْ زَ َرُىْماَعَلىاظُُهورِِىْماَأالَاَس ءاَ  ايَِنُر فَا  }:و في قولو

. (7) (البحر المحيط)ثبلثة كما جاء في 
بفتح العيف ؛ والمعنى أال ساءىـ ما  (َفَعؿ)أف تكوف المتعّدية المتصرفة ، ووزنيا  : أحدهما

فتكوف فاعمة وتحتمؿ أف  (اّلذي)عمى ىذا الوجو أف تكوف موصولة بمعنى  (ما)يزروف ، وتحتمؿ 
. ساَءىـ وْزُرىـ : تكوف مصدرية فالمصدر المؤّوؿ ىو الفاعؿ ، أي 

بضـّ العيف ، وأشربت معنى الّتعّجب ، والمعنى ، أال ما  (ُفعؿ)أّنيا حّولت إلى  : كالكجه الثاني
 . (ما)أسوأ الذي يزرونو ، أو ما أسوأ وزرىـ عمى االحتماليف في 

في  (بئس)بضـ العيف وأريد بيا المبالغة في الّذـ فتكوف مساوية لػ(ُفعؿ)أّنيا حّولت إلى: الثالث
 ِإفَّا الََّواالَاَيْسَتْحِ  اَأفاَيْضِرَ اَ َثالًا َّ ابَػُ وَ ًةاَفَ  افَػْوقَػَه افََأ َّ ا اَِّذيَيا  }:وقولو. المعنى واألحكاـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 177: سورة األعراؼ  (1 )
 . 349/ 2ابن عطّية ، احملّرر الوجيز ،  (2)
 . 231/ 4أبو حّياف ، البحر احمليط ،  (3)
 . 31: سورة األنعاـ  (4)
عضيمة ، زلّمد ، دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ، : ؛ وينظر  (بتصّرؼ) 4/112، أبو حياف ، البحر احمليط  (5)

 . 453-3/452ح/3ؽ

  
 
 

ا.(1) {آَ ُنوْ افَػ َػْ َلُ وَفاَأنَُّوا ْاَح ُّباِ يارَّبِِّهمْا
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ال يترؾ ضرب المثؿ بالبعوضة ترؾ مف يستحيي : ِإّف اهلل ال يستحيي أي:"   فالمقصود بالمعنى
 –واستعماؿ الحياء ىنافي حؽ اهلل . (2)"أف يمثؿ بيا لحقارتيا والحياء انقباض الّنفس عف القبيح 

. (3)مجاٌز عف الخشية ألنيا أيضًا مف ثمراتو:  مجاٌزعف الترؾ، وقيؿ –تعالى 
معاني )وجاء في  . (5)ويمزميا الّنعت  (شيء) ، أي بمعنى(4)األولى نكرة موصوفة  (ما) و

بأّف  (المحتسب)وجاء في . (6)("مثبًل ما بعوَضٌة )وناٌس مف بني تميـ يقولوف ": لؤلخفش  (القرآف
حكاه أبو حكـ عف أبي عبيدة عف : قاؿ ابف مجاىد ": مف قرأ ذلؾ ُرؤبة بف العّجاج ، فجاء فيو 

براىيـ بف أبي عبمة و قطرب ومالؾ بف دينار وابف (7)" رؤبة   ، وىي كذلؾ قراءة الّضحاؾ وا 
ال يستحيي أف يضرب  ): ،كأنيـ قالوا(ىو)ويضمروف  (اّلذي)بمنزلة  (ما)فيجعموف  . (8)اّلسماؾ 

، ( ال يستحيي أف يضرب اّلذي ىو بعوضة مثبًل : ) يقوؿ  (مثبًل الذي ىو بعوضة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 . 26: سورة البقرة  (1)
 . 123/ 1 البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، (2)
 . 222/ 1 احلليب ، الدر ادلصوف ، (3)
 . 158/ 2، ؛ ومعًتؾ األقراف 423صالّسيوطي ، اإلتقاف ،  (4)
 . 118/ 1  ؛ والزسلشري ، الكّشاؼ ،347/ 4، الّزركشي ، الربىاف  (5)
( . 2ط) 182صاألخفش ، معاين القرآف ،  (6)
 . 145/ 1، ابن جٍّت ، احملتسب  (7)
 وأبو حياف ، البحر احمليط ، 204/ 1، ؛ والنحاس ،إعراب القرآف  (3احلاشيةرقم ) 145/ 1 ادلصدر الّسابق ، (8)

 . 225/ 1 احلليب ، الدر ادلصوف ،:  ؛ وينظر267ص

 
 
 
 
 

َـّ }-: تعالى–كما في قولو  . (1)فحذؼ العائد عمى الموصوؿ وىو مبتدأ  َن اُ وَسىا ْاِ َت َ ا ُث اآتَػ ػْ
خبر ليذا  (بعوضة)، و (ىو)فبذلؾ يكوف المبتدأ محذوفًا وتقديره . (2) {َتَ    ًاَعَلىا اَِّذَ اَأْحَسُيا
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: ،أو تكوف زائدة ، والمبتدأ مضمر والتّقدير(اّلذي)اسمًا موصواًل بمعنى  (ما)المبتدأ فإما أف تكوف 
. ( 3)مثبًل ىو بعوضة 

 : (4)، واختمؼ في توجيو الّنصب عمى وجوه  (بعوضة)   إال أّف قراءة الجميور نصب
،  (يضرب)مفعوؿ بِػ  (مثبلً )و (مثؿ)بداًل مف  (ما)إذا جعمنا  (ما)أف تكوف صفة لػ :أحدها 

 . (5)إذ ذاؾ قد وصفت باسـ الجنس المنكر إلبياـ ما وىو قوؿ الفّراء  (ما)وتكوف 
  (يضرب)مفعوؿ بِػ  (ومثبًل  )عطؼ بياف ، (بعوضة)أف تكوف  : الثاني
 .  (6) (مثؿ)أف تكوف بداًل مف  : الثٌالث
. ، وانتصب مثبًل حااًل مف الّنكرة فقّدمو عمييا  (يضرب)أف تكوف مفعواًل ِلػ  : الرابع

عمى أف يضرب يتعدى إلى  (المثؿ )ثانيًا ، واألّوؿ ىو (يضرب)أف تكوف مفعواًل لػ : الخامس
. اثنيف 

. المفعوؿ الثاني  (مثبلً )أف تكوف مفعواًل أّوؿ ليضرب ، و : الٌسادس
أف يضرب مثبًل ما بيف : أف تكوف منصوبًة عمى تقدير إسقاط الجاّر ، والمعنى  : السابع

وىذا مذىب الفّراء . عمى ىذا الوجو (يضرب)مفعواًل بِػ  (مثبلً )بعوضة فما فوقيا، ويكوف 
. (7)والكسائي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 1/119،؛الّزسلشري، الكّشاؼ( 2ط) 182ص ؛ واألخفش ، معاين القرآف ، 145/ 1، ابن جٍّت ، احملتسب  (1)
 . 154: سورة األنعاـ  (2)
 . 267/ 1، أبو حياف ، البحر احمليط  (3)
.  (بتصّرؼ) 267- 266/ 1ادلصدر السابق ،  (4)
. 22- 20/ 1الفرّاء ، معاين القرآف ،  (5)
.  43/ 1 ؛و العكربي ، التبياف ، 203/ 1 النحاس ، إعراب القرآف ،(6)
 . 1/267  ؛ أبو حّياف ، البحر احمليط،1/22 الفرّاء ،معاين القرآف ،: ؛ وينظر203 / 1النحاس ، إعراب القرآف، (7)
 

 
: عمى وجييف  (ما)إذف تكوف  (بعوضة)فعمى نصب 

. (1)إبيامّية تزيد الّنكرة إبيامًا  (ما)أي  .(ما)بدؿ مف (بعوضة)أّنيا نكرة موصوفة ، و: األكؿ 
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ىنا غير كاّفة بؿ زائدة  (ما)، فتكوف  (مثبلً )بدؿ مف  (بعوضة)حرؼ زائد لمّتوكيد و (ما): كالثٌاني
فَِبَ  انَػْقِضِهما  }- : تعالى–توكيدًا كقوِؿ اهلل (ما)وقد كثرت زيادة":وقاؿ ابف جّني .(2)لمتّأكيد 

، ( 4){قَ َؿاَع َّ اقَِل ٍلااَُ ْ ِبُحيَّانَ ِدِ  يَا}،(3){ ِّ ثَ قَػُهْما َُكْفرِِىمابَ يَ ِتا اّلِواَ قَػْتِلِهُما ألَنِْبَ  َءابِ َْ ِراَح ًّا
ِ  َّ اَخِط َئ تِِهْماُأْغرُِقو افَُأْدِخُلو انَ ر ًافَػَلْماَيِجُد  اَاُهما ِّياُد ِفا الَِّوا}و

 . (6)"(5) { اَأنَ  ر ًا
فيي ( 7){فَِبَ  ارَْحَ ٍةا َِّيا اّلِوااِنَتاَاُهْما  }:لمتّأكيد قولو (ما)ومف اآليات األخرى اّلتي تزاد فييا 

صمة في المعرفة والّنكرة  (ما)فالعرب تجعؿ ": زائدة عند الفّراء واألخفش والّزجاج ، فقاؿ الفّراء 
عرابو ) ، وجاء في (9)"زائدة  (ما)و (فبرحمة)": ، واألخفش يقوؿ ( 8)"  (ما):" (معاني القرآف وا 

فبرحمة مف اهلل لنت : بإجماع الّنحوييف ىنا صمة ال تمنع الباء مف عمميا فيما عممت ، المعنى 
فبما َرْحَمٌة مف اهلل جاز ، : قد أحدثت بدخوليا توكيد المعنى ، ولو ُقِرئت  (ما)إال أفّ . ليـ 

. (10) "(مثبًل ما بعوضةٌ )فبما ُىَو َرْحَمٌة كما أجازوا : المعنى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

؛ 43/ 1،  ؛ العكربي ، التبياف 1/124 ؛  البيضاوي ، تفسَت البيضاوي ، 119/ 1الّزسلشري ، الكّشاؼ ،  (1 )
. 424الّسيوطي ، اإلتقاف ،ص 

. 1/119الّزسلشري ، الكّشاؼ ،  (2)
. 155: سورة النساء  (3)
 . 40: سورة ادلؤمنوف  (4)
 . 25: سورة نوح  (5)
 . 1/119،الّزسلشري، الكّشاؼ: ؛وينظر2/187،ابن جٍت،اخلصائص (6)
 . 159: سورة آؿ عمراف  (7)
 .1/244 الفرّاء، معاين القرآف ، (8)
 . 427/ 1األخفش ، معاين القرآف ،  (9)
 . 482/ 1الّزجاج ، معاين القرآف وإعرابو ،  (10)

اسمًا نكرة خفضًا بالباء  (ما)بالباء ويجوز أف تكوف (رحمة)زائدة وخفضت  (ما):" وقاؿ الّنحاس 
فبالذي ىو رحمة أي لطٌؼ مف اهلل : فبما رحمة أي: ويجوز  (ما)ورحمة نعتًا ِلػ 
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في ىذه اآلية الكريمة مف المحتمؿ أف تكوف زائدة لمتأكيد (ما) فمف المبلحظ أّف (1)- "عّز و جؿّ -
:" (مشكؿ إعراب القرآف)ويؤّكد عمى ذلؾ ما جاء في  .(الذي)، أو نكرة موصوفة ، أو بمعنى 

نكرة في موضع خفض  (ما):زائدة لمّتوكيد ، وقاؿ ابف كيساف  (ما)مخفوضة بالباء و (رحمة)
بمعنى  (ما)عمى أف تجعؿ  (رحمة)ويجوز في رفع . أو نعت ليا  (ما)بدؿ مف (رحمة)بالباء و

نكرة في موضع جرعمى  (ما) وقد عارض العكبري كوف (2)"في الّصمة  (ىو)وتضمر  (اّلذي)
 فالكبلـ (4)"فبرحمٍة مف اهلل : أي : " وعّدىا البيضاوي زائدة فقط بقولو . (3) (بشيء رحمة)تقدير 

وأرى بأّف أقوى  . (5)في اآلية مسوؽ لتقرير ما يجب سموكو لتأليؼ الناس ، وترغيبيـ في الخير
في ىذه اآلية أف تكوف زائدة لمتّأكيد ؛ فاهلل يريد أف يبّيف لئلنساف أّنو لّيٌف ؛ وىذا ال  (ما)معنى لػ

ًْ مف اهلل  : وقد أطبؽ عمييا اسـ -.عزوجؿ–يكوف إال برحمِة
.  ( 6)(ما غير الكافة البلحقة بحرؼ الّجر الخافضة) 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . 415/ 1 النحاس ، إعراب القرآف ، (1)
 . 1/178مكي ، مشكل إعراب القرآف ،  (2)
 . 229/ 1 العكربي ، الّتبياف ، (3)
 . 424صالّسيوطي ، اإلتقاف ، :  ؛  ينظر50/ 2، البيضاوي ، تفسَت البيضاوي  (4)
 . 558/ 1الّدرويش ، إعراب القرآف الكرمي وبيانو ،  (5)
. 71صالّدراويش ، زلمود ، ادلاءات يف مصنفات الّلغويُت  والّنحاة ،  (6)

  
 
 
 
 
 
 

 :-الٌنكرة في القرآف الكريـ  (ما)جدكؿ يكٌضح 
رقمهااآلية الكريمةرقمهااآلية الكريمة
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سكرة الحجر 







2

الٌنكرة كردت في القرآف الكريـ في ثماني  (ما  )يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف 
 .عشرة آية فقط 

 الخاتمة
 

 قامت عمى أساس القرآف الكريـ قواعد ، وبنيت عمى نيجو أصوؿ سواء أكاف معو شواىد 
أخرى تدعـ ىذه القواعد واألصوؿ أـ لـ يكف ؛ ألّف القرآف الكريـ بقراءاتو المختمفة أغنى قواعد 

. اّلمغة العربّية وزاد مف قيمتيا ، وأمّدىا بأمتف القواعد وأفضؿ األساليب 
 وقد كتبُت في ىذه الّرسالة ما ظير لي مف نتائج وال أّدعي الكماؿ في ذلؾ وال التّأليؼ 

االسمّية في أساليبيا واستعماالتيا حّتى  (ما)الّنحوي في رسالتي ىذه ، ولكّنني تتّبعت كممة 
وحاوؿ ىذا البحث أف يدرس الكممة دراسة . تكتمؿ صورتيا ، وتصبح واضحة المعالـ والّسمات 

 :نحوية وداللّية ، وأمكف مف خبلؿ ىذه الّدراسة التوّصؿ إلى عّدة نتائج ، كاف مف أىّميا

فتح البحث الباب لمّدراسة والتصنيؼ والتنسيؽ مف الباحثة خبلؿ شرح آراء العمماء في 
 في ىذه الرسالة عمى جمع ما تنوع مف – عّز وجّؿ –االسمّية، فقد أعانني اهلل  (ما)عمؿ كممة 

االسمية ، وجمع أصنافيا المتناثرة بيف طّيات الكتب، وما تفيده مف معاٍف جديدة،  (ما)أقساـ 
ووظائؼ نحوية متعددة ومتنوعة بتعدد ورودىا في سياؽ الجممة، وتنوع استعماالتيا، فكانت ثمرة 
ىذه الرسالة توضيحيا كاممة ليسيؿ عمى الباحثيف والدارسيف الرجوع إلييا، وتكوف معينة ليـ عمى 
الوصوؿ إلى خصائصيا وأنواعيا المتنوعة، ووظائفيا النحوية المختمفة، ودالالتيا المتعددة بأبسط 

 .وأقصر طريؽ

اعتمد المفّسروف عمى آراء الّنحاة فجعموىا في كتبيـ مبّينيف وجوه االتفاؽ واالختبلؼ في 
 .إعراب اآليات الكريمة

. االسمية في ألٍؼ ومئتيف وتسٍع وسبعيف آية مف آيات الذكر الحكيـ (ما)وردت 
االسمية في سور القرآف الكريـ فوجدُتيا وردت في خمس وتسعيف سورة مف  (ما)رصدُت 

، (67)، والممؾ  (55)، والّرحمف  (1)الفاتحة : سوره ، ولـ ترد في تسع عشرة سورة وىي 
( 94)، والشرح (93)، والضحى (89)، والفجر(88)، والغاشية  (85)، والبروج (76)واإلنساف 
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، (106)، وقريش(105)، والفيؿ  (103)، والعصر  (102)، والتكاثر  (98)، والبينة 
( . 114)، والناس (112)، واإلخبلص (110)، والنصر (108)، والكوثر(107)والماعوف 
 

عند النحاة، وىي تمتمؾ قوة ومبالغة في االستفياـ ليست  (ماذا ؟) اختمفت وجوه إعراب 
يحتـّ  (ماذا )تحتوي عمى كممتيف في أكثر وجوه تخريجيا، واالستفياـ بػِ    (ماذا)، لكوف (ما)في 

. معنى االستفياـ الذي يولد الرغبة عند اإلنساف لمبحث عف السبب أو التساؤؿ
االستفيامية المحضة في القرآف الكريـ فقد وردت في مئة موضع،  (ما) رصدت مواضع 

االستفيامية المسبوقة بحروؼ الجر أتت في خمس وعشريف آية ، والمعمقة ألفعاؿ القموب  (ما)و
االستفيامية كاممة  (ما)فيكوف مجموع اآليات التي وردت فييا . وردت في إحدى وعشريف آية 

. مئًة وثبلثًا وسبعيف آية
الشرطية، فقد يكوف فعؿ الشرط وجوابو  (ما)اختمفت العناصر المغوية التي تدخؿ عمييا 

مضارعيف أو ماضيْيف ، وقد يكوف فعؿ الشرط ماضيًا وجوابو مضارعًا ، وقد يكوف فعؿ الشرط 
ماضيًا وجوابو أمرًا ، أو فعؿ الشرط مضارعًا وجوابو جممة اسمية ، أو فعؿ الشرط يكوف ماضيًا 

. وجوابو جممة اسمية 
الشرطية في ثبلث و ثبلثيف آية مف آيات القرآف الكريـ، مف بينيما خمس  (ما) و ردت 

وعشروف آية اقترف الجواب فييا بالفاء، وىي الفاء الواقعة في جواب الشرط، ومف ضمنيا 
ولـ يقترف . عشروف آية جواب الشرط جممة اسمية وخمس أيات جواب الشرط فييا جممة فعمية

. جواب الشرط بالفاء في ثماني آيات فقط
ـّ التفريؽ بيف  االستفيامية بضوابط معينة تسيؿ عمينا التمييز  (ما)الموصولة و (ما) ت

ذا . فإنيا تكوف خبرية (إالّ )أو بعد (ال)و (لـ)أو  (ليس)إذا جاءت قبؿ  (ما)أّف : بينيما مثؿ وا 
ف . فإنيا تكوف نافية إال في مواضع قميمة مف مواضع آيات القرآف الكريـ (إال)قبؿ  (ما)جاءت  وا 
. بيف فعميف سابقيما ِعْمـٌ أو دراية أو نظر فتكوف موصولة (ما)وقعت 

:  في بعض األمور إال أف ىناؾ ثمة فروؽ منيا  (الذي)و (ما) رغـ التوافؽ بيف 
فبل يجوز فييا الخمط؛  (الذي)ال  (ما)إذا أردنا أف نخمط معنى العاقؿ مع غير العاقؿ استعممنا 

اسـ موصوؿ مشترؾ في المفرد والمثنى والجمع والمذكر  (ما)و. ألنيا تستخدـ لمعاقؿ فقط
لمعاٍف عدة في آف  (ما)وتستعمؿ . فإنو مختص بالمفرد المذكر فقط (الذي)والمؤنث؛ بخبلؼ 

أكثر  (الذي)فيي نّص لمموصولية فمذلؾ  (الذي)واحد كالموصوؿ واالستفياـ وغيره؛ بخبلؼ 
؛ ألنيا أكثر تحديدًا ووضوحًا، فيي عمى ىذا أعرؼ منيا لتحديد معناىا (ما)خصوصية مف 

. ووضوحو 
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الموصولة في ألؼ وخمس وخمسيف آية مف آيات الذكر الحكيـ، واالشتراؾ  (ما) وردت 
الموصولة  (ما)الموصولة والمصدرية في مئتيف وست وعشريف آية ، واالشتراؾ بيف  (ما)بيف 

الموصولة والمشتركة مع غيرىا ألؼ  (ما)فمجموع . والمصدرية والنكرة في اثنتي عشرة آية 
االسمية في آيات  (ما)الموصولة النصيب األكبر لػِ  (ما)فاحتمت . ومئتاف وثبلث وتسعوف آية 

. القرآف الكريـ
 {َفَ  اأْصبَػَرُىْماَعَلىا انَّ ِرا }: التعجبية في القرآف الكريـ في آيتيف فقط، وىما (ما)وردت 

، وقد اختمؼ النحاة عمى  (17: سورة عبس ) {قُِتَلا إلْنَس ُفاَ  اأْكَفَرها }و  (175: سورة البقرة )
في صيغة التعجب، واألقرب إلى الصواب أنيا نكرة تامة؛ ألف ذلؾ أدؽ وأبمغ لممعنى المراد  (ما)

. مف التعجب الذي يعّبر عّما خفي سببو عند اإلنساف الذي يحتاج لو في كثير مف التعبيرات 
وأفضميا أف تكوف نكرة تامة بغير صمة وال صفة  (بئس )و  (نعـ)بعد  (ما)تعددت اآلراء في 

إف تميت باسـ مفرد ، وأف تكوف نكرة منصوبة عمى التمييز والفعؿ صفة لمخصوص محذوؼ إف 
. تميت بجممة فعمية 

وقد  . (ما)، و (ِمْثؿ )وىي بمعنى  (سيّ )النافية لمجنس، و  (ال): مف  (السيما)تكونت 
. فييا ، واألجود أف تكوف زائدة وما بعدىا مجرور باإلضافة  (ما)اختمؼ عمى 
، والكافة الزائدة  (شيء)النكرة الموصوفة بمعنى : أربعة أوجو، وىي (ُرّبما)في  (ما)احتممت 

 . (إنساف)، واسـ نكرة بمعنى  (ُربّ )لوقوع المعرفة والفعؿ ، وزائدة ممغاة ما بعدىا يخفض بػِ 
. النكرة في القرآف الكريـ في ثماني عشرة آية فقط  (ما)وردت 

ويعمـ اهلل أنني قد بذلت قصارى جيدي في ىذه الرسالة، واهلل أسأؿ أف يجعمو نافعًا لي 
ف قصرت فيو سيٌو  ولغيري فإف وفقت فذلؾ فضؿ اهلل عمّي ، واهلل يؤتي فضمو مف يشاء ، وا 

وأسأؿ اهلل العظيـ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصًا . مني ؛ ألنني ال أعمـ ، وفوؽ كؿ ذي عمـ عميـ 
ويجنبنا الفواحش واألخطاء ويتقبؿ أعمالنا بنياتنا ويفسح لنا المجالس في جنات -  تعالى–لوجيو 
. النعيـ 

تـ بعوف اهلل وتوفيقو  
                                                                   

                                                                           الباحثة
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فهرس الٌشكاهد القرآنٌية 
 الٌصفحة السكرةاآلية الكريمة 
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78 



 

71 
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42 

97  17 
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 سكرة المائدة  (5) 
3 

 97 
80 





 

195 

116  92 
  سكرة األنعاـ (6) 
31  211 
80 


 

97 

119 





 

98 

136 

 

210 



 226 
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 95 ،

104 ،
107 ،

197،213 
  سكرة األعراؼ (7) 
16 

 20 
116 





 

130 

138 


 
92 

138 
 93 

177 





 

211 

 سكرة التكبة  (9) 
7 

 67 
  سكرة يكنس (10) 
18 




 

121 

77  43 
81 

 42 
101 

 48 
  سكرة هكد (11) 
60 

 115 
72  201 
79 

 95 
108،107 


 

98 
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  سكرة يكسؼ (12) 
25 



 

13 

47 





 

98،73 

65 



 

14 

89 
 95 

  سكرة الٌرعد (13) 
15 

 85 
  سكرة الحجر (15) 
2 


 

209 

85 
 98 

94 


 
114 

 سكرة الٌنحؿ  (16) 
19 

 95 
24 


 

34 

30 


 
29 ،37 

49 


 
86 

53 



 

69 

73 
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96 

 84 
97 








 

120 

 سكرة اإلسراء  (17) 
110 


 

63 

 سكرة الكهؼ  (18) 
16 

 98 
39 





 

76 

109 
 199 

 سكرة طه  (20) 
17 

 4 ،8 ،31 
69 





 

129 

71 


 
111 

72  111 
73 





 

125 

78 
 101 

 سكرة األنبياء  (21) 
37 

 
200 
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52  4 
98 


 

86 

101 
 86 

109 
 26 

 سكرة المؤمنكف  (23) 
33 


 

113 

40 
 214 

  سكرة الفرقاف (25) 
7 






 

10 

41 
 116 

60 


 
6 

 سكرة الٌشعراء  (26) 
23  3 ،6 
24 


 

3 

207 
 14 

   
 سكرة الٌنمؿ  (27) 
13-14 








 

14 
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 سكرة القصص  (28) 
28 

 198 
60 






 

72 

68 





 

126 

 سكرة العنكبكت  (29) 
7 








 

120 

42 

 

95 

 سكرة الٌرـك  (30) 
39 




 

60 

 سكرة الٌسجدة  (32) 
17 

 95 
 سكرة األحزاب  (33) 
36 








 

126 

37 
 111 

40 
 13 
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52  92 
 سكرة سبأ  (34) 
39 







 

74 

  سكرة فاطر (35) 
2 




 

68 

 سكرة يس  (36) 
6 


 

125 

27 


 
20،19 

35 


 
109 

57-58 

 

121 

 سكرة الٌصافات  (37) 
102  11 
 سكرة الٌزمر  (39) 
33-35 
















 

120 

 سكرة فٌصمت  (41) 
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112 

 سكرة الٌشكرل  (42) 
30 




 

65 

43 


 
126 

 سكرة الزخرؼ  (43) 
71 




 

110 

84 


 
106 

 سكرة األحقاؼ  (46) 
9 

 
96 

   
  سكرة محٌمد (47) 
18 




 

57 

 سكرة الفتح  (48) 
1-2 




 

47 

5 






 

47 

 سكرة القمر  (54) 



 233 

5 
 13 

 سكرة الحشر  (59) 
1 


 

85 

6 






 

60 

7 





 

60 

18 
 96 

  سكرة الٌصؼ (61) 
1 


 

85 

2 


 
17 

5  17 
  سكرة الجمعة (62) 
1 


 

85 

11 


 
85 

 سكرة التغابف  (64) 
1 


 

85 

  سكرة التحريـ (65) 
1 




 

17 
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  سكرة الحاٌقة (69) 
2،1 

 9 
3 

 26،10 
28 

 14 
  سكرة نكح (71) 
25 


 

214 

 سكرة المدٌثر  (74) 
49 

 42 
 سكرة الٌنبأ  (78) 
1  21،20،18 
.4 






 

127 

 سكرة النازعات  (79) 
43  17 
 سكرة عبس  (80) 
17 

 182،178 
  سكرة االنفطار (82) 
6 

 183،178 
18،17 



 

46 

  سكرة الٌطارؽ (86) 
5 

 17 
 سكرة الٌشمس  (91) 
5-7 


89 
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 سكرة الٌتيف  (95) 
4 

 12 
7 

 11 
  سكرة العمؽ (96) 
5 

 92 
  سكرة القارعة (101) 
10  4 
 سكرة الكافركف  (109) 
3 

 90 
 سكرة المسد  (111) 
2 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرس الٌشكاهد الٌشعرٌية 
 

 رقـ الشاهد رقـ الصفحةالٌشاعر البحر القافية أكؿ البيت 
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قافية الهمزة 

 17 118حّساف بف ثابت الواِفر َسَواُء َفَمْف ييجو 
 25 205َعِديَّ بف الرَّعبلء الغّساني الخفيؼ نجبلِء ُربَّما َضْربٍة 

 8 37غير معروؼ الوافر نّبئيِني دعى 
 

قافية الباء 
عمرو بف معد يكرب البسيط َنَشِب أمرُتَؾ الخيَر 

الزُّبيدي 
116 16 

 
قافية التٌاء 

 23 204َجَذْيَمة اأَلْبَرش المديد شماالُت ُربَّما َأْوفْيُت 
 

قافية الٌداؿ 
 27 207أنس بف مدركة الَخْثعمي الوافر َمْف يسوُد  َعَزْمُت عمى 
ـَ   2 19حّساف بف ثابت الوافر َرماِد عمى ما قا

 10 60طرفة بف العبد الّطويؿ َيْنَفِد أَرى 
 

قافية الرٌاء 
 3 23غير معروؼ الّرمؿ ِذكْر يا أبا األْسَود 
 24 204أبو ُدواد اإلَيادّي الخفيؼ الِمياُر ُربَّما الجاِمُؿ 

 15 108غير معروؼ البسيط َضَرُر ما اّلمُو 
 12 67غير معروؼ الوافر اْفِتقاَرا فماَتُؾ 

 
قافية القاؼ 
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 9 38الباىمي الوافر َحذيُؽ َأَنْورًا 
 5 29َيزيد بف مفرَّغ الِحْمَيري الّطويؿ طميُؽ َعَدْس 
 19 197أبو ِمْحَجف الثّقفي الكامؿ بطبلِؽ يا ُربَّ 

 
قافية اٌلالـ 

 6 32َلبيد بف أبي ربيعة الّطويؿ َوباطُؿ أاَل َتْسَأالِف 
 1 17غير معروؼ الّطويؿ المَطّوُؿ فتمَؾ والُة 

َلِت  َوَما ُكْنُت أْدري  4 27كثّير عّزة الّطويؿ َتوَّ
َعِبيد بف األبرص أو  الخفيؼ العقاِؿ رّبما َتْكَرُه 

مت  أمية بف أبي الصَّ
202 22 

 20 198امرؤ القيس الّطويؿ ُجْمُجِؿ أال ُربَّ 
 

قافية الميـ 
 18 174تميـ بف ُمقِبؿ البسيط ممموـُ ما أْطَيَب 
ـُ ساِلكاٍت   26 206أبو ُدواد اإلَيادّي الخفيؼ وُمقي
 14 106غير معروؼ البسيط والَكَرـِ َمْف ُيعَف 
نا َلِمّما   21 201أبو َحّية النُّميري الّطويؿ الَفـِ وا 
 13 94زياد اأَلْعَجـ األموّي الوافر تميـِ َوَجْدنا 

قافية الٌنكف 
 7 35جرير البسيط تحناَنا يا ُخْزَر 
 11 65حّساف بف ثابت البسيط ِمْثبلِف َمْف َيْفَعِؿ 

 

 المصادر كالمراجع بعد القرآف الكريـ

 

نديـ آؿ ناصر الديف ، مكتبة :  ، راقب أصولودقائؽ العربيةآؿ ناصر الديف ،أميف ، - 1
. ـ 1968 ،2لبناف ، بيروت ، ط
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. (ت.د)، 3 ، دار المعارؼ، مصر ، طالنحك الكظيفيإبراىيـ ، عبد العميـ، - 2
 
بيد، - 3 ًَ ًبيد بف األبرصاألبرص ، ِع  .  ـ1964- ىػ1384، دار صادر، بيروت، ديكاف عى

 

: األخفش ، سعيد بف مسعدة البمخي المجاشعي - 4
عبد األمير محمد أميف الورد ، عالـ الكتب ، بيروت ، :، تحقيؽمعاني القرآف             - 
                                     .ـ 1985- ىػ1405، 1               ط

عبد األمير محمد أميف الورد ، عالـ الكتب ، بيروت ، : ،تحقيؽمعاني القرآف             - 
                                       .ـ 2003-  ىػ1424، 2               ط

 
عبد :  ، تحقيؽ التصريح بمضمكف التكضيحاألزىري ، خالد زيف الديف بف عبد اهلل ، - 5

 .  (ت.د) ، 1، ط (ـ.د)الفتاح بحيري إبراىيـ ، دار الفكر ، 
 
أحمد المزيدي ، دار :  ، تحقيؽ معاني القراءاتاألزىري ، أبو منصور محمد بف أحمد ، - 6

.  ـ1999- ىػ1420 ، 1الكتب العممية ، بيروت ، ط
 
: األشموني ، أبو الحسيف نور الديف عمي بف محمد بف عيسى - 7

ميؿ بديع  :  ، تحقيؽ شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ             -  حسف حمد وا 
. ـ 1998- ىػ1419 ، 1               يعقوب ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط

،     شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ كمعه شرح الشكاهد لمعيني             - 
 . (ت.د)              دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة ، 

 
محمد حسيف العرب : ، تحقيؽ ركح المعاني األلوسي ، أبو الفضؿ شياب الديف محمود ، - 8

 .ـ 1994- ىػ1414 ، 2، دار الفكر ، بيروت ، ط

 
 1حّنا الفاخوري ، دار الجيؿ ، بيروت ، ط:  ، تحقيؽ ديكاف امرئ القيسامرؤ القيس ، - 9
.  ـ 1989- ىػ1409، 
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:  ابف األنباري ، أبو البركات كماؿ الديف بف عبد الرحمف بف محمد - 10

  اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،               -
.  ـ 1998- ىػ1418، 1حسف حمد ، دار الكتب العممية،بيروت، ط:                 تحقيؽ 

طو عبد الحميد طو ، الييئة  : ، تحقيؽ البياف في غريب إعراب القرآف -
.    ـ 1970-ىػ1390       المصرية العامة لمتأليؼ والنشر ، القاىرة ،           

 
 ، دار الكتب العممية، بيروت ، الككاكب الدرٌيةاألىدؿ ، محمد بف أحمد عبد الباري ، - 11

. ـ 1995- ىػ1419
 

  كتاب الكٌناش في فني النحكاألّيوبي ، المؤيد عماد الديف الشيير بصاحب حماة ،- 12
- ىػ1420 ، 1رياض حسف الخّواـ ، المكتبة المصرية ، بيروت ، ط:  ،  تحقيؽكالصرؼ

. ـ 2000
 

 ، دار الكتب العممية ، المعجـ المفٌصؿ في النحك العربيبايتي ، عزيزة فّواؿ ، - 13
. ـ 1992- ىػ1413 ، 1بيروت ، ط

 
أحمد حامد ، :  ، تحقيؽأسرار النحكباشا ، ابف كماؿ شمس الديف أحمد بف سميماف ، - 14

 .ـ 2002- ىػ1422 ، 2دار الفكر ، بيروت ، ط

 
أحمد عبيدو عناية ، دار :  ، تحقيؽتفسير ركح البيافالبروسوي ، إسماعيؿ حّقي ، - 15

 .ـ 2001-ىػ1421 ، 1إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط

 
 .ـ 1869 ، 1 ، مكتبة لبناف ، بيروت ، ط، قطر المحيطالبستاني ، بطرس - 16

 
مكتبة لبناف ، ، - معجـ كسيط لمغة العربية - الكافي البستاني ، عبد اهلل ، - 17

 .ـ 1980بيروت، 
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مؿ مف كتاب الَبْطمُيوسي ، أبومحمد بف عبد اهلل بف محمد ، - 18 مؿ في إصالح الخى الحى
  . (ت.د )سعيد عبد الكريـ سّعودي ، دار الطميعة ، بيروت ، :  ، تحقيؽالجيمىؿ

 
  .(ت.د) ، 1 ، دار صادر، بيروت ، طخزانة األدبالبغدادي ، عبد القادر بف عمر ، - 19

 
 ، نظـ الدُّرر في تناسب اآليات كالسكرالبقاعي ، برىاف الديف إبراىيـ بف عمر ، - 20

 .ـ 1995- ىػ1415 ، 1عبد الرزاؽ الميدي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط:تحقيؽ 

 
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المعركؼ بػ البيضاوي ، ناصر الديف الّشيرازي ، - 21
  . (ت.د) ، دار صادر ، بيروت ، (تفسير البيضاكم)

 
 :ثابت ، حّساف - 22

 . (ت.د)، دار صادر ، بيروت ، ديكاف حٌساف بف ثابت               - 
وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ،  :  ، تحقيؽ ديكاف حٌساف بف ثابت              - 
. ـ 1974                

 
براىيـ :  ، تحقيؽ فقه المغة كسٌر العربيةالّثعالبي ، أبو منصور ، - 23 مصطفى الّسّقا وا 

. ـ 1972- ىػ1392 ، 3، ط (ـ.د)،  (ف.د)األبياري وغيرىما ، 
 

معجـ الشعراء مف العصر الجاهمي حتى سنة الجّبوري ، كامؿ سمماف ، - 24
. ـ 2003-ىػ1424 ، 1، دار الكتب العممية ، بيروت ، طـ2002

 
عبد المنعـ الحفني ، :  ، تحقيؽ الٌتعريفاتالجرجاني ، عمي بف محمد السّيد الّشريؼ ، - 25

 .ـ 1991دار الرشاد ، القاىرة ، 

 
الٌنشر في القراءات ابف الجزري ، الحافظ أبي الخير محمد بف محمد الّدمشقي ، - 26

  .(ت.د) ، دار الكتب العممية ، بيروت ، العشر
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 :ابف جّني ، أبو الفتح عثماف - 27

 . (ت.د)عبد الحكيـ بف محمد ، المكتبة التوفيقية ، :  ، تحقيؽ الخصائص              - 
 ، 2حامد المؤمف ، عالـ الكتب ، بيروت ، ط:  ، تحقيؽ اٌلممع في العربية              - 
. ـ 1985- ىػ1405                
:   ، تحقيؽ المحتسب في تبيف كجك  شكاذ القراءات كاإليضاح عنها              - 

. ـ 1994- ىػ1415، القاىرة ،  (ف.د)                عمي ناصؼ وعبد الحميـ النجار ، 
 

 ، تحقيؽ زاد المسير في عمـ التفسيرالجوزي ، أبو محمد بف عبد الرحمف بف محمد ، - 28
. ـ 1987- ىػ1407 ، 1محمد بف عبد اهلل ، دار الفكر ، بيروت ، ط: 
 

: تحقيؽ تاج المغة كصحاح العربٌية ، : الٌصحاح الجْوىري ، إسماعيؿ بف حّماد ، - 29
 . (ت.د)أحمد عبد الغفور عّطار ، دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، 

 
: ابف الحاجب ، أبو عمرو عثماف - 30

فخر صالح سميماف قدارة ، دار عّمار،          : ،تحقيؽأمالي ابف الحاجب                       - 
. ـ 1989- ىػ1409                    عماف ، 

موسى بناي العميمي ، إحياء التراث  :،تحقيؽاإليضاح في شرح المفٌصؿ                 - 
 . (ت.د)                    اإلسبلمي ، العراؽ ، 

 
 ، الٌدٌر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكفالحمبي ، أحمد بف يوسؼ الّسميف ، - 31

. ـ 1986- ىػ1406 ، 1أحمد محمد الخّراط ، دار القمـ ، دمشؽ ، ط: تحقيؽ 
 

 ، مكتبة الّرشد ، التٌأكيؿ النحكم في القرآف الكريـالحموز ، عبد الفتّاح أحمد ، - 32
. ـ 1984- ىػ1404 ، 1الرياض ، ط

 
:  ، تحقيؽ اٌلمباب في عمكـ الكتابالحنبمي ، أبو جعفر عمر بف عمي بف عادؿ ، - 33

. ـ 1998-ىػ1419 ، 1عادؿ أحمد عبد الموجود وغيره ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط
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حاشية القكنكٌم عمى تفسير اإلماـ الحنفي ، عصاـ الديف إسماعيؿ بف محمد ، - 34
 .ـ 2001- ىػ1422 ، 1 ، دار الكتب العممية ، بيروت ، طالبيضاكم

 
 :أبو حّياف األندلسي ، محمد بف يوسؼ - 35

مصطفى النّحاس ، مطبعة  : ،تحقيؽ ارتشاؼ الٌضرب مف لساف العرب               -  
. ـ 1987- ىػ1408 ، 1                    المدني ، القاىرة ، ط

عادؿ أحمد عبد الموجود وآخريف ،  : ،تحقيؽالبحر المحيط في التفسير                 - 
. ـ 1993- ىػ1413 ، 1                    دار الكتب العممّية ، بيروت ، ط

              
ىادي عطّية مطر ، : تحقيؽ كشؼ المشكؿ في النحك، الحيدرة ، عمي بف سميماف ، - 36

. ـ 1984- ىػ1404 ، 1مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، ط
 

: ابف خالويو ، الحسيف بف أحمد - 37
 ، 1،المكتبة الثّقافّية، بيروت ، طإعراب ثالثيف سكرة مف القرآف الكريـ              - 
. ـ 1987- ىػ1407                
عبد الرحمف العثيميف ، مكتبة  :  ، تحقيؽ إعراب القراءات الٌسبع كعممها             - 

. ـ 1992- ىػ1413 ، 1               الخانجي ، القاىرة ، ط
، تحقيؽ ، أحمد المزيدي ، دار الكتب العممية ، الحٌجة في القراءات الٌسبع             - 
. ـ 1999- ىػ1420 ،1بيروت، ط              

 
 ، دار إحياء حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿالخضري ، محمد الخضري عمي ، -  38

 . (ت.د)،  (ـ.د)الكتب العربّية ، 
 

 ، مكتبة األدكات النحكٌية كدالالتها في القرآف الكريـخضير ، محمد أحمد ، - 39
. ـ 2001األنجمو المصرّية ، القاىرة ، 

 
 ، دار الفكر العربي ، بيروت ، الٌتفسير القرآني لمقرآف الخطيب ، عبد الكريـ ، – 40

 .ـ1970
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إعراب الٌشكاهد القرآنٌية كاألحاديث النبكٌية في كتاب الخّواـ ، رياض بف حسف ، - 41

 . ـ1994- ىػ1414 ، 2 ، عالـ الكتب ، بيروت ، طشرح قطر الٌندل كبٌؿ الٌصدل

 
 ، البنية التأسيسية ألساليب البياف في المغة العربٌيةالّدراويش ، حسيف أحمد ، - 42

 .ـ 1996- ىػ1416 ، 1مطبعة بيت المقدس ، القدس ، ط

 
 ، دار الماءات في مصٌنفات اٌلمغكٌييف كالٌنحاةالّدراويش ، محمود أحمد أبو كّتة ، - 43

 .ـ 2004- ىػ1425 ، 1البشير ، عماف ، ط

 
 ، 8 ، اليمامة ، دمشؽ ، طإعراب القرآف الكريـ كبيانهالّدرويش ، محيي الّديف ، - 44

 .ـ 2001- ىػ1422

 
- ىػ1422 ، 3 ، دار القمـ ، دمشؽ ، طمعجـ القكاعد العربٌيةالّدقر ، عبد الغني ، - 45

. ـ 2001
 . ـ1990 ، 7، مؤسسة الرسالة، بيروت، طسير أعالـ النبالء الذىبي،- 46

- ىػ1408 ، دار النيضة العربّية ، بيروت ، الٌتطبيؽ الٌنحكمالّراجحي ، عبده ، - 47
 .ـ 1988

 
، دار اإليماف ، بيروت ، مختار الٌصحاحالّرازي ، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ، - 48
  .(ت.د)

 
  .(ت.د) ، دار صادر ، بيروت ، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمربيعة ، لبيد ، - 49

 
دار مكتبة الحياة ، ، -  مكسكعة لغكٌية حديثة–معجـ متف اٌلمغة رضا ، أحمد ، - 50

 .ـ 1960- ىػ1380بيروت ، 
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:  ، تحقيؽ شرح كافية ابف الحاجبرضي الّديف ، محمد بف الحسف األستراباذي ، - 51
 .ـ 1998- ىػ1419 ، 1إميؿ بديع يعقوب ، دار الكتب العممّية ، بيروت ، ط

 
عبد الفتاح :  ، تحقيؽ معاني الحركؼالّرّماني ، أبو الحسف عمي بف سميماف ، - 52

 .ـ 1988إسماعيؿ شمبي ، دار الّشماؿ ، لبناف ، 

 
:  ، تحقيؽ قراضة الٌذهب في عممي الٌنحك كاألدبزاده ، أحمد التّائب عثماف ، - 53

 .ـ 1988 ، 1محمد الّتونجي ، دار صادر ، بيروت ، ط

 
 .ـ 1966- ىػ1386 ، دار صادر ، بيروت ، تاج العركسالزَّبيدي ، محمد مرتضى ، - 54

 
 :الّزّجاج ، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف الّسري - 55

إبراىيـ األبياري ، دار الكتاب اّلمبناني ، بيروت ، :، تحقيؽ إعراب القرآف           - 
. ـ 1982- ىػ1403 ، 2            ط
عرابه         -  عبد الجميؿ شمبي ، دار الحديث ، القاىرة، :  ، تحقيؽ معاني القرآف كاإ
. ـ 1997- ىػ1418 ، 2 ط          

 
: الّزّجاجي ، أبو القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ - 56

 ،  1عمي توفيؽ الحمد ، دار األمؿ ، األردف،ط:  ، تحقيؽ الجمؿ في النحك              - 
. ـ 1972- ىػ1404                
عمي توفيؽ الحمد ، مؤسسة الّرسالة ، بيروت ،  :  ، تحقيؽ حركؼ المعاني              - 
.  ـ 1986- ىػ1406 ، 2               ط

 
 ، دار الفكر ،      الٌتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهجالّزحيمي ، وىبة ، - 57

. ـ 1991- ىػ1411 ، 1دمشؽ ، ط
 

محمد :  ، تحقيؽ البرهاف في عمـك القرآفالّزركشي ، بدر الّديف محمد بف عبد اهلل ، - 58
 .ـ 1972- ىػ1391 ، 2، ط (ـ.د)،  (ف.د)أبو الفضؿ إبراىيـ ، 
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 .ـ1998، 13، دار العمـ لممبلييف ، بيروت، طاألعالـالِزِرْكمي، خير الديف، - 59

: الّزمخشري ، محمود بف عمر- 60
. ىػ 1354 ، 1 ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر ، طالكٌشاؼ                - 
  .(ت.د)، 2 ، دار الجيؿ ، بيروت ، طالمفصؿ في عمـ العربية                  - 

 ، تحقيؽ الفٌضة المضيئة في شرح الٌشذرة الٌذهبٌية في عمـ العربٌيةزيد ، أحمد ، - 61
 .ـ 1989- ىػ1410 ، 1عبد المنعـ فائز مسعد ، مطبعة المعارؼ ، القدس ، ط: 

 
- ىػ1420 ، 1 ، دار الفكر ، عماف ،طمعاني النحكالّسامّرائي ، فاضؿ صالح ، - 62

 .ـ2000

 
عبد المطيؼ عبد :  ، تحقيؽ تفسير أبي السعكدأبو السعود ، محمد الَعمادي الحنفي ، - 63

 .ـ1999-ىػ1419 ، 1الّرحمف ، دار الكتب العممّية ، بيروت ، ط

 
 ، دار ابف حـز ، بيروت تفسير القرآفالسُّْممي ،عز الديف  عبد العزيز بف عبد الّسبلـ ، - 64
 .ـ 2002-ىػ1422 ، 1، ط

 
عبد الّسبلـ محمد :  ، تحقيؽ الكتابسيبويو ، أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر ، - 65

 .(ت.د) ، 1ىاروف ، دار الجيؿ ، بيروت ، ط

 
 :السيوطي ، أبو الفضؿ عبد الرحمف جبلؿ الديف - 66

فّواز أحمد زمْرلي ، دار الكتاب ،  :  ، تحقيؽ اإلتقاف في عمـك القرآف                  - 
. ـ 2003- ىػ1424 ، 1                    بيروت ، ط

 ، 3فايز ترحيني ، دار الكتاب ، بيروت ،ط: ،مراجعةاألشبا  ك الٌنظائر                 - 
. ـ 1996-ىػ1417                   
، تصحيح و تعميؽ،محمد الّشنقيطي، مكتبة الحياة ،   شرح شكاهد المغني                 - 

 . (ت.د)                   بيروت ، 
محمد عبد الّرحيـ ، دار  :  ، تحقيؽ معترؾ األقراف في إعجاز القرآف                 - 
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. ـ2003- ىػ1423 ، 1                   الفكر ، بيروت ، ط
،تحقيؽ أحمد شمس الديف، دار همع الهكامع في شرح جمع الجكامع                 - 

.  ـ1998- ىػ1418 ، 1                   الكتب العمّمية ، بيروت ، ط
 

 ، تحقيؽ جامع البياف في تفسير القرآفالّشافعي ، محمد بف عبد الّرحمف الّشيرازي ، - 67
 .ـ2004- ىػ 1424 ، 1عبد الحميد ىْنداوي ، دار الكتاب العمّمية ، بيروت ، ط: 

 
 ، دائرة الٌشجرٌية األماليابف الّشجري ، ضياء الّديف أبي الّسعادات ىبة اهلل بف حمزة ، - 68

 .ىػ 1349 ، 1المعارؼ العثمانّية ، حيدر آباد الّدكف ، ط

 

 ، مؤسسة الرسالة معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـالّشريؼ ، محمد حسف ، - 69
 .ـ1996- ىػ 1417 ، 1، بيروت ، ط

 

ىػ 1415 ، 2 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طشرح ديكاف جريرشمؽ ، تاج الّديف ، - 70
. ـ1994- 
 

تركي            :  ، تحقيؽ شرح المقدمة الجزكلية الكبيرالشّموبيف ، أبو عمي األزدي ، - 71    
.  ـ1994- ىػ1414 ، 2العتيبي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 
الدرر المكامع عمى همع الهكامع شرح جمع الجكامع الشنقيطي، أحمد بف األميف، - 72

، 1عبد العاؿ سالـ مكـر ، دار البحوث العممية، الكويت، ط:  ، تحقيؽفي العمكـ العربية
. ـ1981

 

 ، تقديـ ، مازف اإلماـ ابف القٌيـ الجكزٌية كآراؤ  الٌنحكٌيةالشّوا ، أيمف عبد الرّزاؽ ، - 73
. ـ1995- ىػ1416 ، 1المبارؾ ، دار البشائر ، دمشؽ ، ط

 

فتح القدير الجامع بيف فنٌي الركاية كالدراية الشوكاني ، محمد بف عمي بف محمد ، - 74
ـ 1997- ىػ1418 ،  3سيد عمراف ، دار الحديث ، القاىرة ،ط:  ، تحقيؽ مف عمـ التفسير

  .
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. ـ 1973، دار الشرؽ العربي ، بيروت ، المباب في النحكالّصابوني ، عبد الوىاب، - 75
 

- ىػ1417، 1 ، دار الّصابوني ، القاىرة ، طصفكة التفاسيرالّصابوني ، محمد عمي ، - 76
 . ـ 1997

 
  . (ت.د )،  (ـ.د)،  (ف.د) ، حاشية الٌصٌباف عمى شرح األشمكنيالّصّباف ، - 77

 
مصطفى مسمـ محمد ، :  ، تحقيؽ تفسير القرآفالّصنعاني ، عبد الرّزاؽ بف ىماـ ، - 78

 . ـ 1989- ىػ1410، 1مكتبة الّرشد ، الرياض ، ط

 
 . ـ 1999- ىػ1420، 1 ، دار الفكر ، بيروت ، طالكفاؼالّصيداوي ، يوسؼ ، - 79

 
- ىػ1418، 4 ، دار ابف حـز ، بيروت ، طمعجـ البالغة العربيةطبانة ، بدوي ، - 80

 . ـ 1997

 
، مجمع البياف في تفسير القرآفالطبرسي ، أبو عمي الفضؿ بف الحسف بف الفضؿ ، - 81

 . ـ 1997- ىػ1418، 1إبراىيـ شمس الديف ، دار الكتب العممّية ، بيروت ، ط: تحقيؽ

 
 :الطبري ، أبو جعفر محمد بف جرير - 82

، 3 ، دار المعرفة ، بيروت ، طجامع البياف في تفسير القرآف             - 
.           ـ 1978- ىػ1398                   
: خميؿ الميس ، ضبط :  ، قدـ لو جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف           - 

. ـ 1995- ىػ1415               صدقي العطار ، دار الفكر ، بيروت ، 
                

 (ف.د) ، الجكاز النحكم كداللة اإلعراب في المعنىالطميحي ، عبد القادر بالقاسـ ، - 83
  .(ت.د)،  (ـ.د)، 
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أحمد :  ، تحقيؽالتبياف في تفسير القرآفالطوسي ، أبو جعفر محمد بف الحسف ، - 84
  .(ت.د )العاممي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

 
 ، دار سحنوف ، تونس ، تفسير الٌتحرير كالٌتنكيرابف عاشور ، محمد الطاىر ، - 85
  .(ت.د)

 
 ، دار الفرقاف ، عماف (عمـ المعاني)البالغة فنكنها كأفنانها عباس ، فضؿ حسف ، - 86
 .ـ2000- ىػ1421، 7، ط

 
عمر فاروؽ الّطباع ، دار القمـ ، :  ، تحقيؽديكاف طرفة بف العبدالعبد ، طرفة ، - 87

 . (ت.د)بيروت، 
 

، 1 ، دار القمـ ، الكويت ، طفي بناء الجممة العربيةعبد المطيؼ ، محمد حماسة ، - 88
 .ـ 1982- ىػ1402

 
فؤاد سزكيف ، مكتبة :  ، تحقيؽمجاز القرآفأبو عبيدة ، معمر بف المثنى التيمي ، - 89

 .ـ 1970- ىػ1390، 2الخانجي ، دار الفكر ، بيروت ، ط

 
 . (ت.د) ، دار النيضة ، بيروت ، عمـ المعانيعتيؽ ، عبد العزيز ، - 90
 

إحساف عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، :  ، تحقيؽديكاف كثٌير عٌزةعّزة ، ُكثّير ، - 91
 . ـ 1971- ىػ1391

 
 :ابف عصفور ، أبو الحسف عمي بف مؤمف - 92

شراؼ شرح جمؿ الٌزٌجاجي -                    ميؿ بديع يعقوب، : ، تقديـ وا       فّواز الشعار وا 

 .ـ1998- ىػ 1419دار الكتب العممّية ، بيروت ،                        

     أحمد عبد الموجود وعمي محمد :  ، تحقيؽ المقٌرب كمعه مثؿ المقٌرب               - 

. ـ1998- ىػ 1418 ، 1معّوض ، دار الكتب العممّية ، بيروت ، ط                      
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 ، مطبعة حّساف ، دراسات ألسمكب القرآف الكريـعضيمة ، محمد عبد الخالؽ ، - 93
 .(ت.د)القاىرة ،

 
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب ابف عطّية ، أبو محمد عبد الحؽ بف غالب ، - 94

- ىػ1413عبد السبلـ عبد الشافي محمد ، دار الكتب العممية ، بيروت ، :  ، تحقيؽالعزيز
. ـ 1993

 
 : ابف عقيؿ ، بياء الديف عبد اهلل - 95

محمد محيي الديف عبد  :،تحقيؽشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ                 - 
.  ـ 1998- ىػ1419                    الحميد ، دار التراث ، القاىرة ، 

محمد كامؿ بركات ، دار   :  ، تحقيؽالمساعد عمى تسهيؿ الفكائد              - 
.  ـ 1982الفكر، دمشؽ ،                  

 
:  العكبري ، أبو البقاء عبد اهلل بف الحسيف - 96

،  (ـ.د)، (ف.د)عمي محمد البجاوي ،:  ، تحقيؽالتبياف في إعراب القرآف               - 
 . (ت.د)                  
عبد الرحمف بف  :  ، تحقيؽالتبييف عف مذاهب البصرييف كالككفييف               - 

-   ىػ1406، 1                  سميماف العثيميف ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيروت ، ط
. ـ 1986                 

غازي مختار طميمات ،دار  :  ، تحقيؽالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب               -
. ـ 1995- ىػ1416، 1                  الفكر ، بيروت ، ط

 
 ،عالـ الكتب ، معجـ القراءات القرآنيةعمر ، أحمد مختار وعبد العاؿ سالـ مكـر ، - 97

. ـ 1997، 3بيروت ، ط
 

 ، المكتبة العصرية ، بيروت ، جامع الدركس العربيةالغبلييني ، مصطفى ، - 98
.  ـ 1999- ىػ1419

 



 250 

سعيد : ، تحقيؽالتذكرة في القراءاتابف غمبوف ،أبو الحسف طاىر بف عبد المنعـ ، - 99
.  ـ 2001- ىػ1422 ، 1صالح زعيمة ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط

 
شياب الّديف أبو : ، تحقيؽ معجـ مقاييس اٌلمغةابف فارس ، أبو الحسيف أحمد ، - 100

 .ـ 1994- ىػ1415 ، 1عمرو، دار الفكر ، بيروت ، ط

 
 :الفارسي ، أبو الحسف بف أحمد بف عبد الغفار - 101

. ـ1969- ىػ1389 ،1حسف شاذلي فرىود ، ط:  ، تحقيؽ اإليضاح العىضيدم        - 
صبلح الّديف عبد اهلل السَِّنكاوي ، مطبعة المعاني ، بغداد ،  :  ، تحقيؽ البغدادٌيات         - 
 . (ت.د)           
-  ىػ1421 ، 1 ، دار الكتب العممية ، بيروت ، طالحٌجة لمقرٌاء الٌسبعة         - 
 .              ـ 2001           

 
مجيب النِّدا إلى شرح قطر الفاكيي ، أحمد بف الجماؿ عبد اهلل بف أحمد بف عمي ، - 102
 .ـ 1971- ىػ1390 ، 2 ، مصطفى البابي الحمبي وأوالده ، مصر ، طالنَّدل

 
محمد عمي النجار وآخروف :  ، تحقيؽ معاني القرآفالفّراء ، أبو زكرّيا يحيى بف زياد ، - 103

 . (ت.د)،  (ـ.د)، دار السُّرور ، 
 

فخر الديف قباوة ، مؤسسة :  ، تحقيؽ الجمؿ في النحكالفراىيدي ، الخميؿ بف أحمد ، - 104
 .ـ 1985- ىػ1405 ، 1الّرسالة ، بيروت ، ط

 

يوسؼ :  ، تحقيؽ القامكس المحيطالفيروزأبادي ، مجد الديف محمد بف يعقوب ، - 105
 . ـ 1995- ىػ1415البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ، 

 
: ، قّدـ لو الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي ، أبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري ، - 106

عرفات العّشا ، دار الفكر ، بيروت ، : صدقي جميؿ ، خّرج حديثو : خميؿ الميس ، مراجعة 
 .ـ 1993- ىػ1414 ، 1ط
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حاشية محيي الٌديف شيخ زاد  الَقْوجوي ، محمد بف مصمح الّديف مصطفى الحنفي ، - 107
 ، 1 ، دار الكتب العممية ، بيروت ، طتفسير القاضي البيضاكم عمى

 .ـ 1999- ىػ1419 

 
، 2أحمد محمد شكر ،دار الحديث،القاىرة ،ط:  ، تحقيؽالٌشعر كالٌشعراءابف قتيبة ، - 108

 .ـ 1998- ىػ1418

 
 ،دار الفكر ، تفسير ابف كثيرابف كثير ، الحافظ عماد الّديف أبي الفداء إسماعيؿ ، - 109

 .ـ 1981- ىػ1401بيروت ، 

 
عبد :  ، تحقيؽ مفاتيح األغاني في القراءات كالمعانيالكرماني ، أبو العبلء ، - 110

 .ـ 2001- ىػ1422 ، 1الكريـ مدلج ، دار ابف حـز ، بيروت ، ط

 
اإلرشاد إلى عمـ الكيشي ، شمس الّديف محمد بف أحمد عبد اّلمطيؼ الُقرشي ،- 111

 .ـ 1999 ، 1 دار ابف خمدوف ، اإلسكندرية ، طاإلعراب،

 
 ، عالـ الكتب ، فيض الٌرحيـ في قراءات القرآف الكريـاّلمحاـ ، سعيد محمد ، - 112

. ـ 1995- ىػ1415 ، 1بيروت ، ط
 

 :ابف مالؾ ، جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل الّطائي - 113

. ـ 2001- ىػ1422 ، 1 ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، طألفية ابف مالؾ                 - 
محمد كامؿ بركات ، دار  :  ، تحقيؽ تسهيؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد                 - 

. ـ 1967- ىػ1388،  (ـ.د)                   الكتاب العربي ، 
محمد عبد القادر عطا وطارؽ فتحي السّيد، دار  : ، تحقيؽ شرح الٌتسهيؿ                 - 

.  ـ 2001- ىػ1422 ، 1                   الكتب العممية ، بيروت ، ط
عدناف الدوري ، مطبعة :  ، تحقيؽ شرح عمدة الحافظ كعدة الالفظ                 - 

.  ـ1977-ىػ 1397                   العاني، بغداد ، 
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محمد عبد الخالؽ عضيمة ، : ، تحقيؽالمقتضبالمبّرد ، أبو العّباس محمد بف يزيد ، - 114

. ىػ 1399عالـ الكتب ، القاىرة ، 
 

ـ 1972- ىػ 1392 ، 2، القاىرة ، ط (ف.د) ، المعجـ الكسيطمجمع اّلمغة العربية ، - 115
 .
 

 ، المكتبة العصرية ، بيروت، في النحك العربي نقده كتكجيهالمخزومي ، ميدي ، - 116
 .ـ 1964 ، 1ط

 
فخر :  ، تحقيؽ الجنى الٌداني في حركؼ المعانيالمرادي ، الحسف بف قاسـ ، - 117

 .    ـ 1992الّديف قباوة ومحمد نديـ فاضؿ ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 

 
باسؿ عيوف الّسود، : ، خّرج آياتو وأحاديثو ، تفسير المراغيالمراغي ، أحمد مصطفى - 118

.  ـ 1998- ىػ1418 ، 1دار الكتب العممية ، بيروت ، ط
 

 :مسعد ، عبد المنعـ فائز - 119

- ىػ1407 ، 2 ، مطبعة رواف التجارية ، القدس ، طالحٌجة في النحك              - 
. ـ 1987                 
-  ىػ1422 ، 1 ، مطبعة بيت المقدس ، راـ اهلل ، طالعمدة في النحك             - 
. ـ 2002               

 
عبد :  ، تحقيؽ المصباحالمطّرزي ، أبو الفتح ناصر الّديف بف عبد السّيد بف عمي ، - 120

  . (ت.د) ، 1الحميد طمب ، مكتبة الّشباب ، المنيرة ، ط

  
عمي موسى :  ، تحقيؽ شرح ألفٌية ابف معطو ابف معٍط، يحيى بف عبد المعطي ، - 121

. ـ 1985- ىػ1405 ، 1الّشوممي ، مكتبة الخريجي ، الّرياض ، ط
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عبد العتروس صالح، : ، جمع وتنسيؽ ديكاف يزيد بف مفرَّغ الًحٍميىرممفرَّغ، يزيد، - 122
 . ـ1982، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 
 ، دار المعارؼ القرآف الكريـ كأثر  في الدراسات النحكيةمكـر ، عبد العاؿ سالـ ، - 123

 .  ـ 1968، مصر ، 

 
حاتـ صالح الّضامف :  ، تحقيؽ مشكؿ إعراب القرآفمّكي ، ابف أبي طالب القيسي ، - 124

 .ـ 1987- ىػ1407 ، 3، مؤسسة الّرسالة ، بيروت ، ط

 
 .ـ 2000 ، دار الكرمؿ ، عّماف ، أطمس النحك العربيالمناصرة ، عّباس ، - 125

 
 ، دار بيروت ، بيروت ، لساف العربابف منظور ، أبو الفضؿ جماؿ الّديف ، - 126

 .ـ 1968- ىػ1388

 
محمد :  ، تحقيؽ مجمع األمثاؿالميداني ، أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ ، - 127

 .ـ 1992- ىػ1412محيي الّديف عبد الحميد ، المكتبة العصرّية ، بيروت ، 

 
 ، دار ما يدكر بيف الحرفٌية كاالسمٌية في لغتنا العربٌيةالّنابي ، عمي محمود ، - 128

  .(ت.د)الكتاب ، القاىرة ، 

زىير :  ، تحقيؽ إعراب القرآفالّنحاس ، أبو جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ ، - 129
 .ـ 1988- ىػ1409 ، 3غازي زاىد ، عالـ الكتب ، بيروت ، ط

 
: قاسـ الّرفاعي ، تحقيؽ :  ، قّدـ لو تفسير النَّسفيالنَّسفي ، عبد اهلل بف أحمد ، - 130

 .ـ 1989- ىػ1408 ، 1إبراىيـ رمضاف ، دار القمـ ، بيروت ، ط

 
المكٌرر فيما تكاتر الّنّشار ، أبو حفص عمر بف قاسـ بف محمد المصري األنصاري ، - 131
 ، 1أحمد الحفياف ، دار الكتب العممّية ، بيروت، ط:  ، تحقيؽ القراءات الٌسبع كتحٌرر مف

 .ىػ 1422
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مصابيح المغاني ابف نور الّديف ، محمد بف عمي بف عبد اهلل بف إبراىيـ الموزعي ، - 132
- ىػ1،1415جماؿ طمبو ، دار زاىد الُقدسي ، القاىرة ، ط:  ، تحقيؽ حركؼ المعاني في

. ـ 1995
 

المستدرؾ عمى  الّنيسابوري ،الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ، - 133
-ىػ1420 ، 1حمدي الدَّمرداش محمد ، المكتبة العصرية ، بيروت، ط: ، تحقيؽ الصحيحيف

. ـ 2000
 

 الكسيط في تفسير القرآف المجيدالّنيسابوري ، أبو الحسف عمي بف أحمد الواحدي ،- 134
- ىػ1415 ، 1عادؿ أحمد عبد الموجود وغيره ، دار الكتب العممّية ، بيروت ، ط: ، تحقيؽ 

 .ـ 1994

 
:  ، تحقيؽ إيجاز البياف عف معاني القرآفالّنيسابوري ، محمود بف أبي الحسف ، - 135

 .ـ 1995 ، 1حنيؼ بف حسف القاسمي ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيروت ، ط

 
 ، دار الجيؿ، بيروت، األساليب اإلنشائٌية في النحك العربيىاروف ، عبد السبلـ ، - 136

 .ـ 1979- ىػ1399 ، 2ط

 
عبد المعيف :  ، تحقيؽ األزهٌية في عمـ الحركؼاليروي ، عمي بف محمد ، - 137

. ـ 1981- ىػ1401 ، 2المّموحي، ط
 

 :ابف ىشاـ ، جماؿ الّديف بف يونس بف أحمد بف عبد اهلل - 138

محمد محيي الّديف عبد  : ، تحقيؽ أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ                  - 
. ـ 1966 ، 5                    الحميد ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ط

عمي ماؿ اهلل ، عالـ الكتب ، بيروت ،  :  ، تحقيؽ شرح جمؿ الٌزٌجاجي                  - 
. ـ 1986- ىػ1406 ، 2                    ط
،   (ف.د)محمد محيي الّديف عبد الحميد ، : ، تحقيؽ شرح شذكر الٌذهب                  - 
 . (ت.، د (ـ.د)                   
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الفاخوري ، دار الجيؿ ،  . ح : ،تحقيؽ شرح قطر الٌندل كبٌؿ الٌصدل                  - 
. ـ 1996- ىػ1416 ، 4                    بيروت ، ط

:  محمد مصطفى القوجوي ، تحقيؽ :  ، تأليؼ شرح قكاعد اإلعراب                  - 
. ـ 1997- ىػ1418 ، 2                    إسماعيؿ مروة ، دار الفكر ، دمشؽ ، ط

محمد محيي الّديف عبد  :  ، تحقيؽ مغني اٌلمبيب عف كتاب األعاريب                  - 
. ـ 1996- ىػ1416 ، 1                     الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط

 
 ، دار الجيؿ ، بيروت، مكسكعة الحركؼ في اٌلمغة العربٌيةيعقوب ، إميؿ بديع ، - 139

 .ـ 1988- ىػ1408 ، 1ط

 
 ، مكتبة المتنبي ، القاىرة ، شرح المفٌصؿابف يعيش ، موّفؽ الّديف بف عمي ، - 140

.  ـ 1990- ىػ1411
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خ  شكر وتقدير 
ذ - د الممخص 

ز - ر ممخص المغة اإلنجميزية 
ض - س المقدمة 

  



 256 

 55-1ما االستفهامية : الفصؿ األكؿ 
 2 االستفياـ لغة واصطبلًحا - 
 2 االستفيامية البسيطة (ما) - 
 7 االستفيامية (ما)التوجييات اإلعرابية لػ  - 
 9 االستفيامية (ما)معاني  - 
 15 االستفيامية (ما)حذؼ ألؼ  - 
 23 السكت(ىاء)االستفيامية والوقوؼ عمييا بػ  (ما)حذؼ ألؼ  - 
 25 االستفيامية ىاء (ما)قمب ألؼ  - 
 26 تعميؽ أفعاؿ القموب باالستفياـ - 
 28 (ماذا؟)ذا  + (ما)االستفيامية المركبة مف  (ما) - 
يات كمية عمى داللة  -   41 االستفيامية في القرآف الكريـ (ما)أمثمة جزئية وموجّْ
 49 االستفيامّية في القرآف الكريـ (ما)جداوؿ إحصائية لػِ  - 
  

 79-56 ما الشرطية: الفصؿ الثاني 
 57 الّشرط لغًة وِفْقًيا واصطبلًحا - 
 58عند النحاة   (الجزائّية)الّشرطّية  (ما) - 
 60الّشرطّية  (ما)العناصر الّمغوّية التي تدخؿ عمييا  - 
 61الّشرطّية غير الّزمانّية   (ما) - 
 67الّشرطّية الّزمانّية   (ما) - 
 71الّتوجييات اإلعرابية لؤلسماء الّشرطّية   - 
 72 الّشرطّية في القرآف الكريـ (ما)أمثمة جزئّية وموّجيات كمّية عمى داللة  - 
 77 الّشرطية في القرآف الكريـ (ما)جدوؿ إحصائي لػِ  - 
  

 168-80 ما المكصكلة: الفصؿ الثالث 
 81 الموصوؿ لغًة واصطبلًحا  - 
 83 الموصولة  (ما) - 
 100 الّصمة  - 
 104 حذؼ العائد  - 
 118 حذؼ الموصوؿ االسمي - 
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 120  (الذي)و (ما)الفرؽ بيف  - 
 123 الموصولة في القرآف الكريـ  (ما)أمثمة جزئية وموّجيات كمية عمى داللة  - 
 133 الموصولة في القرآف الكريـ (ما)جداوؿ إحصائّية لػِ  - 
  

 216-169 ما النكرة: الفصؿ الرابع 
 170النكرة لغة واصطبلحا   -

 170النكرة عند النحاة  (ما) - 

 170   (غير الموصوفة)النكرة التامة  (ما) - 

 171في صيغة التعجب  (ما) - 

 187 (نعـ)و (بئس)مع  (ما) - 

 196 (السيما)في  (ما) - 

 201 (الموصوفة)النكرة الناقصة  (ما) - 

 203 (ُربَّما)في  (ما) - 

 206المبيمة الجارية مجرى الصفة   (ما) - 

 209النكرة في  (ما)أمثمة جزئية وموجيات كمية عمى داللة  - 

 216 النكرة في القرآف الكريـ (ما)جدوؿ إحصائي يوضح وردود  - 

  

 217 الخاتمة

  
 256-220 الفهارس العامة

 221 فيرس الشواىد القرآنية - 

 234 فيرس الشواىد الشعرية - 

 236 فيرس المصادر والمراجع - 

 254 فيرس الموضوعات - 

 



 


