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 تجريد البحث
 جيكير ي سر :   سماال
 01411440444: يرقم اجلامعال

 حل )دراسة نحوية معيارية(: "ما" واستعمالها في سورة الن عنوان البحث

ما واستعماهلا يف سورة  وهيالنحوية  املسائلإحدى  هذه الرسالة تبحث عن
ما كمسألتها األساسية، مث تفصلها الباحثة إىل ثالث مشكالت فرعية، أوالها:   النحل

سورة النحل، وثالثتها: كيف ما عمل "ما" يف  وثانيتها: ،أنواع "ما" يف سورة النحل
 .حلاستعمال "ما" يف سورة الن

، انتهجت الباحثة املناهج العلمية اليت تناسب طبيعة ةت املذكور وحلل املشكال
طريقة أداء البحث، ومدخل البحث،  تتوزع على:البحث أو الرسالة، وهذه املناهج 

 وطريقة مجع البيانات، وطريقة تنظيم البيانات وحتليلها.

هي متنوعة ، و "شيء" مبعىناسم نكرة تامة  ن "ما"أ هذا البحث نتائج أظهرتو 
 مخس وستني أهنا يف سورة النحل تتمثل يفو يف علم النحو،  حدد هلا النحويونبتنوع ما 

 ومخسني اسبعوهي إما تكون موصولية كما جاء ذكرها  ؛ مرةمثاننيو  آية، وُتذكر واحدة
  مرة فيها، إضافة إىل أن تكون ةعشر  ىحدإكما جاء ذكرها   فيةان مرة، وإما أن تكون

، وفقا ألنواعها، وعملها، زائدة وأ مشبهة بــ"ليس"،، أو بتدائيةا وأ، ستفهامية، أو اكافة
 وكيفية استعماهلا كما جاء تفصيلها يف الباب الرابع من هذه الرسالة.
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 الباب األول

 المقدمة

 أ.  الخلفية

إّن اللغة العربّية ىى لغة اإلسالم وادلسلمُت منذ شروق فجر اإلسالم، وىي مهمة 
لكل ادلسلمُت يف تعلمها، ألهنا أداة لفهم العلوم الدينية، وال سيما ادلسائل اليت ترتبط 

كما ورد يف قولو تعاىل: باألمور الدينية. ويبدو لنا بوضوح أن القرآن أنزل باللغة العربية  
َعلَُّكْم قولو: ﴿ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لَ  يفو ٔ﴿إنَّا أَنزَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن﴾

 ٕ.تَ ْعِقُلْوَن﴾

مادة جاّفة صعبة الفهم واالستيعاب،  وقواعد اللغة العربية متَّهمة دائًما بأهنا
 اتو أسبابم، وإمنا أسلوب عرضها حيمل يف طيأهنا ليست جافّة وصعبة الفهواحلقيقة 

فعلم اللغة متصل اتصاال وثيقًا ببقية فروع فصيلتو ونعٌت هبا العلوم ، ٖىذا اجلفاف
 .ٗاالجتماعية

إن القرآن ىو حجة ا البالغة لدينو احلق، فال بقاء لإلسالم إال بفهم القرآن 
مسلمو العجم ىف خدمة ىذه اللغة كما جيتهد مسلمو  فهما صحيحا، وذلذا جيتهد

العرب بال شك، ويعدوهنا لغتهم ألهنا لغة القرآن الىت تقوم هبا حجتو. وقد أمجع 
ادلسلمون على إقامة ىذه الشعائر اإلسالمية بلغة اإلسالم العربية إىل اليوم، وإننا نعتقد 

                                                           
 .ٕٔ:ٕسورة يوسف / ٔ
 .ٖٗ:ٖسورة الزخرف / ٕ
  .ٗ(ص.ٜٔٚٔ)الطبعة السادسة، بَتوت: دارالكتب العلمية، راب، عمرجع الطاّلب يف اإلِ إبراىيم، الّدينمشس ٖ
 .ٕٛم(، ص.ٕٜٙٔ-هٕٖٛٔ)الطبعة اخلا مسة، علم الّلغة، اىف، و  الدكتور على عبد الواحدٗ
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 بععراضهم عن ىداية القرآن، ضعفوا ما أن ذلم من ادللك الواسع إال أن ادلسلمُت ما
 ٘يعود إليهم شئ مما فقدوا من العز والسيادة والكرامة إال بالرجوع إىل ىدايتو. ال مهنأو 

القرآن منزل على رسول الّلو باللغة العربية، ومن أراد أن يتعلم دين اإلسالم وما و 
احلديث الشريف،  فيو من التعاليم الرفيعة، فال بّد لو أن يفهم لغة القرآن الكرًن ولغة

 فال بّد لو أن يتعلم اللغة العربية وجيعلها كالمها باللغة العربية، ومن أراد أن يفهمهماف
 لفهم ما فيهما من التعاليم اإلذلية القيمة. وسيلة

ا صيغ الكلمات العربية وأحواذلا حُت هبعرف تعلم النحو قواعد ومن ادلعلوم أن 
ب واإلعرا .ٚفعن النحو يهتم بآخر الكلمة والصرف يهتم ببنيتها .ٙإفرادىا وحُت تركيبها

 العربية من الكلمات واخرأ بو أحوال عرف)وىو ما يعرف اليوم بالنحو( علم بأصول تُ 
 .ٛيف حال تركيبها من تغيَت أي من حيثما يعرض ذلا ،اإلعراب والبناء أحوال حيث

كالم العرب، وىو علم استخرجو تعلم   النحو إمنا أريد بو أن ينحو ادلتكلم إذا
منو على الغرض الذي قصده ادلبتدئون  ادلتقدمون فيو من استقراء كالم العرب حىت وقفوا

هبذه اللغة، فباستقراء كالم العرب نعلم أن حكم الفاعل رفع وحكم ادلفعول بو نصب، 
 تعاىل من ا وأن الفعل مما عينو: ياء أو واو تقلب عينو من قوذلم: قام وباع وقد وفر

 .ٜحبفجها، وجعل فضلها غَت مدفوع احلكمة

قولو ، يف آيات سورة النحلومن أمثال استعمال "ما" يف القرآن الكرًن خصوصا 
: ىلاتع

                                                           
 .ٜٕاجلزاألول)الطبعة الثانية، بَتوت: دارادلعرفة، د.س(،ص. ،تفسَتالقرآناحلكيمحمّمدرثيدرضا، د الّسي٘

ٙAbu Bakarmuhammad, Ilmunahwu(Surabaya: karyaabditama,ٜٜٔٙ) hal.ٔ 
 ٗٔ: ص، )ٜٚ٘ٔ، دار الكيان: الرياض)،شذالعرففيفنالصرف،شيخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالويٚ
 .ٙٔ: ص(،ٜٜٗٔ: ةيادلكتبة العصر : ) بَتوت،جامعالدروساجلزءاألول، ٌتييمصطفى الغالٛ
  .ٚ)الطبعة األوىل، د.س(، ص:السهل ىف النحو والصرف، كامل حممد حممد عويضة، ٜ
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بُّ اْلُمْسَتْكِبِينَ  َمااَل َجَرَم َأنَّ الّلَو يَ ْعَلُم ﴿  ﴾ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن إِنَُّو اَل حيُِ
 ية فيها ذكر لفظة "ما" وىي "ما" ادلوصولية، وتعرب مفعوال بوآلاىذه ، [ٖٕحل:]الن

 ومعطوفا عليو.

لَِّقْوٍم  َذرََأ َلُكْم يف اأَلْرِض ُُمَْتِلًفا أَْلَوانُُو ِإنَّ يف َذِلَك آليَةً  َماوَ ﴿ وقولو تعاىل:
ُروَن﴾ ية تتضمن لفظة "ما" وىي "ما" ادلوصولية. ولكنها آلاىذه  [.۳۱حل : ] الن َيذَّكَّ

ليست موصولية فحسب، بل ىناك أنواع أخرى تتمثل هبذه اللظفة يف نفس السورة وفقا 
الوظائف النحوية مما لفت انتباه الباحثة حىت حتاول جعلها ميدانا حبثيا  دلا تؤديو من

 دلوضوعها البحثي.

وانطالقا من اخللفية ادلذكورة، حتس الباحثة بصالحية ادلوضوع للدراسة والتعمق، 
تميل ىف مدار رسالتها العلمية إىل الكالم يف موضوع "ما" واستعماذلا يف سورة الّنحل يف ف

 ة النحوية ادلعيارية.صورة الدراس

 ب. المشكلة

 اليت حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي: شكالتأما ادل

 حل ؟أنواع "ما" يف سورة الن ما .ٔ
 حل ؟سورة النما عمل "ما" يف  .ٕ
 ؟حل كيف استعمال "ما" يف سورة الن .ٖ

 ج. تحديد مصطلحات البحث

معاىن  قبل الدخول ىف صميم البحث للرسالة ينبغى للباحثة أن توضح أوال
: "ما" واستعماذلا يف سورة يادلصطلحات الىت يشتمل عليها عنوان ىذا البحث، وى

 يلى : الّنحل كما



4 
 

 
 

حرف من حروف ادلعاين الىت تًت كب من حرفُت )من احلروف الثنائية(، كما قال "ما" :
حفٍت بك ناصف : وأما احلروف الثنائية فهي ثالثة وعشرون وىي : ذا، إذا، ال، أم، 

إن، أي، عن، ىف، قد، كى، ال، مل، لن، لو، ما، مذ، من، ىا، ىل، وا، يا، ونون أن، 
 ٓٔالثقيلة.

 ٔٔئ.ل" وىو يعٍت استخدام شئ أو عمل شياالستعمال  : مصدر من فعل "استعم

 ٕٔوىو عائد إىل "ما". َت متصل مبٍت على السكون يف حمل جرٍ ىا : ضم

من القرآن  يف اجلزء الّسادس عشر تقعحل : إحدى سور القرآن ادلكية اليت سورة الن
آية، وتقع متوسطة بُت سورة  ٕٛٔ، وتتكون من و، وىي السورة الّسادسة عشرة منالكرًن

 ٖٔاحلجر وسورة اإلسراء.

السابقة، يتبُت أن الباحثة تريد هبذا ادلوضوع أن  ادلصطلحاتوانطالقا من 
تتحدث عن "ما" واستعماذلا يف سورة النحل، وتعتمد يف إجرائو على الدراسة النحوية 

تفصيال للمشكالت البحثية  ادلعيارية مع الًتكيز على مضمون سورة النحل نفسها
 .ادلطروحة

 السابقة د.  الدراسة

"ما" وأنواعها أو ما حوذلا يف دراسة  األوىل يى  الدراسةه أن ىذة التدعي الباحث
اللغة  من قسمسابقة أو البحوث الدراسات المراجعة  فقد حاولت ،من البحوث العلمية

                                                           
 .ٜٔم(، ص.ٜٜٓٔ)الطبعة الثانية: القاىرة: مكتبة ادلصرية، كتاب قواعد اللغة العربية،حفٍت بك ناصف وأصدقائو، ٓٔ

ٔٔhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استعمال 
ٕٔhttp://www.schoolarabia.net/arabic/damaer/damaerٔٓ-ٕ.htm/دروس العربية يف اللغة   

 .ٜ٘ٔلبان : ادلكتبت الثقافيت، د.س(، ص. -)بَتوتالنزول،أسباٌب أىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسا بٌورى، ٖٔ
 

http://www.schoolarabia.net/arabic/damaer/damaer10-2.htm/دروس
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بشكل عام، ادلعياري خطة ىذا ادلوضوع ادلتعلق بالتحليل النحوي  تصميمل آداهباالعربية و 
 من البحوث العلمية.ما سبقو بُت ىذا البحث و يزة بُت مبراز النقاط ادلإلو 

تعرضها سموضوع ىذا البحث، و  متقاربة معىناك حبوث سابقة أو رسائل سابقة 
 الباحثة، كما يأيت:

كلية التابع ل خريج قسم اللغة العربية وآداهبا عبدا سهرر االرسالة اليت كتبها ذو الفك .ٔ
حتت العنوان:  ،ٕٗٔٓدين اإلسالمية احلكومية مكاسر سنة معة عالء الاجاب داآل

الفرق بينها وبُت ىذا البحث و  .اهتا يف سورة األنفالاستعماالالبحث عن "ما" و 
يتمثل يف اختالف السورتُت ادلدروستُت، ومها: سورة األنفال كموضوع لو، وسورة 

 الّنحل كموضوع ذلذا البحث.

كلية لالتابع  قسم اللغة العربية وآداهباخريج ج الرسالة اليت كتبها أبو بكر سولن .ٕ
حتت  "،ٕٗٓٓسنة  مكاسر داب جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكوميةاآل

الفرق بينها و استعماذلا ومعانيها يف سورة النساء".  :العنوان: "البحث عن ال الناىية
ختالف السورتُت ادلدروستُت، ومها: سورة النساء  اوبُت ىذا البحث يتمثل يف 

 البحث.كموضوع لو، وسورة الّنحل كموضوع ذلذ 

 منهجية البحثه.  

من ادلعلوم يقينا أن ادلنهج العلمي شيء ال ميكن االستغناء عنو أي ال بد منو يف 
أي نوع من أنواع البحوث العلمية، ألنو سيوصل الباحثُت إىل حتقيق أىدافهم ادلنشودة 

ع حيث يستطي من حبوثهم العلمية بشكل منسق؛ فعنو مبثابة اخلريطة لدى سائح أو حبَّار
 معرفة ما يريده من جهات أو غايات. بو
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ومبا أن البحث سيتم على أساس علمي مستوف للشروط والضوابط، 
فاستخدمت الباحثة يف إعداده ادلنهج العلمي الشائع االستعمال. وادلراد بادلنهجية ىنا 
عبارة عن طريقة أداء البحث، ومدخل البحث، وطريقة مجع البيانات، وطريقة حتليل 

 البيانات وتنظيمها.

فلكي يزداد األمر وضوحا وظهورا، ستقوم الباحثة ىنا بعلقاء ضوء من البيان 
والتوضيح عن ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث، إلقاًء جامعا مانعا يتمثل فيو ما يدور حولو 

 البحث من عمليات منهجية يتّم هبا إعداد ىذا البحث يف صورتو العلمية.

 بحثأوال: طريقة أداء ال

تنتهج الباحثة يف ىذه ادلرحلة من البحث طريقة ادلقارنة أو دراسة ادلقارنة، وىي 
ادلقارنة بُت أمر وآخر، أو بُت أمرين فأكثر مع الداللة على ما يفّوق  عجراءاليت تتّم ب

أحدمها على اآلخر، أو ما يضعفو عن اآلخر، حىت يتعُت ما لو من فضل على اآلخر،  
 كما يتعُّت ما لغَته من ضعف حيُلِّو حمالّ وضيعا حىّت أصبح مردودا مًتوكا.

 ثانيا: مدخل البحث

ارتو الباحثة يّتصل بالّدراسة الّنحوية ادلعيارية فمن ودلا كان ادلوضوع الذي اخت
وّي اور واإلطار حن، وذلك ألّن ادلبحث نفسو نحويادلناسب أن تنتهج ادلدخل ال

 وّي.نحودلالئمتو بادلوضوع، فال ملجأ إالّ بادلدخل ال

يناسب  وفضال عن ذلك، أحست الباحثة إحساًسا بأّن ىذا الضرب من ادلدخل
جراءات اليت يسَت عليها البحث، إضافة إىل حماولتها اجلمع والّتوفيق بُت اخلطوات واإل

وّي إشارًة إىل أّن نحخلفّيتها الّدراسّية وبُت ما اختارتو من ادلوضوع، فتميل إىل ادلدخل ال
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ّن ادلشكالت ميكن حّلها هبذا الضرب إويّة؛ حيث نحالبحث يًتاوح حول ادلشكالت ال
 من ادلدخل.

 جمع البياناتثالثا: طريقة 

ومبا كانت البيانات أو ادلعطيات اليت قامت الباحثة بدراستها تتمّثل يف وجو 
ي الطّريقة اجلارية عن طريق نوعّي، فانتهجت للحصول عليها الطّريقة ادلكتبّية، وى

الع على الكتب أو ادلراجع اّليت ذلا مبطالب الّرسالة عالقة متينة، من كتب حنويّة، االط
غويّة وغَتىا من ادلؤلَّفات األخرى. ففي ىذا الصََّدد، قامت الباحثة باالقتباس وصرفّية، ول

 والنقل عن ىذه ادلصادر األمينة مبا شرًة وغََت مباشرٍة.

 رابعا: طريقة تنظيم البيانات وتحليلها

انتهجت الباحثة يف ىذه ادلرحلة من البحث طريقتُت شاع استعماذلما يف وضع 
ادلختلفة. وذلك نظرا دلا يدور حولو البحث من البيانات وادلعطيات، وما ادلؤلَّفات العلمّية 

يدور حولو من موضوع البحث يف أبوابو ادلتفرقة، ابتداًء من الباب األول، وانتهاًء إىل 
 الباب اخلامس، ومها:

 : الّطريقة القياسّيةاألولى

البحثية وادلراد هبا تنظيم البيانات أو ادلطيات البحثية بواسطة إصدار اخلالصة 
أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصة من  ،باالنطالق من األمور العامة إىل األمور اخلاّصة

 األمور الكلية إىل األمور اخلُْزئِيَِّة.

 ستقرائية: الطريقة االالثانية
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معطيات البحث بواسطة إصدار اخلالصة من األمور وادلراد هبا تنظيم بيانات أو 
اخلا ّصة إىل األمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصات البحثّية من األمور اجلزئِيِة 

 إىل األمور الكّلّية. وقصارى القول أهّنا ضّد الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة القياسّية.

احثة يف إحضار ىذا البحث من البداية إىل كذلك ادلناىج اليت سارت عليها الب
 النهاية، دلالئمتهما بالبيانات أو ادلعطيات اليت يتم احلديث عنها فيو.

 هدف البحث وفائدتهو.  

 :ىيثالثة أىداف، و  إىل حتقيق اهتدف الباحثة بتقدًن ىذا ادلوضوع

 وما حوذلا من القضايا. أنواع "ما" ىف النحو العريب التعرف على.  ۳
 .العريب النحو كما ىو مفصل يف أبوابالتعمق يف عمل "ما"  .  ٕ
 حل من ناحية الدراسة النحوية ناستعمال "ما" ىف سورة ال أوجو .  الوقوف علىٖ

 ثالث فوائد، وىي: كما اهتدف إىل حتقيقو 

 ستسهل على القراء الكرام فهم أنواع "ما" يف سورة النحل أن نتيجة البحث .۳
 يف علم النحو. ادلسامهة الفكريةقيمة يف زيادة أن يكون ىذا البحث .  ٕ

 دلوضوعا عن البحث يرغبون يف ممن الالحقُت باحثُت. أن يكون ىذا البحث مرجعا لل۱
 .ادلماثل فيما بعد

 ز. محتويات الرسالة باإلجمال

 ادلقدمةالباب األول : .۱

 اخللفية. .أ 
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 ادلشكلة.  .ب 

 .حتديد مصطلحات البحث .ج 

 .السابقة الدراسة .د 

 .البحث منهجية .ه 

 .توئداوف ىدف البحث .و 

 مباحث ما يف النحو العريب. الباب الثاني: ٢

 يف النحو ادلعياري. "ما"  تعريف ب .أ 

 يف النحو ادلعياري. ع "ما"ا أنو  .ب 

 استعمال ما يف النحو ادلعياري. .ج 

 التعريف بسورة الّنحل: . الباب الثالث۳

 .وفضها ة سورة النحلتسمي .أ 

 أسباب نزول سورة النحل  .ب 

 مناسبة سورة الّنحل دلاقبلها وما بعدىا. .ج 

 د . مضمون سورة النحل.

 ا يف سورة الّنحلستعماذلاو  : ما. الباب الرابع٤
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 أنوع "ما" يف سورة النحل. .أ 

 يف سورة النحل. "ما"عمل  .ب 

 استعمال "ما" يف سورة الّنحل. .ج 

 امتةاخل. الباب الخامس: ٥

 .ةاخلالص  .أ 

 ًتاحات.قاإل  .ب 

 



9 
 

 الباب الثاني

 مباحث ما في النحو العربي

 " في النحو المعياري"ماتعريف  . أ

احلرؼ،  فهومأوال مقدم عن تعريف "ما" فت ةتحدث الباحثتل سىف ىذا الفص
داللة "ىل" دل على معٌت ىف غَته ك ىف النحو ىو ماو ألحرؼ، اؼ و و احلر  احلرؼ مجعوو 

دل على معٌت ين احلرؼ ىو ما إ ليقو  .ٔستفهام ويسمى حرؼ ادلعٌتعلى معٌت اال
وال من اإلسم عدم قبولو شيئا من عالمات  توعالمو  ،ىف، مل ىل، :بواسطة غَته، حنو

 ٕعالمات الفعل.

ىف اللغة العربية اليت ليس ذلا  ىي من أقسام الكلمةو  مجع التكسَت  رؼن األحإ
قسم يسمى  ،تنقسم إىل قسمُتىى و  سم والفعل،االمن مع غَتىا بربطها معٌت إال 

 يسمى حروؼ ادلعاى. وقسم أخر ،ي أياا حروؼ ادلباى(ؼ اذلجاء )مسو حر 

 واستعماذلا" ما" تعريف يف اختلفوا قدالعلماء  أن فهمنا سبق، مما وانطالقا
، بالفعل ادلشبهة األحرؼ أو الناسخة، باألحرؼ مساىا من فمنهم أياا، وتسميتها

من "ما" نفسها، فهذا ادلعٌت إما أن تدل على ومرجع ىذه التسمية ىو ادلعٌت ادلفهوم 
 .أن "ما" اسم، وإما أن تدل على أهنا حرؼ

                                                           
 .ٖٛٔه( ص.ٖٙٓٔ، )القاىرة: مكتبة وىيبة: اجلزء األولعلم ادلعاين، ، عبد تافتاح البيوين1
 .ٕٗه( ص.ٕٜٔمكتبة دار نيار الكتاب العربية، )الطبعة الثالية عشر، بَتوت: البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع، امحد جواىر اذلامسي، ٕ
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 النحو المعياري أنواع "ما" فيب. 

قد تكون امسا، وقد تكون حرفا، وإذا كانت امسا فال أن "ما"  اجلدير بالذكرمن 
بد ذلا من زلل حتتلها يف أي مجلة من اجلمل العربية، وإن كانت حرفا، فهي كغَتىا من 

 احلروؼ، إذ ليس ذلا زلل حتتلها من اإلعراب.

 النحو كما يلى: يف "ماأنواع "وفيما يأيت، تفرد الباحثة احلديث عن 

كقولو  ،ها شيئاتدخل على اجلملة وال تؤثر فيوىي ما احلرفية اليت  :النافية "ما" .ٔ
 ."ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلمناىم ماو ":تعاىل

تكون للسؤال عن غَت العاقل وحتتاج إىل وىي ما االمسية اليت  :االستفهامية "ما" .ٕ
 ىوايتك؟ما  مثل:، جواب

تدخل على اجلملة االمسية وتعمل عمل وىي ما احلرفية اليت ":ليسػ"ادلشبهة ب "ما" .ٖ
 .ما زيٌد قائماً مثل:  ،"ليس"

مع ما بعدىا إىل مصدر صريح ، وتكثر إذا ىي حُتول وىي ما اليت : ادلصدرية "ما" .ٗ
ل: "أحسن كما أحسن ا بُت فعلُت متشاهبُت مث سبقتها كاؼ التشبيو فأتت

: أحسن كإحسان ا والتقدير بالكاؼ: مصدر مؤول رلرور أحسن ػ ماإليك"
 .إليك

تصلة بو وتكفو عن العمل  ادلتدخل على احلرؼ الناسخ غَت وىي  :" الكافةما" .٘
 .﴾خوةإإمنػا ادلؤمنون ﴿:كقولو تعاىل

كقولك: "ما   عظيم. شيء ( مبعٌت) ما أفعل وزنتأتى على وىي  :التعجبية "ما" .ٙ
 ".!أمجل ادلنظر

أيت تلغَت العاقل، وتعرب حسب موقعها يف اجلملة و تكون وىي  :ةيادلوصول "ما" .ٚ
فاجلملة االمسية كقولو تعاىل:  ،فعلية وتسمى صلة ادلوصول بعدىا مجلة امسية أو

 .﴾وا يعلم ما تفعلون﴿تعاىل:  ، واجلملة الفعلية كقولو﴾فاقض ما أنت قاض﴿
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 .ىنا (تأتى بعد أداة شرط أو حرؼ جر أو ظرؼ ) ال تعمل وىي  :ائدةز لا"ما" .ٛ
 .مثل : إذا ما احتد العرب انتصروا ، رمبػا ضارٍة نافعة

، مثل )ما( متعينة للشرطية جبزمها ادلاارع وواقعة مفعوال بو جتيءو  :الشرطية "ما" .ٜ
 .﴾وما تفعلوا من خَت فإن ا بو عليم﴿ قال تعاىل:

 صفة، أور صلةإىل  حتتاج فال بنفسها، مكتفية تكون اليت وىي النكرة:" ما" .ٓٔ
 "ما رجال َأكرم" :حنو

"ما" اإلبتدائية: وىي "ما" اليت تقع يف أول اجلملة مبتدًأ للجملة، مثل قولو  .ٔٔ
 ﴾يَنَفُد... ِعندَُكمْ  َما﴿تعاىل: 

 المعياري النحو في" ما" استعمال. ج

األصل وإمنا  ليس ذلا معٌت يف األحرؼ اليت من ي حرؼىأن "ما"  ناعرف كما
اإلسم أو الفعل ىف الكلمات. وبعد اإلطالع الطويل  قحالأن ت يكون لو معٌت بعد

 يطابقو. ةمعين انمع اذل تستعماالا ستةيا ىف أهنا تستعمل حنو  ةاحثالب توجد
 النحو كما يلى: يف"ما"  تستعماالوا

 "ما" النافية .ٔ

تفيد نفى اخلرب بعدىا، من ىنا فهمنا  " النافية ىى حرؼ من أحرؼ ادلعاين"ماو
أن "ما" النافية تنفى وجود اخلرب حيث كانت وظيفتها تشبو "ال" بينما ال تدل على نفى 

 حتمال. على سبيل التخصيص ال على سبيل االاخلرب عن مجيع أفراد اجلنس الواقع بعدىا 

 ستفهامية"ما" اال .ٕ
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أدواتو من  أداةبقبل، وذلك  ن معلوما منستفهام ىو طلب العلم بشيئ مل يكاال
 ٖ وكم وأى وكم وأى.اآلتية: اذلمزة وىل وما ومىت وأين وكيف وأيان وأىّ 

احلاقة ﴿شياء. كقولو تعاىل: ستفهامية اصطالحا: ىي ما يستفهم هبا عن أوما اال
 ﴾لوا ادع لنا ربك يبُت لنا ما ىيقا﴿اىل: وكقولو تع ،﴾راك ما احلاقةما احلاقة وما أد

عندك  سألت عن "ما"وتستعمل للسؤال عن غَت العاقل، وعن صفات العاقل، فإذا 
 ما. يب: عندي سرائرحتب

 يطلب باذلمزة أحد أمرين: 

بادلسؤول عنو ويذكر لو  فرد وىف ىذه احلال تأتى اذلمزة متلوةالتصور وىو إدراك ادل . أ
 واب: ىذا قلم.، حنو: " أىذا قلم أم كتاب" ويقال يف اجلىف الغائب معادل بعد أم

، حنو: أىذا قلم، ٗميتنع ذكر ادلعادل لق وىو إدراك النسبة وىف ىذه احلاالتصدي . ب
 ويقال يف اجلواب: "نعم"، أو "ال"

 "ليسػ"ب ة"ما" ادلشبه .ٖ

 تعمل "ما" عمل "ليس" بأربعة شروط:و 

 عملها، حنو: ما مسيئ من أعتب. تقدم بطلن أن ال يتقدم خربىا على امسها، فإ .أ 

                                                           
)الطبعة الثانية، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية أللفية لنب مالك، شرح ابن عقيل زلمد الفنتوخ، ابن عبد العزيز، 3

 .ٔٛه(ص. ٕٕٗٔالسعودية. 
 .ٚٔص. ٖٗٔ: ادارة البحوس ادلناىج،  انظر الدكتور عبد صاحل وامحد توفق كليب، كتاب البالغة )رياض 4
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ملها، حنو: ما أمر الّلو أنا ع فإن تقدم بطل ،على امسها ل خربىاو يتقدم معمال ن أ .ب 
أنت  يحنو: ما عند، رّ اجلرؼ ال أن يكون معمول اخلرب ظرفا أو رلرورا حبإ، عاص

حبيث يتوسط  هانفسها، دون امس معمول اخلرب ميمنتصرا. أما تقد مقيما ومابك أنا
 مركأ فال يبطل عملها وإن كان غَت ظرؼ أو جار ورلرور، حنو: ما أنا بينها

 ٘.عاصيا

 عملها، كقول الشاعر: فإن زيدت بعدىا بطل" أن ال تزاد بعدىا "إن .ج 

 زؼ.صريف، ولكن أنتم اخلبٌت غدانة، ما إن أنتم ذىب# وال 

 عملها، كقولو تعاىل: فإن انتقض هبا بطل ،"إال" ػػػب نفيها متقدأن ال ي . د

وذلك ألهنا ال تعمل  ،﴾وما زلمد إال رسول﴿ وقولو تعاىل: ،﴾ال وحداوما أمرنا أ﴿
 مثبت. ىف

وجيوز أن فإن فقد شرط من الشروط بطل عملها وكان ما بعدىا مبتدأ وخربا، 
 يكون امسها معرفة كما تقدم وأن تكون تكرة حنو: ما أحد أفال من ادلخلص ىف عملو.

 "ما" ادلصدرية .ٗ

وىى الىت جتعل ما بعدىا ىف تأويل  ياا ادلوصولةوتسمى أ ادلصدريةما وىي 
 بالفالية. أحن تالزم سرى أ وما ولو ومهزة التسوية، حنو:ادلصدر وىى: إن و أن وكى 

                                                           
 .ٕٜٔ)أوجوغ فند انج، دون السنة(ص. العربية ادليسرة، زلمد مصطف نوري، 5
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والّلو خلقكم وما ﴿وقولو تعاىل: و جتتهد. رحم لكى ترحم، أود لاأنك جتتنب الرذيلة. 
 ٙ﴾تنذرىمم أم مل نذرهتأسواء عليهم أ﴿وقولو:  ،﴾تعملون

و رلرورا حبسب العامل قبلو. أمنصوبا  وأوادلصدر ادلؤول بعدىا يكون مرفوعا 
مصدرية رلردة عن معٌت الظرفية، حنو: عجبت مما تقول غَت احلق. أى من وتكون "ما" 

 دمتام والزكاة بالصالة اينصو وأ﴿ون مصدرية ظرفية كقولو تعاىل: قولك غَت احلق وتك
تو لقيامو مقام ادلدة اذوفة )وىو فحذؼ الظرؼ وخلف : مدة دوامى حيا.أى ﴾احي

 احلسن (، أو يكون ىف موضع جر باإلضافة إىل الظرؼ اذوؼ.

 "ما" الكافة  .٘

 مبتدأ ىاعل كفتها عن العمل، بعد"ما" الزائدة األحرؼ ادلشبهة بالف ا حلقتإذ
حقو عن العمل، كقولو تعاىل: فة" ألهنا تكف ما تالا. وتسمى "ما" ىذه "ما الكوخرب
"ليت" أن غَت "يرمحُنا اُ  َلعلَّما"حنو:و  "نورٌ  العلمُ  كأمنا: "وحنو ﴾إمنا إذلكم إلو واحد﴿

الشباب يغود "و"  ىذه، تقول: "ليت مان تلحقها أاإلعمال واإلمهال بعد جيوز فيها 
 ليتما ىذه احلمام لنا؟ إىل محامتنا أو نافو فقد.

 ألهنا والرفعع. منو بدل" احلمام" و امسها، "ذا"و عاملة، "ليتما" أن على فالنصب
 احلمام نصبت إن" نصفو" وكذا. منو بدل" احلمام" و مبتدأ،"ذا"و مبا، مكفوفة مهملة
 .عليو معطوؼ ألنو ىرفعتو، رفعت وإن نصبتو،

                                                           
 ٖٕٙ-ٕٕٙنفس ادلرجع ،ص. اجمللد الثالث ،ص. 6
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 ،ذا أمهلتإف .تصاصها باألمساءاخزال  ؼاألحر  هلكافة" ىذا ومىت حلقت "ما
فمن  .ت"لي، إال "كما تدخل على اجلملة اإلمسية  ،وجاز دخوذلا على اجلملة الفعلية

 ﴾كأمنا يساقون إىل ادلوت﴿  :قولو تعاىل ،دخوذلا على اجلملة الفعلية

 إيل يوحى مثلكم بشر أنا إمنا قل﴿ومن دخوذلا على اجلملة اإلمسية قولو تعاىل: 
وأما "ليت" فإهنا باقية على  ،﴾واحدإمنا الّلو إلو ﴿ :وقولو ﴾واحد إلو إذلكم أمنا

، ولذلك الفعلية ن تلحقها ما الكافة" فال تدخل ىف اجلملةعد أب ،مساءألختصاصها باا
 .ٚكما تقدم  ،سم ورفع اخلربيرجح أن تبقى على عملها من نصب اال

 "ما" التعجبية .ٙ

 مبتدأ )مبعٌت رفع زلل يف مبٍت سمإ وىي أفعل( ما)  وزن على التعجبية تأيت" ما"
 وجوبا مستًت ضمَت والفاعل الفتح، على مبٍت ماض فعل وىي: أفعلَ . عظيم( شيء
 ."مجل السماءما أ" مثل: .التعجبية ما يعودعلى" ىو" هتقدير 

 وأما إعراب "ما أمجل السماء" كما يلي:

 مبتدأ.تعجب مبٌت على السكون ىف زلل رفع ال: اسم  ما

 يعود" ىو"تقديره  ابوجو  تًتلى الفتح والفاعل ضمَت مسٌت عض مبام: فعل  أمجل
 .زلل رفع خرب الفاعل يفعلى "ما" و اجلملة من الفعل و 

 : مفعول بو منصوب بالفتحة الظاىرة. السماء

 معٌت ىذا اإلعراب: شيء عظيم جعل السماَء مجيلًة()و 
                                                           

 .ٜٕٚص.ادلرجع السابقة، مصطف نوري، ٚ
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 أن نقولو  ،ا معامساو ا حرف "ما"نسمي أن، بإمكاننا ادلذكورة البيانات على بناءو 
 ادلصدرية، و"ما""، ليسػ"ادلشبهة ب و"ما" االستفهام،اسم  و "ما" ،فيالنحرؼ "ما"
 .الشرطية "ما"و ،الزائدة و"ما" ادلوصولية، و "ما" التعجبية،" ما"و الكافة،" ما"و

 النكرة" ما" .ٚ

 مكتفية تكون اليت ىي النكرة،( ما)، و"شيءٌ " مبعٌت تامةٌ  نكرةٌ  اسمٌ ( ما) و
 "!ما رجال َأكرم" :حنو صفة، أو صلةإىل  حتتاج فال بنفسها،
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 الباب الثالث
 حلالتعريف بسورة الن

 حلتسمية سورة الن .أ 
إن االسم الذي يطلق على أية سورة من سور القرآن الكرًن قد يؤخذ من 
مضمون السورة نفسها، وقد يؤخذ شلا جاء ذكره فيها من األلفاظ، وكذلك ىو الشأن 

 بالنسبة إىل تسمية ىذه السورة الكرمية.
[: ٜٙ-ٛٙشتماذلا يف اآليتني ]النحل، ال سورةىذه السورة الكرمية بمسيت 

الّلو امتصاص األزىار  مهاعلى قصة النحل اليت أذل ﴾...َربَُّك إىل النَّْحلِ  ىَوَأْوحَ ﴿
والثمار، وتكوين العسل الذي فيو شفاء للناس، وتلك قصة عجيبة مثرية للتفكري والتأمل 

د الّلو سبحانو. ومسيت واالستدالل هبذا الصنع على وجو يف عجيب صنع الّلو تعاىل، 
 .ٔنعم الّلو الكثرية فيها على العبادلتعداد ( َعمالن   )أيضاً سورة 

م بسبب ما عّدد الّلو فيها من نعمو سورة الّنعأيضا بالسورة كانت تسمى ىذه 
 ﴾قبتم بوعو  عاقبتم فعاقبوا مبثل ما وإنْ ﴿ على عباده، وىي مكية غري قولو تعاىل:

حد، وغري أمثيل حبمزة رضي الّلو عنو وقتلى بادلدينة يف شأن الت، نزلت [ٕٙٔ]اآلية
إّن  ثّ ﴿ وغري قولو تعاىل: ،[ٕٚٔ]اآلية ﴾بالّلوواصرب وما صربك إالّ ﴿ قولو تعاىل :

واّلذين ىاجروا يف الّلو من بعد ﴿، وأما قولو تعاىل: [ٓٔٔ]اآلية ﴾ّلذين ىاجروارّبك ل
 .ٕاحلبشة فمكّي يف شأن ىجرة[ٔٗ]اآلية ﴾اما ظلمو 

وانطالقا من اآليات ادلذكورة ميكننا القول بأن السبب يف تسمية ىذه السورة 
وحي عن  نفسهاسورة ال[ من ٜٙ-ٛٙيف اآليتني ] ىلاقولو تع رجع إىلي"النحل" بسورة 

                                                           
 التفسري ادلنري.األستاذ الدكتور وىبة،  الز حيلي7
اجللد مثانية، )الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتاب تفسري ابن عطية ارر الوجني ىف تفسري الكتاب القزير، عبد الّلو بن ابراىيم األنصاري، 2

 .ٖٖٙ(ص. ٜٜٗٔالعلمية: 
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من الفوائد والربكات على  اوفر كثري ت يتا ال اتسللوقمن  يوالنحل ى .النحل ىا عل
 البشر.

 من بعض آياتهانزول أسباب ال ب.
 ذاى يف لكن ،آية عشرة اثنا يى نزولال أسباب ذلا اليت الّنحل سورة آيات 
  :فهي مس،اخل ياتاآل ذهى نزول سبابأ وأما فقط، آيات سمخ حول اوحيًت  البحث

 (1سبب نزول اآلية )
﴿قولو تعاىل:      ﴾  :اقًتََبِت ﴿اآلية، قال ابن عباس: دلا أنزل الّلو تعاىل

قال الكفار بعضهم لبعض: إن ىذا يزعم أن القيامة قد قربت،  ﴾السَّاَعُة واْنَشقَّ الَقَمرُ 
فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حىت ننظر ما ىو كائن. فلما رأوا أنو ال ينزل شيء 

 ﴾ُمْعرُِضونَ  َغْفَلةٍ  يف  وُىمْ  ِحَسابُ ُهمْ  لِلنَّاسِ  اقًَتبَ ﴿ ، فأنزل الّلو تعاىل:قالوا: ما نرى شيئاً 

شلا ختوفنا  فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة. فلما امتدت األيام قالوا: يا زلمد ما نرى شيئاً 
﴿بو، فأنزل الّلو تعاىل:    ﴾  قولو تعاىل وسهم، فنزلؤ فوثب النيب، ورفع الناس ر :

﴿   ﴾   فاطمأنوا. فلما نزلت ىذه اآلية قال رسول الّلو: بعثت أنا والساعة
 إن كادت لتسبقين.-بعوصوأشار بإ -كهاتني

 (ٗسبب نزول اآلية )
﴿قولو تعاىل:           ﴾  اآلية، نزلت اآلية يف أيّب

ي يِ َرشلِيٍم إىل رسول الّلو، فقال: يا زلمد، أتُ َرى الّلو يُ ِحّي حني جاء ِبَعْظٍم بن خلف اجُلمَ 
 ىذا بعد ما قد رمَّ؟ 

نظري ىذه اآلية قولو تعاىل يف سورة يس: 
﴿                 ﴾  إىل آخر السورة، نازلة يف ىذه

 ة.صالق
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 (ٜٔسبب نزول اآلية )
اآلية، أخرج ابن جرير عن بريدة قال: نزلت ىذه اآلية يف  ﴾﴿قولو تعاىل: 
بن جرير عن مزيدة بن جابر أن اآلية نزلت يف بيعة النيب، كان من ابيعة النيب. وأخرج 

﴿أسلم يبايع على اإلسالم، فقال تعاىل:     ﴾ ،فال حتملنكم قلة زلمد  اآلية
وأصحابو، وكثرة ادلشركني أن تنقضوا البيعة اليت بايعتم على اإلسالم، وإن كان يف 

 ادلسلمني قلة، ويف ادلشركني كثرة.
 (ٔٓٔسبب نزول اآلية )

﴿قولو تعاىل:           ﴾  اآلية، نزلت حني قال ادلشركون: إن
، أو يأتيهم مبا ىو أىوُن وينهاىم عنو غداً  حابو، يأمرىم اليوم بأمرصيسخر بأ زلمداً 

 عليهم، وما ىو إال مفًت يقولُو من تْلقاء نفسو. فأنزل الّلو تعاىل ىذه اآلية واليت بعدىا.
 (ٖٓٔسبب نزول اآلية )

قولو تعاىل: 
﴿                     ... ﴾  ،اآلية

 أبو نصر أمحد بن أخربنا 
ُ
، قال: أخربنا أبو عبد الّلو زلمد بن محدان الزاىد، إبراىيم ادل زكيَّ

قال: أخربنا عبد الّلو بن زلمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو ىشام الرَّفاعي، قال: 
كان لنا غالمان لم، قال:  حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا ُحَصني عن عبد الّلو بن مس

َقَلنْي[، وكانا من أىل عني التمر، اسم أحدمها: َيساٌر، واآلخر َجرب نصرانيان يقرآن   ]َصي ْ
، وكان رسول الّلو مير هبما فيسمع قراءهتما، فكان ادلشركون يقولون: اكتبًا ذلما بلساهنم

يٌّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَريبٌّ إِلَْيِو َأْعَجمِ اّلذي يُ ْلِحُدوَن  انُ سَ لِ ﴿يتعلم منهما. فأنزل الّلو تعاىل فأكذهبم: 
 ٖ.﴾ُمِبنيٌ 

                                                           
 .ٕٗٛم(، ص. ٜٜٔٔ-هٔٔٗٔبريوت: دار الكتب العلمية، )الطبعة األول، أسباب نزول القرآن، كمال بسيوين السيد زغلول، 3
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ا شكر أن ن علينا جيبتبني أنو  ات ادلذكورةل اآليو ب نز اسبأنطالقا من او  
 اليتاألشياء غريه من ال نؤمن بأن نا لال بد و  أعطانا إياىااليت  والربكات نعملاتعاىل على 

 شلا حنتاج إليو. تعطينا أي شيءال 

 سورة النحل لما قبلها وما بعدهامناسبة ج.
، سورة اإلسراء وىيبعدىا ا دلسورة احلجر و  وىيدلا قبلها سورة النحل  مناسبةن إ

ادلذكورة وفقا ناسبة ادلة قدم الباحثالسورتني. وذلذا ستبني  ةعالقة متبادلب ميكننا تلخيصها
 ما يلى:كدلا أشار إليو العلماء، وذلك  

 دلا قبلها مناسبتها .ٔ
السورة، فإن قولو تعاىل ىف آخر  رتباط بأول ىذهن آخر سورة احلجر شديد االإ

ثبات احلشر يوم القيامة وسؤاذلم إيدل على  ﴾نْيَ عِ جَْ أَ  مْ هُ ن َّ لَ أَ سْ نَ لَ  كَ بَّ رَ وَ ف َ ﴿السورة السابقة: 
 يدل على ﴾نيُ قِ يَ الْ  كَ يَ تِ أْ  يَ ىَت حَ  كَ بَّ رَ  دْ بُ عْ اوَ ﴿عما فعلوه ىف الدنيا، وكذلك قولو تعاىل: 

مر أ أتى﴿ :السورةذكر ادلوت، وكل من ىاتني اآليتني ظاىر ادلناسبة لقولو ىنا ىف أول 
( بلفظ ادلاضي: أتىبلفظ ادلضارع، وىنا ) ﴾يأتيك﴿قولو: ب أتىاال إنو ىف احلجر  ﴾الّلو

ن كان منتظرا، لقرب وقوعو وحتقق إيت الواقع، و نو مبًتلة اآلأألن ادلراد بادلاضي ىنا: 
 .ٗرليئة
 ىاددلا بع ناسبتهام .ٕ

نية الوىية الوحدأصول العقيدة وىي األ على حل قد تضمنت الكالمن سورة النإ
ثبات احلشر والبعث واقًتاب الساعة ودنوىا، معربا إت هبا أفبدوالبعث واحلشر والنشور. 

 اقًتب للناس﴿قطعا، مثل قولو تعاىل:  والوقوفتعاىل بصيغة ادلاضي الدال على التحقق 
ق ( وقولو )اقًتبت الساعة وانشٔ/ٕٔء ألنبياا) ﴾لة معرضونغف حساهبم وىم يف

                                                           
 .ٓٙ٘(، ص. ٜٜٙٔجلد الثانية، الطبعة األول، )بريوت: دار الفكر، سلتصر تفسري بن كثري، زلمد على الصابوىن، 4
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وكل ذلك يدل على أن أخبار الّلو تعاىل ىف ادلاضي وادلستقبل  (ٔ/ٖ٘القمر( )القمر 
 .٘ت إلستحالةآسواء: النو 

 ة مع ماناسبتحل مرة النالباحثة بأن سو  تعلى احلقائق ادلذكورة، أحس وبناءً 
 ،وذكر ما سيحصلون عليو من أفعاذلم، عقائدالواقف و ادل بصدداحلجر سورة قبلها أي 
 ن.رة اإلسراء كلتامها عن عقائد الديسو دلا بعدىا أي  ومناسبتها

 مضمون سورة النحلد. 
وفقا دلا ميكننا أن  مضمون سورة النحل توردلباحثة أن يف ىذا الفصل تريد ا

 نفهمو من خالل السورة نفسها.
 والبعث والوحي، األلوىية،)  الكربى العقيدة موضوعات النحل سورة عاجلت

 الفسيح العامل فيهذا والوحدانية القدرة دالئل عن حتدثت ذلك جانب وإىل( والنشور
 .نعمو وعظيم تعاىل ا وحدانية على دالة صور وىي

تناولت يف البدء احلديث عن قدرة ا تعاىل وإبداعو يف خلق الكون وحتدثت  .ٔ
نعمو تعاىل على اإلنسان اليت ال تعد وال حتصى، من قولو تعاىل : ﴿أََتى   عن

: إىل قولو تعاىل[ ٔ]اآلية: ﴾أَْمُر الّلِو َفاَل َتْستَ ْعِجُلوُه ُسْبَحانَُو َوتَ َعاىَل َعمَّا يُْشرُِكونَ 
 .[ٛٔ]اآلية: ﴾ ﴿َوِإن تَ ُعدُّواْ نِْعَمَة الّلِو الَ حُتُْصوَىا ِإنَّ الّلَو َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ 

اآليات ضالل الكفرة واتباعهم للباطل رغم النعم العظيمة اليت أنعم   استنكرت .ٕ
وأنذرهتم بالعقاب الشديد يف  ،وذّكرهتم حبال من قبلهم وعقاهبم ،هبا تعاىل عليهم

 [ٜٔ]اآلية:   ﴾من قولو تعاىل : ﴿َوالّلُو يَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنونَ  ،اآلخرة
إىل قولو [ ٕٓ]اآلية: َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِو اَل ََيُْلُقوَن َشْيئاً َوُىْم َُيَْلُقوَن﴾ 

ِيَن﴾ ]اآلية:  تعاىل : ﴿فَاْدُخُلوْا أَبْ َواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَ َلِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكرب 
ٕٜ] 

                                                           
 .ٖ٘(، ص. ٜٜٙٔجلد الثانية، الطبعة األول، )بريوت: دار الفكر، سلتصر تفسري بن كثري، زلمد على الصابوىن، 5
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 ،ن وجوه التكرًن يف دار النعيمللمتقني ما تعاىل اآليات ما أعده   ذكرت .ٖ
ليظهر الفارق بني حال أىل السعادة وحال أىل الشقاوة وبني األبرار والفجار 
على طريقة القرآن يف ادلقارنة بني الفريقني، من قولو تعاىل :﴿َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْواْ 

و تعاىل: ﴿ََيَاُفوَن َرب َُّهم م ن إىل قول[ ٖٓ]اآلية: ﴾  َماَذا أَنَزَل َربُُّكْم قَاُلوْا َخرْياً...
 [.ٓ٘]اآلية:  فَ ْوِقِهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن﴾

دلا ذكرت اآليات أن الكون كلو منقاد ألمر ا تعاىل، أمرت ىنا بإفراده بالعبادة  .ٗ
وذّكرت الناس  ،ألنو اخلالق الرازق، ث ضربت األمثال يف ضالالت أىل اجلاىلية

من قولو تعاىل : ﴿َوقَاَل الّلُو اَل تَ تَِّخُذوْا إِل َهنْيِ  ،يعبدوه ويشكروهبنعمو اجلليلة ل
َا ُىَو إِلٌو َواِحٌد فَإيَّاَي فَاْرَىُبوِن﴾  إىل قولو تعاىل :﴿َفالَ [ ٔ٘]اآلية: اثْ نَ نْيِ ِإَّنَّ

 [.٘ٚية: ]اآل َتْضرِبُواْ لِّلِو اأَلْمثَاَل ِإنَّ الّلَو يَ ْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن﴾
دلا ذكرت سفاىة ادلشركني يف عبادهتم لغري ا أعقبتو بذكر مثلني توضيحاً  .٘

ث ذّكرت الناس ببعض النعم اليت أفاضها عليهم ليعبدوه  ،لبطالن عبادة األوثان
من قولو تعاىل : ﴿َضَرَب الّلُو َمَثالً  ،ويشكروه وَيلصوا لو العمل منيبني طائعني

ُْلوكًا الَّ  إىل قولو تعاىل : ﴿ِإنَّ الّلَو [ ٘ٚ]اآلية: ﴾  يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء... َعْبدًا شلَّ
يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي 

 [.ٜٓ]اآلية:  يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾
ألن العصيان سبب  ،وادلواثيق وعصيان أوامر ا تعاىلحّذرت من نقض العهود  .ٙ

من ، ، ث ذكرت ما أعّده ألىل اإلميان من احلياة الطيبة الكرميةللبالء واحلرمان
﴾  قولو تعاىل: ﴿َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِو ِإَذا َعاَىدُّتُّْ َواَل تَنُقُضوْا اأَلمْيَاَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَىا..

ولو تعاىل: ﴿ُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروْا ِمن بَ ْعِد َما فُِتُنوْا ُثَّ إىل ق[ ٜٔ]اآلية: 
 [.ٓٔٔ]األية:  َجاَىُدواْ َوَصبَ ُرواْ ِإنَّ َربََّك ِمن بَ ْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيٌم﴾

ذكرت ىنا اجلزاء  ،دلا ذكرت حال من كفر بلسانو وحال من كفر بلسانو وجنانو .ٚ
وما أعّده ا تعاىل من العقاب  ،ه كل إنسان منهما يف اآلخرةالعادل الذي يلقا
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، ذكرت قّصة إبراىيم األواه ادلنيبث  ،العاجل يف الدنيا لبعض ادلكذبني
﴿يَ ْوَم تَْأيت ُكلُّ  :، من قولو تعاىلالرسول صلى ا عليو وسلم باقتفاء أثره  آمرة

]اآلية:  نَ ْفٍس مَّا َعِمَلْت َوُىْم اَل يُْظَلُموَن﴾ نَ ْفٍس ُُتَاِدُل َعن ن َّْفِسَها َوتُ َوىفَّ ُكلُّ 
، ]اآلية: ٙإىل قولو تعاىل: ﴿ِإنَّ الّلَو َمَع الَِّذيَن ات ََّقوْا وَّالَِّذيَن ُىم زلُِّْسُنوَن﴾ [ٔٔٔ
ٕٔٚ] 

لى الناس ال ا عنعم أن نعلم ، النحل  سورةنيمان مضا تقدم مشل وانطالقا
على وجو التحديد؛ فعلى الناس اللجوء إىل طاعة ا  ميكن إحصاؤىا وال جزاؤىا

 واالنقياد لو، فال ينبغي ذلم االنقياد لغريه من جيع ادلخلوقات.

                                                           
6
http://www.e-quran.com/madm-76.html 



ٕٗ 
 

 الباب الرابع
 ما واستعمالها في سورة الّنحل

 في سورة الّنحل "أنواع "ما . أ
 الرقم األية التي بها "ما" نوعها شرحلا

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية           

     

   [ٛ] 

ٔ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

      املوصولية

          

    

    [ٖٔ]  

ٕ 

ومها ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون كل واحدة 

منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 َماُتِسرُّوَن وَ  َماَواُ يَػْعَلُم  املوصولية
 [ٜٔ]تُػْعِلُنونَ 

ٖ 

"ما" ىنا تفيد نفي الشعور من 
املشركُت بالوقت الذي سيبعثون 

مبعٌت قيامة، وىي حنويا فيو يوم ال
 "ال"

      النافية

       
[ٕٔ] 

 

ٗ 

ومها ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون كل واحدة 

 املوصولية -
 املوصولية - 

      ٘ 



ٕ٘ 

 

 
 

منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثٌت أو مجعا.

     

        
[ٕٖ] 

وىي ىنا يسأل هبا عن الشيء 
الذي أنزلو الرب الذي يعبده 

املستكربون حتديا من ا تعاىل 
بغرض توبيخهم فإهنم كلما أنزل 

ا تعاىل آية قالوا إهنا أساطَت 
 األولُت.

        ستفهاميةاإل

      
[ٕٗ] 

ٙ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية           

           

           

  [ٕ٘] 

ٚ 

 العمل و"ما" األوىل تفيد نفي
 عمل سوئهممن الكافرين ب

اسم موصول من الثانية  و"ما"
نوع مشًتك، إذ تكون بلفظ 
واحد للجميع مذكرا ومؤنثا، 

 مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 النافية -
 املوصولية -

            

          

     

       

     [ٕٛ] 

ٛ 

وىي ىنا يسأل هبا عن الشيء 
الذي أنزلو الرب الذي يعبده 

ديا من ا تعاىل املتكربون حت

      اإلستفهامية

           

          

ٜ 



ٕٙ 

 

 
 

 .بغرض توبيخهم           

           [ٖٓ] 
ن نوع موصول وىي ىنا م

مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 

 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية          

       

         

     [ٖٔ] 

ٔٓ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية            

       

    

      [ٖٕ] 

ٔٔ 

و"ما" ىنا تفيد نفي الظلم من 
 ى الكافرين.علا 

 النافية          

               

           

    

         
[ٖٖ] 

ٕٔ 

ومها ىنا من نوع موصول 
تكون كل واحدة مشًتك، إذ 

منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 املوصولية -
 املوصولية -

    

     

    [ٖٗ] 

ٖٔ 



ٕٚ 

 

 
 

و"ما" ىنا تفيد نفي العبادة من 
 املشركُت.

 النافية           

     

          

        

         

           

        [ٖ٘] 

ٔٗ 

د أن ليس ملن و"ما" ىنا تفي
يضل من ناصرين سوى ا 

 تعاىل.

  النافية         

       

      [ٖٚ] 

ٔ٘ 

، و"ما" ىنا تكف عمل "إن"
حيث جتعل "إن" ال تعمل 

 .عملها النحوي

َاإِ  الكافة َرْدٰنُو َأن قَػْولَُنا ِلَشْىٍء ِإَذآ أَ  َّنم
 [ُٓٗكن فَػَيُكوُن] ۥ نػمُقوَل َلوُ 

ٔٙ 

ىنا تفيد معٌت مصدريا ملا و"ما" 
ديكن تأويلها وما بعدىا باملصدر 

 الصريح، والتقدير: بعد ظلمهم

 املصدرية          

     

          

         [ٗٔ] 

ٔٚ 

ىنا تفيد نفي إرسال من و"ما" 
كان قبل النيب صلى ا عليو 

 .وسلم إال من جنس الرجال

      ةنافيال

           

           
[ٖٗ] 

ٔٛ 



ٕٛ 

 

 
 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية               

     

           
[ٗٗ] 

ٜٔ 

 َماَأْو يَْأُخَذُىْم ِِف تَػَقلُِّبِهْم فَ  النافية ىنا تعمل عمل "ليس" ىيو 
 [ُٙٗىم مبُْعِجزِيَن]

ٕٓ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

        املوصولية

          

            

     [ٗٛ] 

ٕٔ 

ومها ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون كل واحدة 

منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 املوصولية -
 املوصولية -

ِو َيْسُجُد  ِِف السمٰمٰوِت  امَ َولِلّٰ
ِِف اأْلَْرِض ِمن َدآبمٍة  َماوَ 

ِئَكُة َوُىْم اَل ٓ  َواْلَملٰ 
 [ٜٗ] َيْسَتْكربُونَ 

ٕٕ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

خَيَاُفوَن َربػمُهم مِّن فَػْوِقِهْم  املوصولية
 [ٓ٘] يُػْؤَمُرونَ  امَ َويَػْفَعُلوَن 

ٕٖ 

، و"ما" ىنا تكف عمل "إن"
حيث جتعلها ال تنصب االسم 

 وال ترفع اخلرب ينيبغي هلا.

 الكافة            

       

      [٘ٔ] 

ٕٗ 

وىي ىنا من نوع موصول   ٕ٘      املوصولية



ٕٜ 

 

 
 

تكون بلفظ واحد مشًتك، إذ 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 

 مثٌت أو مجعا.

         

  [ٕ٘] 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مجعا.مثٌت أو 

        املوصولية

             

  [ٖ٘] 
 

ٕٙ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

     املوصولية

         
[٘٘] 

ٕٚ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية -
 املوصولية -
 املوصولية -

    

     

    
[٘ٙ] 

ٕٛ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية            

   [٘ٚ] 
 

ٕٜ 

ومها ىنا من نوع موصول 
واحد  مشًتك، إذ تكون كل

منهما بلفظ واحد للجميع مذكرا 

 املوصولية -
 

 املوصولية -

      

        

          

ٖٓ 



ٖٓ 

 

 
 

 [ٜ٘]     ومؤنثا، مفردا أو مثٌت أو مجعا.
تفيد معٌت النفي أي  و"ما" ىنا

أن ا تعاىل مل يًتك على األرض 
من دابة ولكن يؤخرىم إىل أجل 

 مسمى.

 النافية         

      

            

             

     

    [ٙٔ] 

ٖٔ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

     املوصولية

           

         

           
[ٕٙ] 

ٖٕ 

تفيد معٌت النفي كما و"ما" ىنا 
 ىو املفهوم من ضمن الكالم.

      النافية

            

       

   [ٙٗ] 

ٖٖ 

ىي ىنا من نوع موصول و 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

َوَأْوَحٰى َربَُّك ِإىَل النمْحِل َأِن  املوصولية
ِذى ِمَن اْْلَِباِل بُػُيوتًا َوِمَن  اختِم

 [ٛٙ] يَػْعرُِشونَ  االشمَجِر َوِمم 

ٖٗ 



ٖٔ 

 

 
 

األوىل تفيد معٌت النفي، و"ما" 
لثانية ىي ىنا من نوع وما ا

موصول مشًتك، إذ تكون بلفظ 
واحد للجميع مذكرا ومؤنثا، 

 مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 يةنافال -
 املوصولية -

         

      

    

         

        

  [ٚٔ] 

ٖ٘ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

اَل  َماَويَػْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِ  املوصولية -
دَيِْلُك هَلُْم رِْزقًا مَِّن السمٰمٰوِت 

 ِض َشْيػًًٔا َواَل َيْسَتِطيُعونَ َواأْلَرْ 
[ٖٚ] 

ٖٙ 

تأثر تو"ما" ىنا ىي الزائدة ال 
  .كلمةقبلها من    ماتغيَت ب

 الزائدة        

           

          

     

         

            

  [ٚٙ] 

ٖٚ 

تفيد نفي أمر الساعة وىي ىنا 
 مث إال كلمح البصر.

 النافية           

      

             

         

ٖٛ 



ٖٕ 

 

 
 

[ٚٚ] 
تفيد معٌت النفي كما و"ما" ىنا 

 ىو املفهوم من ضمن الكالم.
 النافية            

    

           

         
[ٜٚ] 

ٖٜ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

      املوصولية

          

         

        

           

          

  [ٛٔ] 
 

ٗٓ 

، و"ما" ىنا تكف عمل "إن"
حيث جتعلها الاعمل عملها 

 .النحوي

     الكافة

      [ٕٛ] 
ٗٔ 

وىي ىنا من نوع موصول 
ذ تكون بلفظ واحد مشًتك، إ

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية                

     
[ٛٚ] 

ٕٗ 



ٖٖ 

 

 
 

جتعل الفعل الذي وىي ىنا 
بعدىا يف تأويل املصدر، 

 والتقدير: بكوهنم يفسدون.

 يةاملصدر        

          

   

   [ٛٛ] 

ٖٗ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

   املوصولية      

        

         

            

  [ٜٔ] 

ٗٗ 

، و"ما" األوىل تكف عمل "إن"
حيث جعلتها ال عمل عملها 

 .النحوي
و"ما" الثانية ىنا من نوع 

موصول مشًتك، إذ تكون بلفظ 
ميع مذكرا ومؤنثا، واحد للج

 مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 الكافة -
 املوصولية -

        

         

       

         

      

           

      
[ٜٕ] 

ٗ٘ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 املوصولية          

          

         

   [ٜٖ] 

ٗٙ 



ٖٗ 

 

 
 

حرؼ مصدر، ديكن و"ما" 
تأويلو وما بعده مصدرا صرحيا، 
 والتقدير: بصدكم عن ذكر ا.

  املصدرية       

           

    

         

  [ٜٗ] 

ٗٚ 

، و"ما" ىنا تكف عمل "إن"
 .حيث جتعلها ال تعمل

  الكافة       

       

        
[ٜ٘] 

ٗٛ 

وكل واحدة من ىذه الثالث من 
نوع موصول مشًتك، إذ تكون 

بلفظ واحد للجميع مذكرا 
 ومؤنثا، مفردا أو مثٌت أو مجعا.

 املوصولية -
 املوصولية -
 املوصولية -

      

          

    

   [ٜٙ] 

ٜٗ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

  املوصولية      

              

          

    

   [ٜٚ] 

٘ٓ 

عن  و"ما" ىنا تكف "إن"
العمل حىت ال تعمل عملها 

 .النحوي

َاإِ  الكافة َعَلى المِذيَن  ۥُسْلٰطُنوُ  َّنم
 ۦَوالمِذيَن ُىم بِوِ  ۥيَػتَػَولمْونَوُ 

 [ُٓٓٔمْشرُِكوَن]

٘ٔ 



ٖ٘ 

 

 
 

و"ما" األوىل من نوع موصول 
ظ واحد مشًتك، إذ تكون بلف

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

 و"ما" الثانية تكف عمل "إن".

 املوصولية -
 الكافة

          

      

      

        [ٔٓٔ] 

ٕ٘ 

عن  ما" ىنا تكف عمل "إن"و"
العمل حىت ال تعمل عملها 

 .النحوي

 الكافة          

     

       

          

  [ٖٔٓ] 

ٖ٘ 

عن  و"ما" ىنا تكف "إن"
و، فال تنصب املبتدأ عملها النح

 .وال اخلرب

      الكافة

        

          
[ٔٓ٘] 

٘ٗ 

حرؼ مصدر ديكن ىنا و"ما" 
تأوليها وما بعدىا مبصدر صريح، 

 والتقدير: من بعد فتنتهم.

 املصدرية         

      

           

        
[ٔٔٓ] 

٘٘ 



ٖٙ 

 

 
 

و"ما" ىنا حرؼ مصدر ديكن 
تأوليها وما بعدىا مبصدر صريح، 

وتويف كل نفس  والتقدير:
 عمَلها.

جُتِٰدُل  يَػْوَم تَْأِتى ُكلُّ نَػْفسٍ  املصدرية
َعن نػمْفِسَها َوتُػَوِفمٰ ُكلُّ نَػْفٍس 

َعِمَلْت َوُىْم اَل  مما
 [ٔٔٔيُْظَلُموَن]

٘ٙ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

َوَضَرَب اُ َمَثاًل قَػْريًَة َكاَنْت  املوصولية
نمًة يَْأتِيَها رِْزقُػَها َءاِمَنًة مُّْطَمئِ 

َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت 
بِأَنْػُعِم اِ َفَأٰذقَػَها اُ لَِباَس 

َكانُوا   مبَااْلُْوِع َواخْلَْوِؼ 
 [َٕٔٔيْصنَػُعوَن]

٘ٚ 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

     وصوليةامل

       

         

  [ٔٔٗ] 

٘ٛ 

عن  و"ما" األوىل تكف "إن"
 .عملها النحو

و"ما" الثانية ىنا من نوع 
موصول مشًتك، إذ تكون بلفظ 

واحد للجميع مذكرا ومؤنثا، 
 و مجعا.مفردا أو مثٌت أ

 الكافة -
 املوصولية -

َاإِ  َحرمَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدمَم  َّنم
أُِىلم لَِغَْتِ  َمآَوَلََْم اخْلِنزِيِر وَ 

َر بَاٍغ   ۦاِ ِبوِ  َفَمِن اْضطُرم َغيػْ
َواَل َعاٍد فَِإنم اَ َغُفوٌر 

 [٘ٔٔ]رمِحيمٌ 

ٜ٘ 



ٖٚ 

 

 
 

وىي ىنا من نوع موصول 
ظ واحد مشًتك، إذ تكون بلف

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

     املوصولية

         

            

           

           

  [ٔٔٙ] 

ٙٓ 

من نوع موصول  و"ما" األوىل
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.
تفيد نفي الظلم من  و"ما"الثانية 

 الكافرين. علىا 
 

 املوصولية -
 
 
 

 النافية -

     

      

              

     [ٔٔٛ] 
 

ٙٔ 

النيب إبراىيم و"ما" ىنا تفيد نفي 
 املشركُت.كونو من من  

َنآ إِلَْيَك َأِن اتمِبعْ  النافية ِملمَة  مُثم َأْوَحيػْ
َكاَن ِمَن   َماوَ  ِإبْػٰرِىيَم َحِنيًفا 

 [ٖٕٔ]اْلُمْشرِِكُتَ 

ٕٙ 

عن  كف "إن"و"ما" األوىل ت
 .عملها النحوي
من نوع موصول و"ما" الثانية 

مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 
للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 

 مثٌت أو مجعا.

 الكافة -
 

 املوصولية -

    

           

          

    

   [ٕٔٗ] 

ٖٙ 



ٖٛ 

 

 
 

وىي ىنا من نوع موصول 
مشًتك، إذ تكون بلفظ واحد 

للجميع مذكرا ومؤنثا، مفردا أو 
 مثٌت أو مجعا.

      املوصولية

            

      [ٕٔٙ] 

ٙٗ 

 إال و"ما" األوىل تفيد نفي الصرب
 ، با

حرؼ مصدر، و"ما" الثانية 
حيث ديكن تأويلو وما بعده 
وال  باملصدر الصريح، والتقدير:

 .تك يف ضيق من َمْكرِىم

 النافية -
 

 صدريةامل -

ُرَك ِإالم بِ  َماَواْصربْ وَ   اِ َصبػْ
َتُك ِِف َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل 

 [ٕٚٔدَيُْكُروَن] مِّماَضْيٍق 

ٙ٘ 

 

 عمل "ما" في سورة النحل . ب
يف ىذا الفصل، ستتحدث الباحثة عن عمل "ما" النحوي، فضال عن كوهنا معموال ملا 

 قبلها من العوامل اإلعرابية األخرى.
 الرقم األية التي بها "ما" نوعها الشرح

ال تعمل عمال حنويا، وىي ىنا 
موال ملا قبلها، فهي إَّنا تقع مع

 تعرب مفعوال بو للفعل"خيلق".

 املوصولية           

     

    [ٛ] 

ٔ 

وىي ىنا ال تعمل عمال حنويا، 
إَّنا تقع معطوفا على ما قبلها 

 من املنصوب كمفعول بو.

      املوصولية

        

     

    [ٖٔ] 

ٕ 



ٖٜ 

 

 
 

وما "األوىل" ىنا ال تعمل عمال 
حنويا، إَّنا تعرب مفعوال بو 

للفعل"يعلم" وكذلك "ما" الثانية 
إذ تعرب معطوفا على "ما" 

 األوىل.

 َماُتِسرُّوَن وَ  َماُم َواُ يَػْعلَ  املوصولية
 [ٜٔتُػْعِلُنوَن]

ٖ 

      النافية وىي ىنا ال تعمل عمال حنويا.

       
[ٕٔ] 

ٗ 

وما "األوىل" ىنا ال تعمل عمال 
حنويا، إَّنا تعرب مفعوال بو 

للفعل"يعلم" وكذلك "ما" الثانية 
فا على "ما" إذ تعرب معطو 

 األوىل.

 املوصولية -
 املوصولية -

      

     

          
[ٕٖ] 

٘ 

وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
إَّنا تعرب ىي وما بعدىا نائبا 

 عن الفاعل للفعل "قيل".

        اإلستفهامية

       
[ٕٗ] 

ٙ 

وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
 إَّنا تعرب فاعال للفعل "ساء"

 املوصولية            

           

             

  [ٕ٘] 

ٚ 

ال تعمل عمال و"ما" األوىل 
 حنويا، إَّنا تفيد النفي فقط.

 النافية -
 

           

           

ٛ 



ٗٓ 

 

 
 

عمال  ال تعملو"ما" الثانية 
حنويا، إَّنا ىي نقع حرؼ اْلر، 

 فتعرب يف حمل جر.

      املوصولية -

       

     [ٕٛ] 
وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
إَّنا تعرب ىي وما بعدىا نائبا 

 عن الفاعل للفعل "قيل".

      اإلستفهامية

           

         

           

           [ٖٓ] 

ٜ 

وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
دأ مؤخر يف حمل تمبإَّنا تعرب 

 رفع.

 املوصولية          

       

        

     [ٖٔ] 

ٔٓ 

وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
 يف حمل جر بالباء.إَّنا تعرب 

 املوصولية           

        

    

      [ٖٕ] 

ٔٔ 

وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
تفيد النفي وال حمل هلا من إَّنا 

 اإلعراب.

 النافية           

               

           

    

          

ٕٔ 



ٗٔ 

 

 
 

[ٖٖ] 
وىي ال تعمل على ما بعدىا، 

مضافا إليو، واملضاؼ: إَّنا تعرب 
 .سيئات

 املوصولية -
 املوصولية -

    

     

    [ٖٗ] 

ٖٔ 

 وىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا
معٌت النفي، فهي حرؼ وال تفيد 

 حملها من اإلعراب.

 النافية          

     

       

         

          

            

        [ٖ٘] 

ٔٗ 

وىي ال تعمل على ما بعدىا، 
 وال حمل هلا من اإلعراب.

  النافية         

       

      [ٖٚ] 

ٔ٘ 

ىنا تكف عمل "إن"، و"ما" 
املبتدأ منصوبا، جتعل ال حيث 

وىي  وال اخلرب مرفوعا، بل "إن"
 تفيدان معٌت اَلصر.

َاإِ  الكافة قَػْولَُنا ِلَشْىٍء ِإَذآ أََرْدٰنُو َأن  َّنم
 [ُٓٗكن فَػَيُكوُن] ۥ نػمُقوَل َلوُ 

ٔٙ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
يف تأويل املصدر يف  ىي والفعل

والتقدير: إليو،  حمل جر مضاؼ
 .بعد ظلمهم

 املصدرية          

     

          

ٔٚ 



ٕٗ 

 

 
 

         [ٗٔ] 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
 َلصر.ىي و"إال" تفيدان معٌت ا

      النافية

           

           
[ٖٗ] 

ٔٛ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
ىي تقع مفعوال بو للفعل "تبُت" 

 يف حمل نصب.

 املوصولية               

     

           
[ٗٗ] 

ٜٔ 

ىي تعمل عمال حنويا تقديريا 
 ألهنا مشبهة بػ"ليس" يف العمل

 َماَأْو يَْأُخَذُىْم ِِف تَػَقلُِّبِهْم فَ  النافية
 [ُٙٗىم مبُْعِجزِيَن]

ٕٓ 

مل عمال حنويا، إَّنا ىي ال تع
ىي يف حمل جر ملا تقدم عليها 

 "إىل" اْلارة.

        املوصولية

         

            

     [ٗٛ] 

ٕٔ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
عال للفعل "يسجد" ىي تقع فا

يف حمل رفع، وكذلك "ما" ألهنا 
 معطوفة على "ما" األوىل. 

 املوصولية -
 املوصولية -

ِو َيْسُجُد  ِِف السمٰمٰوِت  َماَولِلّٰ
ِِف اأْلَْرِض ِمن َدآبمٍة  َماوَ 

ِئَكُة َوُىْم اَل ٓ  َواْلَملٰ 
 [َٜٗيْسَتْكربُوَن]

ٕٕ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
عوال بو للفعل ىي تقع مف

 "يفعلون" يف حمل نصب.

خَيَاُفوَن َربػمُهم مِّن فَػْوِقِهْم  املوصولية
 [ٓ٘يُػْؤَمُروَن] َماَويَػْفَعُلوَن 

ٕٖ 



ٖٗ 

 

 
 

و"ما" ىنا تكف عمل "إن"، 
املبتدأ منصوبا، جتعل ال حيث 

وىي  وال اخلرب مرفوعا، بل "إن"
 تفيدان معٌت اَلصر.

 الكافة           

       

      [٘ٔ] 

ٕٗ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
دأ مؤخرا، واْلار تىي تقع مب

 واجملرور قبلها خرب مقدم.

      املوصولية

         

   [ٕ٘] 

ٕ٘ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
 يف حمل رفع.ىي تقع مبتدأ 

        املوصولية

            

  [ٖ٘] 

ٕٙ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
ىي تقع يف حمل جر بعد الباء 

 اْلارة.

     وصوليةامل

          
[٘٘] 

ٕٚ 

وكل من ىذه الثالث ال تعمل 
عمال حنويا، إَّنا ىي تقع يف حمل 

 جر ملا سبقها حرؼ اْلر.

 املوصولية -
 املوصولية -
 املوصولية -

    

     

    
[٘ٙ] 

ٕٛ 

ىي ال تعمل عمال حنويا، إَّنا 
ىي تقع مبتدأ مؤخرا، واْلار 

 .لو واجملرور خرب مقدم

 املوصولية            

   [٘ٚ] 
ٕٜ 

ويا، إَّنا ىي ال تعمل عمال حن  ٖٓ       املوصولية -



ٗٗ 

 

 
 

إليو يف حمل جر. ىي تقع مضافا 
و"ما" الثانية كذلك، إَّنا تعرب 
 فاعال للفعل "ساء" يف حمل رفع.

 
 املوصولية -

        

           

    [ٜ٘] 
وىي و"ما" ىنا تفيد معٌت النفي 

 ال تعمل عمال حنويا.
 النافية        

      

           

            

     

     [ٙٔ] 

ٖٔ 

تقع مفعوال بو للفعل وىي ىنا 
"جيعلون" يف حمل نصب، وىي 
ال تعمل عمال حنويا، إَّنا جتعل 

مجلة صلة هلا ال حمل هلا من 
 اإلعراب. 

     املوصولية

         

         

          
[ٕٙ] 

ٖٕ 

ال تعمل عمال حنويا، ىنا ىي و 
إَّنا ُتكّون ىي و"إال" أسلوب 

 معلوم يفىو القصر كما 
 املباحث النحوية.

      النافية

             

       

   [ٙٗ] 

ٖٖ 



ٗ٘ 

 

 
 

ال تعمل عمال حنويا وىي ىنا 
حيث ال جتزم وال تنصب ما 

بعدىا، فهي تعرب حكما يف 
 حمل جر ملا سبقها حرؼ اْلر.

َوَأْوَحٰى َربَُّك ِإىَل النمْحِل َأِن  املوصولية
ِذى ِمَن اْْلَِباِل بُػُيوتًا َوِمَن  اختِم

 [ٛٙيَػْعرُِشوَن] اَجِر َوِمم الشم 

ٖٗ 

 و"ما" األوىل تفيد معٌت النفي،
إذ ترفع  وىي تعمل عمل "ليس"

االسم ىو "الذين" يف حمل رفع، 
رغم وجتعل "برادي" خربا هلا 

 .تقدم حرؼ اْلر عليو
وما الثانية ىي ىنا من نوع 

موصول مشًتك، إذ تكون بلفظ 
واحد للجميع مذكرا ومؤنثا، 

 ثٌت أو مجعا.مفردا أو م

 النافية -
 
 
 
 

 املوصولية -

         

      

    

          

       

  [ٚٔ] 

ٖ٘ 

مفعوال بو للفعل تعرب وىي ىنا 
"يعبدون" يف حمل نصب،وال 

 تعمل عمال حنويا.

اَل  َماَويَػْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِ  املوصولية -
دَيِْلُك هَلُْم رِْزقًا مَِّن السمٰمٰوِت 

َواأْلَْرِض َشْيػًًٔا َواَل 
 [َٖٚيْسَتِطيُعوَن]

ٖٙ 

ومن حيث "ما" الزائدة ىي و 
ن  النحو، فإهنا ىي و"أين" تكوِّ 

مة واحدة وتعمل عمال حنويا كل
وىو جزم فعلُت مضارعُت، 

أوهلما فعل الشرط، وثانيهما: 
 فعل جواب الشرط. 

 الزائدة       

           

          

     

         

ٖٚ 



ٗٙ 

 

 
 

             

  [ٚٙ] 
ال تعمل عمال حنويا، ىنا ىي و 

إَّنا ُتكّون ىي و"إال" أسلوب 
القصر كما ىو معلوم يف 

 املباحث النحوية.

 نافيةال           

      

            

         
[ٚٚ] 

ٖٛ 

وال و"ما" ىنا تفيد معٌت النفي 
، إال أهنا و"إال" تعمل عمال حنويا

 .تكونان معٌت اَلصر أو القصر

 النافية             

    

          

         
[ٜٚ] 

ٖٜ 

حبرؼ  تقع مسبوقةوىي ىنا 
اْلر، وىي بذلك يف حمل جر 
لكنها جتعل اْلملة اليت بعدىا 

أي صلة املصول، ال حمل هلا من 
 اإلعراب.

      املوصولية

         

        

        

           

           

   [ٛٔ] 

ٗٓ 

و"ما" ىنا تكف عمل "إن"، 
عمل عملها ت حيث جتعلها ال

َافَإِ  فَِإن تَػَولمْوا الكافة َعَلْيَك اْلبَػٰلُغ  َّنم
 [ٕٛاْلُمِبُُت]

ٗٔ 



ٗٚ 

 

 
 

لكنهما معا تفيدان ، النحوي
 .معٌت اَلصر

تعرب فاعال للفعل وىي ىنا 
"ضل"، واْلملة من "كان" 

وامسها وخربىا صلة هلا، وال حمل 
 هلا من اإلعراب.

 املوصولية               

     
[ٛٚ] 

ٕٗ 

تقع مسبوقة حبرؼ وىي ىنا 
كما أهنا جتعل الفعل الذي اْلر،  

بعدىا يف تأويل املصدر، 
والتقدير: بكوهنم يسفدون، فهي 

بذلك تعمل جرا على الكلمة 
 اليت بعدىا.

 صدريةامل       

           

   

   [ٛٛ] 

ٖٗ 

تعرب مفعوال بو للفعل وىي ىنا 
"يعلم" يف حمل نصب، وال تعمل 

 عمال حنويا.

    املوصولية     

        

          

            

  [ٜٔ] 

ٗٗ 

 و"ما" األوىل تكف عمل "إن"
ومها معا تفيدان ، عن العمل

 معٌت اَلصر.
 
 

 الكافة -
 
 
 
 

        

          

      

         

      

ٗ٘ 



ٗٛ 

 

 
 

تعرب مفعوال بو للفعل وىي ىنا 
"ليبينن" يف حمل نصب، وال 

 تعمل عمال حنويا.

 املوصولية -           

      
[ٜٕ] 

تأيت مسبوقة حبر اْلر، وىي ىنا 
فهي بذلك يف حمل جر، ولكنها 
ال تعمل عمال حنويا، إَّنا جتعل 

صلتها مجلة ال حمل هلا من 
 اإلعراب.

 املوصولية          

          

         

   [ٜٖ] 

ٗٙ 

تقع مسبوقة حبرؼ وىي ىنا 
اْلر، كما أهنا جتعل الفعل الذي 

بعدىا يف تأويل املصدر، 
والتقدير: بصدكم عن سبيل ا، 

فهي بذلك تعمل جرا على 
 الكلمة اليت بعدىا.

  املصدرية         

           

    

           

  [ٜٗ] 

ٗٚ 

و"ما" ىنا تكف عمل "إن"، 
، ومها معا حيث جتعلها ال تعمل
 تفيدان معٌت اَلصر.

  الكافة        

       

         
[ٜ٘] 

ٗٛ 

وكل واحدة من ىذه الثالث من 
ويعمل  نوع موصول مشًتك

الرفع يف كل خرب يقع بعدىا، 
وىي نفسها مبتدأ مبٍت على 

 السكون يف حمل رفع.

 املوصولية -
 املوصولية -
 املوصولية -

      

          

    

    [ٜٙ] 

ٜٗ 



ٜٗ 

 

 
 

تعرب مضافا إليو  وىي ىنا
للمضاؼ الذي يقع قبلها، وىي 

جتعل صلتها ال حمل هلا من 
 .اإلعراب

  املوصولية       

              

          

    

   [ٜٚ] 

٘ٓ 

و"ما" ىنا تكف "إن" عن 
العمل حىت ال تعمل عملها 

، لكنها من ناحية النحوي
املضمون تفيد معٌت جديدا وىو 

 اَلصر.

َاإِ  الكافة َعَلى المِذيَن  ۥُسْلٰطُنوُ  َّنم
 ۦَوالمِذيَن ُىم بِوِ  ۥتَػَولمْونَوُ يػَ 

 [ُٓٓٔمْشرُِكوَن]

٘ٔ 

تقع مسبوقة حبرؼ وىي ىنا 
اْلر، كما أهنا جتعل الفعل 

وفاعلو اللذين بعدىا صلة هلا وال 
  حمل هلا من اإلعراب.

ىنا تكف "إن" عن الثانية و"ما" 
العمل حىت ال تعمل عملها 

، لكنها مع "إّن" من النحوي
تفيد معٌت ناحية املضمون 

 جديدا وىو اَلصر.

 املوصولية -
 
 
 

 الكافة -

          

      

      

        [ٔٓٔ] 

ٕ٘ 

ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، يحىت ال تعمل عملها النحو 
لكنها مع "إّن" من ناحية 

املضمون تفيد معٌت جديدا وىو 

 الكافة         

     

       

ٖ٘ 



٘ٓ 

 

 
 

 اَلصر.          

  [ٖٔٓ] 
ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 

، حىت ال تعمل عملها النحوي
لكنها مع "إّن" من ناحية 

املضمون تفيد معٌت جديدا وىو 
 اَلصر.

      الكافة

         

         
[ٔٓ٘] 

٘ٗ 

و"ما" ىنا حرؼ مصدر ديكن 
 ها وما بعدىا مبصدرليتأو 

صريح، والتقدير: من بعد 
، فهي والفعل إذن يف حمل فتنتهم

 جر، مضاؼ إليو.

 املصدرية         

      

           

       
[ٔٔٓ] 

٘٘ 

و"ما" ىنا حرؼ مصدر ديكن 
ها وما بعدىا مبصدر صريح، تأولي

والتقدير: وتويف كل نفس 
حمل ، إذ ىي والفعل يف عمَلها

نصب مفعول بو ثان من الفعل 
 "توِف"

يَػْوَم تَْأِتى ُكلُّ نَػْفٍس جُتِٰدُل  املصدرية
َعن نػمْفِسَها َوتُػَوِفمٰ ُكلُّ نَػْفٍس 

َعِمَلْت َوُىْم اَل  مما
 [ٔٔٔيُْظَلُموَن]

٘ٙ 

وقة حبرؼ تقع مسبوىي ىنا 
اْلر،  فهي إذن يف حمل جر،  
كما أهنا جتعل الفعل وفاعلو 

اللذين بعدىا صلة هلا وال حمل 
 هلا من اإلعراب.

َوَضَرَب اُ َمَثاًل قَػْريًَة َكاَنْت  املوصولية
َءاِمَنًة مُّْطَمِئنمًة يَْأتِيَها رِْزقُػَها 

َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت 
َفَأٰذقَػَها اُ لَِباَس  بِأَنْػُعِم اِ 

 ٓ  َكانُوا  مبَااْلُْوِع َواخْلَْوِؼ 

٘ٚ 



٘ٔ 

 

 
 

 [َٕٔٔيْصنَػُعوَن]

تقع مسبوقة حبرؼ وىي ىنا 
اْلر،  فهي إذن يف حمل جر،  
كما أهنا جتعل الفعل وفاعلو 

اللذين بعدىا صلة هلا وال حمل 
 هلا من اإلعراب.

     املوصولية

         

          

   [ٔٔٗ] 

٘ٛ 

ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، حىت ال تعمل عملها النحوي

لكنها مع "إّن" من ناحية 
املضمون تفيد معٌت جديدا وىو 

 اَلصر.
ال تعمل عمال و"ما" الثانية ىنا 

حنويا إَّنا جتعل صلتها ال حمل هلا 
ن اإلعراب، وما نفسها يف حمل م

نصب، ألهنا معطوفة على 
 املنصوب قبلها.

 الكافة -
 
 
 
 

 املوصولية -

َاإِ  َحرمَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدمَم  َّنم
أُِىلم لَِغَْتِ  َمآَوَلََْم اخْلِنزِيِر وَ 

َر بَاٍغ   ۦاِ ِبوِ  َفَمِن اْضطُرم َغيػْ
وٌر رمِحيٌم َواَل َعاٍد فَِإنم اَ َغفُ 

[ٔٔ٘] 

ٜ٘ 

تقع مسبوقة حبرؼ وىي ىنا 
اْلر،  فهي إذن يف حمل جر،  
كما أهنا جتعل الفعل وفاعلو 

اللذين بعدىا صلة هلا وال حمل 
 هلا من اإلعراب.

     املوصولية

         

            

           

           

ٙٓ 



ٕ٘ 

 

 
 

   [ٔٔٙ] 

تقع مفعوال بو و"ما" األوىل 
للفعل "حرمنا" فهي بذلك يف 

حمل نصب، وىي جتعل صلتها ال 
 حمل هلا من اإلعراب.

و"ما"الثانية  تفيد نفي الظلم من 
ل على سبي ا على الكافرين

االستدراك، وىي حنويا ال تعمل 
 .عمال ما

 املوصولية -
 
 
 

 النافية -

     

      

             

    [ٔٔٛ] 

ٙٔ 

و"ما" ىنا تفيد نفي النيب إبراىيم 
، فهي ملشركُتمن كونو من ا

حنويا ال تعمل عمال معينا سوى 
 النفي من ناحية املعٌت.

َنآ إِلَْيَك َأِن اتمِبعْ  النافية ِملمَة  مُثم َأْوَحيػْ
َكاَن ِمَن   َماوَ  ِإبْػٰرِىيَم َحِنيًفا 

 [ٖٕٔ]اْلُمْشرِِكَُت 

ٕٙ 

ىنا تكف "إن" عن العمل ىي و 
، حىت ال تعمل عملها النحوي

ناحية لكنها مع "إّن" من 
املضمون تفيد معٌت جديدا وىو 

 اَلصر.
تقع مسبوقة حبرؼ وىي ىنا 

اْلر،  فهي إذن يف حمل جر،  
كما أهنا جتعل الفعل وفاعلو 

اللذين بعدىا صلة هلا وال حمل 
 هلا من اإلعراب.

 الكافة -
 
 
 
 

 املوصولية -

    

          

          

    

   [ٕٔٗ] 

ٖٙ 



ٖ٘ 

 

 
 

تقع مضافا إليو فهي يف  ىيو 
حمل جر، وىي جتعل صلتها ال 

 حمل هلا من اإلعراب.

      املوصولية

           

      [ٕٔٙ] 

ٙٗ 

و"ما" األوىل تفيد نفي الصرب إال 
وىي و"إال" تفيدان معى با، 

 اَلصر كما ىو مفهوم بالًتكيب.
و"ما" الثانية حرؼ مصدر، 
حيث ديكن تأويلو وما بعده 

باملصدر الصريح، والتقدير: وال 
، إذ ىي تك يف ضيق من َمْكرِىم

 ل جر.والفعل يف حم

 النافية -
 
 

 املصدرية -

ُرَك ِإالم بِاِ  َماَواْصربْ وَ   َصبػْ
َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك ِِف 

 [ٕٚٔدَيُْكُروَن] مِّماَضْيٍق 

ٙ٘ 

 
 استعمال "ما" في سورة النحل ج.

فضال عن كوهنا معموال  "ما"النحوي لػ ستعمالااليف ىذا الفصل، ستتحدث الباحثة عن 
 ا قبلها من العوامل اإلعرابية األخرى.مل

 [،ٛ﴾ ]اآلية:          قولو تعاىل: ﴿
: فعل ، يحلق: واو االسنئناؼ حرؼ مبٍت على الفتح ال حمل هلا من اإلعرابفالواو

ن النواصب واْلوازم وعالمة رفعو الضمة الظاىرة يف آخره ألنو مضارع مرفوع لتجرده ع
: ماصحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشئ، وفاعلو ضمَت متصل فيو جوازا تقديره: ىو، 

: النافية، حرؼ مبٍت على الاسم موصول مبٍت على السكون يف حمل نصب مفعول بو، 
ع لتجرده عن النواصب : فعل مضارع مرفو تعلمونالسكون ال حمل هلا من اإلعراب، 



٘ٗ 

 

 
 

: ضمَت متصل مبٍت والواوواْلوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، 
على السكون يف حمل رفع فاعل واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا 

 صلة املوصول، والنون: عالمة الرفع، حرؼ مبٍت على الفتح ال حمل هلا من اإلعراب.

: واو  فالواو [،ٜٔ﴾ ]اآلية:       ولو تعاىل: ﴿ق
فعل مضارع مرفوع ، يعلم: االسنئناؼ حرؼ مبٍت على الفتح ال حمل هلا من اإلعراب

: فعل مضارع تسرون: موصول مفعول بو مبٌت على السكون يف حمل نصب، ماوفاعلو، 
ب واْلوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، مرفوع لتجرده عن النواص

: ضمَت متصل مبٍت على السكون يف حمل رفع فاعل واْلملة من الفعل والفاعل ال والواو
 حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة املوصول.

﴾               قولو تعاىل: ﴿
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واْلوازم يعلنونعاطف، الواو: [، ٖٕ]اآلية: 

: ضمَت متصل مبٍت على والواووعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، 
هنا صلة السكون يف حمل رفع فاعل واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب أل

 املوصول.

: ضمَت همخرب مقدم، لهم: [، ٖٔ]اآلية:  ﴾...  ...   قولو تعاىل: ﴿
متصل مبٌت على السكون يف حمل جر، اْلار واجملرور متعلق مبحذوؼ وجوبا تقديره  

: اسم موصول مبٌت على السكون ِف حمل رفع ماكائن/ استعفر يف حمل رفع خرب مقدم، 
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واْلوازم وعالمة رفعو يشاءونمبتدأ مؤخر، 



٘٘ 

 

 
 

: ضمَت متصل مبٍت على السكون يف حمل والواوثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، 
 رفع فاعل واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة املوصول.

            قولو تعاىل: ﴿

    ﴾  :موصول مبٌت على السكون ال حمل ما: حرؼ جر، ب: بما[، ٕٖ]اآلية :
: ضمَت تم: فعل ماضى ناقص، ترفع االسم وتنصب اخلرب، كنتمهلا من اإلعراب، 

بٌت على السكون ِف حمل رفع امسها، ومجلة كنتم وامسها ال حمل هلا من اإلعراب متصل م
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واْلوازم وعالمة رفعو تعلمونصلة املوصول، 

: ضمَت متصل مبٍت على السكون يف حمل والواوثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، 
 عل ِف حمل نصب جرب كنتم.رفع فاعل واْلملة من الفعل والفا

: فعل مؤخر مرفوع وعالمة سيئات[، ٖٗ]اآلية:  ﴾... ...   قولو تعاىل: ﴿
: موصول مبٍت على السكون ِف حمل جر مضاؼ مارفعو الضمة الظاىرة وىو مضاؼ، 

مبٍت  : ضمَت متصلالواو:  فعل ماض مبٍت على الضم التصالو بواو اْلمع، عملواإليو، 
على السكون يف حمل رفع، واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة 

 املوصول.

[، : الناسي جمرور بالم وعالمة جره ٗٗ]اآلية:  ﴾... ...   قولو تعاىل: ﴿
: فعل نزلون ِف حمل نصب، ك: موصول مفعول بو مبٍت على السمااكسرة الظاىر، 

مبٍت على الفتح الفاعل ضامَت متصل مستًت جوازا، تقديره ىو، واْلملة من الفعل  ماض
 والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة املوصول.
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               قولو تعاىل: ﴿

   ﴾  :موصول مبٍت على السكون يف حمل ما: حرؼ جر، إلى[، ٛٗ]اآلية :
: فعل ماض مبٍت على السكون والفاعل ضمَت متصل مستًت جوازا تقديره خلقجر، 

 ىو، واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة املوصول.

ِو َيْسُجُد قولو تعاىل: ﴿ َكُة َوُىْم اَل  َماَولِلّٰ ِِف السمٰمٰوِت َوَما ِِف ااْلَْرِض ِمْن َداۤبمٍة وماْلَمٰلۤىِٕ
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واْلوازم يسجد[،ٜٗ]اآلية:  َيْسَتْكربُْوَن﴾

: اسم ماوعالمة رفعو الضمة الظاىرة يف آخره ألنو صحيح اآلخر ومل يتصل آخره بشئ، 
: جمرور السموت: حرؼ جر، فيالسكون يف حمل رفع فاعل،  موصول فاعل مبٍت على

بفي وعالمة جره الكسرة آلنو ملحق يف جبمع املؤنث السامل، اْلار واجملرور متعلق 
 مبحذوؼ وجوبا تقديره كائن/ استعفر ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.

: يفعلون[، ٓ٘يُػْؤَمُرْوَن ﴾ ]اآلية:  َماُلْوَن خَيَافُػْوَن َربػمُهْم مِّْن فَػْوِقِهْم َويَػْفعَ  قولو تعاىل: ﴿
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واْلوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من 

: ما: ضمَت متصل مبٍت على السكون يف حمل رفع فاعل، والواواألفعال اخلمسة، 
وع : فعل مضارع مرفيعمرونموصول مفعول بو مبٍت على السكون يف حمل نصب، 

: والواولتجرده عن النواصب واْلوازم وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، 
ضمَت متصل مبٍت على السكون يف حمل رفع فاعل، واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل 

 هلا من اإلعراب صلة موصول.

[، ٕ٘]اآلية:  ﴾            قولو تعاىل: ﴿
: ما: ضمَت متصل مبٌت على السكون يف حمل جر، ه: خرب مقدم، ل: واستعنافية، وله
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: جمرور السموت: حرؼ جر، فيموصول مبٌت على السكون ِف حمل رفع مبتدأ مؤخر، 
ار واجملرور متعلق بفي وعالمة جره الكسرة آلنو ملحق يف جبمع املؤنث السامل، اْل

 مبحذوؼ وجوبا تقديره كائن/ استعفر ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.

               قولو تعاىل: ﴿

       ﴾  :بتدأ مبٍت على يف حمل رفع وىو [: ما: موصول مٜٙ]اآلية
مضاؼ، عند: ظرؼ متعلق بالصلة اذوفة والكاؼ مضاؼ إليو ضمَت متصل مبٍت 

 على السكون يف حمل جر، واْلملة عندكم ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.

موصول  :ما: عاطف، الواو[، ٘ٔٔ﴾ ]اآلية: ...      ... قولو تعاىل: ﴿
: فعل ماض للمجهول مبٍت على فتح نائب الفاعل ضمَت أهلمعطوفة على سبق، 

متصل مستًت جوازا تقديره ىو، واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة 
 موصول.

[، ٕٙٔ﴾ ]اآلية:  ...          قولو تعاىل: ﴿
: موصول ما: جمرور بب وكالمة جره الكسرة الظاىرة وىو مضاؼ، مثل: حرؼ جر، ب

 مضاؼ إليو مبٍت على السكون يف حمل جر.  

[، الالم: ٕٗ]اآلية:  ﴾          قولو تعاىل: ﴿
مَت متصل مبٍت على السكون يف حمل جر، ما: اسم استفهم مبتدأ حرؼ جر، ىم: ض

مبٍت على السكون يف حمل رفع، ذ: اسم املوصول خرب مبتدأ مبٍت على السكون يف حمل 



٘ٛ 

 

 
 

رفع، أنزل: فعل ماض مبٍت على الفتح وفاعل مستًت جوازا تقديره ىو، واْلملة من الفعل 
 والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة موصول.

: الواو[، ٕٔ﴾ ]اآلية:         لو تعاىل: ﴿قو 
: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب واْلوازم وعالمة يشعرونعاطفة، ما: نافية، 

: ضمَت متصل مبٍت على السكون يف والواورفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اخلمسة، 
 ل رفع فاعل واْلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة املوصول.حم

﴿                  

      :جمرور مبن وعالمة جره الكسرة بعدرؼ جر، : حمن[، ٔٗ﴾ ]اآلية :
: الواو: فعل ماض مبٍت على الضم التصالو بواو اْلمع، ظلمومصدرية، ما: الظاىر، 

ضمَت متصل مبٍت على السكون يف حمل رفع، واْلملة من الفعل والفاعل يف تأويل 
  املصدر ال حمل من اإلعراب صلة املوصول.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة .أ 

احلد إلىلباحة  اآنتصالالسابق ،ربع األبواب األتقدًن مباحث نتهاءمنبعداال
 :كما يأيت  خالصاتوجيزةوىيستقدم فيو الباحة  البحةو النهائي من

 املوصولي ،" ما"وىي السبع  اآتي ، نوا  إن "ما" يف سورة النحل تتمةل يف األ .1
وىي إما الزائدة. و  ،"ليس"واملشبه بــ بتدائي ،االو  ستفهامي ،االو  والكاف ، النافي ،و 

 تكون حرفا. أن أن تكون امسا، وإما

عمل و مةال تعمل عمل "ليس"  إن حرف "ما" يف ىذه السورة تعمل عمال حنويا .2
حنويا، مةال: املبتدأ والفاعل والنائب الفاعل ال ميكنها أن ال تعمل عمو "إن"، 

حبرف جر ومضاف أي مضاف إليو النفي صل  املوصول واملفعول بو وجمرور 
 وأسلوب احلكيم.

يف سورة النحل، فكانت "ما" تربط بني كغريىا من األمساء املبهم   إهنا تستعمل .3
من أي كلم  تتأثر بائد اليت ال و جعلت إحدى الز  كمااملوصول وصلتو، و 

تعماهلا ها تؤثر على غريىا من الكلمات، كاسولكنالكلمات املوجودة فيها 
 .   استعمال "ليس"
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 اإلقتراحات .ب 

 اأن لديه  عرف الكاتب"ما" واستعماهلا يف سورة الّنحل توبعد القيام يبحث حرف 
فهما عميقا خصوصا ىف حرف "ما" يف سورة الّنحل. ومن أجل ذلك ففى الفصل 
األحري تقدم الباحة  ألقًتاحات ليستفيد منها من أراد ان يبعمق يف معاىن القرآن خاص  

 واللغ  العربي  عام . واما اإلفًتاحات الىت تقصد يف ىذا الفصل فهى كما يلى:

بعض  منو النحو ولكن يف ىذه البحث ما كان كةرية يف علم  "ما" أنوا نعرف  .1

أن يقرؤوا القراء  أوقًتح على الطالب إلذلك  و ،أنوا  "ما" يف سورة النحل

 .كتب األخرى اليت يبحث فيها عن املسأل  املتعلق  هبذا البحثال

مدير اجلامع  عالءالدين االسالمي  احلكومي  مكاسر ان يعمل على   رجو الباحةت .2

تبحث فيها عن  تزويد املكتب  بالكتب النحوي  الكامل  و خصوصا بالكتب اليت

املناسب  يف القرآن الكرًن ملا قبلها و ما بعدىا ألننا نشعر بنقص تلك الكتب اليت 

 ساعدنا على امتام حبةنا.

املدرسني يف كلي  األداب جامع  عالءالدين اإلسالمي   األساتذة و  رجو الباحةت .3

 "ما" واستعملهااحلكومي  مكاسر أن يزيدوا املدة عن علم النحو خصوصا عن 

 يف دراس  الكلي  ألّن ىذه املدة تصعب لفهم على بعض الطالب.
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وأسأل اهلل تعاىل أن جيمل ىذا خالصا لوجه  الكرًن. اللهم إين قد بذلت كل ما 
 لبحث أسرار معاين كتابك الكرًن. يف وسعي
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