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يةأيماواست ماالهتايفىذهالرسالةتبحثعنالنحومبحثمنادلباحث
واست ماالهتابوجوعام،والوعوؼفهي:م رفةمفهومماأغراضهاوأماسورةالكهف.

واست ماالهتابوظائفماواإلدلامعلىاآلياتالىتفيهاماواست ماالهتامنسورةالكهف.
وىفسورةالكهف.

وحلّلادلشكالتادلذكورةانتهجتالباحثةيضعمناىجميكنإرجاعهاإىل
مرحلةرتعالبياناتحتليلهاوتنظيمها.وىفمرحلتني،مرحلةرتعالبيانات،ومرحلة

است اناتالباحثةبالطريقةادلكتبة،وىىترجعإىلادلؤلفاتال لميةادلتصلةبادلوضوع
وتنظيمهاانتهجتالباحثةكاللإلعتباسمنهاحرفياوم نويا.وىفمرحلةحتليلالبيانات

ئية.منالطريقالثايناآلتية،وىى:الطريقةاإلستنباطية،والطريقةاإلستقرا
،منآياتالكهفعشرآياتدلتنتائجىذاالبحثعلىأنىناكمائة

أماما.ثنيمرةتتضمن"ما"واست ماالهتاوىي:حيثجاءذكرىافيهاارب ةوثال
سورةالكهفىفسورةالكهففذكرتيفإثنتاعشرةآيات،أماماالنافيةموصولىف

،أماماادلصدرىفتنيآيفذكرتسورةالكهفارب ةعشرآيات،أمامااإلستفهاميةىف
 الكهفيفاربعآيات،أماماالت جوبيةىفسورةالكهففذكرتواحدةآيات.سورة
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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : الخلفية
كما ىو معركؼ أف القرآف الكرًن ىو منبع علـو اإلسالـ كشرائعو، كأف ا سبحانو كتعاىل 
أرسل رسولو زلمدا صلى ا عليو كسلم إىل كافة الناس كأنزؿ عليو كتابو الكرًن ذلدايتهم أمجعُت 

كاألخركية لنيل السعادة َب حياهتم. كمن ادلعلـو أف اللغة العربية ىي كجعلو قدرة َب األعماؿ الدنيوية 
صادية تلغة القرآف العظيم كاحلديث النبوم الشريف ٍب أصبحت لغة علمية كاجتماعية كسياسية كاق

ْتسب تطور الظركؼ كاستعماذلا، بل صارت لغة موحدة للشعوب العربية كللمسلمُت َب أحناء 
نفيس جويٌت َب ملزمتو : "ينبغى أف نعرؼ أف اللغة العربية ّتانب كوهنا لغة العامل. ككما قاؿ زلمد 

اتصالية يتفاىم هبا الناس بعضهم مع بعض َب العامل كىي كذلك لغة قومية للشعوب العربية، بل 
تعترب كذلك لغة عادلية ُب ىيئة األمم اتدة إذ تستعمل َب اافل كادلؤمترات الدكلية، كتعترب كذلك 

ة دينية، لغة القرآف الكرًن حيث إف فهمها كاحلذؽ هبا ىو الطريقة ادلوصلة إىل معرفة القرآف الكرًن لغ
 ُكالتعمق َب أسراره كأحكامو".

قد أنزؿ القرآف عربيا  فازدادت بو اللغة العربية قوة عند تطورىا كانتشارىا َب العامل كلغة 
: إف مكانة العربية عالية كقوية ألف القرآف ِو اللغةفصيحة. كما قاؿ علي عبد الواحد كاُب َب كتابة فق

 منزؿ بالعربية. كقولو تعاىل َب كتابو العزيز:﴿                   

 [ّ﴾ ]سورة فصلت، اآلية 
 

                                                           
 ٓ(،ص.ََِٖدف،، )مكاسر: طرؽ تدريس اللغة العربية زلمد نفيس  جويٌت، ُ
 ُُّ(،ص.ُِٔٗاجلنة البياف العريب، دـ:الطبعة اخلامس  ) ، فقو اللغةعلى عبد الواحد الوَب،  ِ
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فهي كوهنا لغة القرآف العظيم كلغة أما ادلزايا الىت ملكتها اللغة العربية بقياس غَتىا من اللغات 
احلديث الشريف أيضا، حيث أهنما مصدراف أساسياف َب تعاليم اإلسالـ. كمكانة اللغة العربية مهمة 

 ّجدا دلن يريد أف يفهم كيتقن القرآف العظيم كاحلديث الشريف.
تركيبا هبا عن غَتىا من لغات العامل، كال خفاء أهنا أمنت  كإف ذلذه اللغة خصائص متتاز

كأكضح بيانا كأعذب مذاقا عند أىلها، كقد رآىا ابن فارس أفضل اللغات كأكسعها، إذ يكفى ذلك 
دليال أف رب العادلُت اختارىا لغة ألشرؼ رسلو كخاًب أنبيائو، فأنزؿ هبا كتابو ادلبُت. كمن أىم 

تباط كثيق بُت اإلعراب هناؾ ار فخصائصها أهنا لغة اشتقاقية أل أهنا متتاز مبركنتها كسعة اشتقاقها، 
. كنزكؿ القرآف عربيا، ال يستطيع أحد اإلتباف  مبثلو كالتغيَته إما َب كالمو أك حركاتو، ألف ْكادلعٌت

 ا قد حفظو، كضمن بقاءه،  كقولو تعاىل َب كتابو العزيز :﴿            

       [ٗاآلية ﴾ ]سورة اخلجر 

فدراسة اللغة العربية كالتعمق فيها  ،خرالقرآف كالعربية شيئاف ال ديكن فصل أحد مها عن اآلف
فال خيفى على أحد أمهية  ،شرط مطلق لفهم القرآف، كدراسة القرآف ىي دراسة اللغة العربية بالطبع

علم اللغة العربية ُب توضيح ادلعٌت الذم تنشده اآليات القرآنية، كبياف ما تقصده من دالالت، كقد 
نشأ ىذا العلم كازدىرت مباحثو إشباعا للحاجة إىل تفسَت القرآف، كتوضيح معانيو كغرائبو، كمن ىنا 

غرض، حيث يكمل بعضها بعضان فلكل تعددت ادلصنفات قدديا كحديثا ُب سبيل حتقيق ىذا ال
ليها ، كال غٌت ألحد عن أحد؛ فلكل أحد يعٌت ّتانب، أك امصنف مذاقو ككجهة نظره اليت ىو ميو 

حيل مشكال أك يثَت مسائل علمية قد ال يثَتىا غَته، بيد أهنا أنفقت على العناية بإجالء معاين كتاب 
 ا.

، الصرؼ كالنحو، كمعرفته  فالصرؼ يبحث ُب بنية ، ا ضركرية لفهم القرآفمكأىم ىذه العلـو
تعلق هبا من حذؼ كزيادة، كقلب كإبداؿ. كأما النحو فهو علم يالكلمة كاشتقاقها كتصريفها كما 

 يبحث ُب أحواؿ أكاخر الكلمة عند انتظامها ُب اجلملة.

                                                           
 

 َٓ(،ضََِٖ، ) مكاسر :دف،طرؽ تدريس اللغة العربيةأنظر زلمد نفيس جوين،  ّ
 .ُٗـ(، ص. َُٗٗالنهضة ادلصرية، اىرة: مكتبة ، )الطبعة الثانية؛ القكتاب قواعد اللغة العربيةحفٍت بك ناصف كأصدقائو،   ْ
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إىل كمن مباحث النحو مبحث عن "ما" كما يتعلق هبا ُب القواعد النحوية. ك"ما" تنقسم 
مسية تكوف من االستفهامية، كالشرطية، كالتعجبية، مسية كاحلرفية. فػ"ما" االالقسمُت كمها: اال

 كادلوصولية. كأما "ما" احلرفية فتكوف من النافية، كادلصدرية، كالزائدة.

 كمن أمثلة استعماؿ "ما" ُب القرآف الكرًن خصوصا ُب سورة الكهف ُب ما يلي:
يعبدكف إال ا فأككا إىل الكهف ينشر                مااعتزلتموىم ك :﴿كإذ ( قولو تعاىل1

 [.ُٔلكم ربكم من رمحتو كيهيئ لكم من أمركم مرفقان ﴾ ]سورة الكهف، األية 
 ىذه األية الكردية تضمنت كلمة "ما" كىي "ما" ادلوصولية.

 منتصران﴾    كافما  ( قولو تعاىل :﴿كمل تكوف لو فئة ينصركنو من دكف ا ك ِ       
 ىذه األية الكردية تضمن كلمة "ما" كىي "ما"النافية ..  [ّْ]الكهف، اآلية 

القا من اخللفية ادلذكورة، متيل الباحثة ُب مدار رسالتها العلمية إىل احلديث عن موضوع كانط     
 ستعماالهتا كخصوصا ُب سورة الكهف على النحو العلمي.ا"ما" ك 

 تب: المشكال
ترتكز على مسألة أساسية  رسالةيكوف من اخللفية السابقة الذكر، يبدك بوضوح أف ىذه النظرا دلا 

كاحدة، كىي ما كاستعماالهتا ُب سورة الكهف. كلتبسيط رلرل البحث، قامت الباحثة بتفصيلها إىل 
 ثالت مشكالت فرعية، كىي:

 ما ادلراد بػ"ما" ُب النحو العريب؟ .ُ
 لكهف؟كيف كانت استعماالهتا ُب سورة ا .ِ
 ؟هفهتا ُب السورة الكدما الوظائف النحوية اليت أفا .ّ

 ج: توضيح معانى الموضوع
ىذا البحث قدمتو الباحثة مبوضوع: " ما كاستعماالهتا ُب سورة الكهف )دراسة حتليلية حنوية(" 

 كىو موضوع مهم جدا ُب رلاؿ القواعد العربية. 
معاين الكلمات اليت يتألف هبا ادلوضوع،  كفيما يأٌب، تقدـ الباحثة شرحا موجزا عن مفهـو 

 بعد ذلك باحلد الشامل ادلانع للموضوع كما يأٌب: فكلمة بعد كلمة، لغة كاصطالحا لإلتيا
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من حركؼ ادلعاين اليت تًتكب من حرفُت )من احلركؼ  ىي حرؼ : ما
الثنائية(، كما قاؿ حفٍت بك ناصف "احلركؼ الثنائية ثالثة كعشركف 

، أـ، أف، إف، أم، عن، ُب، قد، كي، ال، مل، لن، كىي: إذ، ذا، اؿ
 لو، ما، من، بل، ىا، ىل، كا، يا، كنوف ثقيلة.

يستعمل"  مبعٌت  -مجع استعماؿ كىو مصدر من فعل "استعمل : استعماالت
"االستخداـ أك االنتفاع بو"، كقولنا: استعمل شيئا، أم: استخدمو 

 "ما" كاالنتفاعات هبا.. كادلقصود هبا ىنا استخدامات ٓكانتفع بو
سورة 
 الكهف

تتكوف من مئة عشرة آية، كتقع متوسطة  إحدل سور القرآف ادلكية، :
 سرآء كسورة مرًن.بُت سورة اإل

لغة: مصدر من درس يدرس، كىي اصطالحا: األٍعمىاؿي اٍلمىٍدرىًسية ،  : دراسة
أىم الًقرىاءةي كىحتىًٍصيلي العيليوـً كىاٍلمىعىاًرؼً 
ٔ 

وب إىل التحليػػػػػل، كيعػػػػػرب نعتػػػػػا دلػػػػػا قبلػػػػػو، كىػػػػػو سػػػػػكحتليليػػػػػة: اسػػػػػم من : حتليلية حنوية
عمليػػػػػػة تقسػػػػػػيم الكػػػػػػل حيلػػػػػػل، كالتحليػػػػػػل اصػػػػػػطالحا: -مصػػػػػػدر حلػػػػػػل

، مػػػػػػػػع جعػػػػػػػػل النحػػػػػػػػو العػػػػػػػػريب ٕإىل أجزائػػػػػػػػو كرد الشػػػػػػػػيء إىل عناصػػػػػػػػره
  أساسا لو.

"ما" الواردة ُب سورة كانطالقا من ادلفاىيم ادلذكورة، تبُت أف ىذا ادلوضوع يراد بو كصف 
 ة مع الًتكيز على مشكالت البحث.يالكهف كاستقصائها بشكل علمي ُب الرسالة اجلامع

 د:الدراسة السابقة
لقد سبق للباحثة أف تصفحت ادلؤلفات العلمية الىت ألفها الباحثوف السابقوف من قسم اللغة 

النحوية عموما، أك هبذا ادلوضوع خصوصا. فوجدت العربية كآداهبا، الىت ذلا عالقة بالدراسة التحليلية 
أف ىناؾ رسالتُت علميتُت لألخ ذك الفكار عبدا سهار بعنواف: "ما" كاستعماالهتا َب سورة األنفاؿ"، 

 كلألخ نصر الدين، بعنواف: أنواع "ما" َب سورة آؿ عمراف.
                                                           

5
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/استعمال/ 

6
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تحليليةدراسة  

7
  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تحليليةدراسة  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/دراسة
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/دراسة
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يو، فتقدـ بوسطتو فعلى ذلك، رأت الباحثة أف ىذا ادلوضوع صاحل للبحث كإلجراء الدراسة ف
حتليليا حنويا بشأف "ما" َب سورة الكهف، ألهنا كردت ُب ىذه السورة الكردية أكثر من كركدىا ُب 
غَتىا من السور القرآنية األخرل توضيحا دلا يراد هبا، ككيفية استعماالهتا، كمواقعها اإلعربية، كدلا مل 

 يبحث فيها أحد من طالب قسم اللغة العرية كآداهبا. 

 :   منهجية البحثه
، استخدمت الباحثة ُب العلمية حتقيقا لعلمية البحث بصورة علمية مستوفية للشركط كالضوابط

كمها:طريقة مجع  كادلراد بادلناىج ىنا عبارة عن طريقتُت، ،إعداده ادلناىج العلمية الشائعة االستعماؿ
 ادلواد، كطريقة حتليل ادلواد كتنظيمها .

حا كظهورا، ستقـو الباحثة ىنا بإلقاء ضوء بشأف ادلواد كالتوضيح عن فلكي يزداد األمر كضو 
البندين السابق ذكرمها ، إلقاء جامعا مانعا يتمثل فيو ما يدكر حولو البحث من عمليات منهجية يتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هبا إعداد ىذا البحث ُب صورتو العلمية.                                                               

 أ . طريقة مجع ادلواد
 تكمبا كانت ادلواد أك ادلعطيات الذم قامت الباحثة بدراستها تتمثل ُب كجو نوعي، فانتهج   

 يتللحصوؿ عليها الطريقة ادلكتبية، كىي الطريقة اجلارية عن طريق اإلطالع على الكتب أك ادلراجع ال
خرل .ففي ىذه ذلا مبطالب الرسالة عالقة متينة، من كتب حنوية، كتفسَتية ،كغَتىا من ادلؤلفات األ

 الباحثة باالقتباس كالنقل عن ىذه ادلصادر األمينة مباشرة كغَت مباشرة. تالصدد، قام
 بػ .طريقة تنظيم ادلواد كحتليلها  

انتهجت الباحثة ُب ىذه ادلرحلة من البحث طريقتُت شاع استعماذلا ُب كضع ادلؤلفات 
دكر حوذلا من يادلواد كادلعطيات، كما  العلمية كادلختلفة، كذلك نظرا دلا يدكر حولو البحث من
  .موضوع ادلتفرقة من الباب األكؿ، حىت الباب اخلامس كمها

 
 ستنباطيةأ .  الطريقة اال 
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كادلراد هبا تنظيم ادلواد ادلعطيات بواسطة إصدار اخلالصة باالنطالؽ من األمور العامة         
 إصدار اخلالصة من األمور الكليات إىل اآلمور اجلزئية . ،أك بعبارة أخرل إىل األمور اخلاصة،

 ستقرائيةبـ . الطريقة اال
كادلراد هبا تنظيم ادلواد أك ادلعطيات بواسطة إصدار اخلالصة من األمور اخلاصة إىل األمور       

قصارل العامة، أك بعبارة أخرل إصدار اخلالصات البحثية من األمور اجلزئية إىل األمور الكلية . ك 
 القوؿ أهنا ضد الطريقة السابقة الذكر، أم الطريقة القياسية.

 و:  غرض البحث وفائده
البحث العلمي شرط أساسى  ال بد أف يستوفيو من أراد القياـ بالعمل العلمي إلمتاـ  تقدًن

 دراستو، فاخلالصة كاالختصار كاالستنتاج الصحيح كالسديد ال ديكن احلصوؿ عليها دكنو.
 هبذا البحث حتقيق ثالثة، كىي: لقد أريد

 "ما" كأقسامها ُب علم النحو. اإلدلاـ بػ .1
 ُب سورة الكهف.  الهتاالوقوؼ على كيفية استما .ِ
 التعرؼ على ما تفيده "ما" من الوظائف اإلعرابية ُب سورة الكهف .ّ

 ما:ككأما فائدة البحث، فيمكن تلخيصها  
عامة كاستعماذلا بصفة بواسطة ىذه الرسالة، يسهل علينا أف نفهم ك ندرس استعماؿ "ما"  .ُ

 ُب سورة الكهف بصفة خاصة.
كمما ال شك فيو أف ىذه الرسالة زكدت علومنا كما يتعلق بعلم النحو. كستكوف إحدل  .ِ

 إف شاء ا.، الزكائد لعلم النحو
 .بشكل علمي كعلى شكل الرسالة على األقل تسهيل ترمجة كتفسَت القرآف الكرًن .ّ
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 الباب الثاني

 "ما" واستعماالتها في اللغة العربية

قد أشار إىل ىذه ف ،ُب تقرير قواعدىا إف للغة العربية خصائص عظمية كطبائع شىت
كتنظيمات قواعد  لنحولكثَتة حوؿ النحو العريب. ف ا، كألفوا كتباحديثاالمتيازات علماء اللغة قدديا ك 

ىامة ُب  ةمن ىنا كاف اإلعراب حيتل مكانك  ،جيعلها العلماء اللغويوف مرجعا ُب حتسُت تراكيب اجلمل
 بحث ُب موضوع "ما" كمسائلها اإلعرابية.ستقـو باحلثة بالْتثهم اللغوم، كُب ىذه ادلناسبة 

 الفصل األول :  تعريف "ما" واستعماالتها

على معٌت  ي ما دؿحرؼ، كاحلرؼ مجعو حركؼ أك أحرؼ. كاصطالحا ى يما لغة ى
إف احلرؼ ىو ما دؿ على معٌت بواسطة  :. كقاؿ أمحد اذلامشيُاالستفهاـ كيسمى حركؼ ادلعاين

 ِغَته، حنو ىل، كُب، كمل، كعالمتو عدـ  قبولو شيئا من عالمات االسم كال من عالمات الفعل.

ي أيضا حركؼ ادلباين( حنو: كأ، كب، كينقسم احلرؼ إىل قسمُت، كمه ا حرؼ اذلجاء )مسي
ما إىل ذلك. كحركؼ ادلعاين، حنو: ؾ، كمن، كعلى، كلن، كُب، ك ما كج، كد، كه، كط، كح، كز، ك 

اـ، كىي أحادية، كثنائية، سؼ ادلعاين ىي على مخسة أقك حفٍت بك: إف حر  رةإىل ذلك. كقاؿ حض
 كثالثية، كرباعية، كمخاسية.

  الثاني : استعماالت"ما"الفصل 

 ،نوعاف ىياإلطالع الطويل كجدت الباحثة أف ُب اللغة العربية حرؼ "ما" ك الفراغ من بعد  
احلرفية. فاإلمسية تكوف استفهامية، كشرطية، كتعجبية، كموصولية، كإهبامية. كأما ما ما اإلمسية ك  :كمها

 احلرفية فتكوف نافية، كمصدرية، كزائدة.

                                                           
.ُّٖق(، ص.َُْٔ، اجلزء األكؿ، )قاىرة: مكتبة كىيبة،علم ادلعاينعبد تافتاح البيوين،  ُ            

. ِّـ(،ص.َُٔٗق/ُّٖٗ، )بَتكت: مطتبة دار إحياء ادلكتب العربيةػ جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديعأمحد اذلامشي،   ِ            
 



11 
 

 "ما" االسمية ( أ)
 االستفهامية .ُ

اآلٌب: اذلمزة كىل ىي كأدكاتو ك علم بشيئ مل يكن معلوما من قبل، الاالستفهاـ ىو طلب 
 ْكما كمن كمىت كأين ككيف كأياف كأىن ككم كأم.

﴿كما االستفهامية ىي ييستفهم هبا عن غَت العاقل، كقولو تعاىل:        

      ﴾ [كجيب ُِ]سورة الكهف، أألية 

 كتيعرب )ما( االستفهامية على 
 األكجو اآلتية:

مبتدأ، كذلك إذا تالىا فعل يعود فاعلو أك نائب فاعلو إليها، حنو: ما انكسر؟. أك  -
 تالىا ظرؼ، حنو: ما عندؾ؟. أك جٌر كرلركر، حنو: ما ُب الكتاب؟

 ؟ديافاسم معرفة، حنو: ما اإلخربا، كذلك إذا تالىا  -
 مل يستوًؼ مفعولو، حنو: ما سألت؟ مفعوال بو، كذلك إذا تالىا فعل متعدٌ  -
 ٖامسا رلركرا، كذلك إذا تقٌدمها حرؼ جٌر، حنو: فيم تفٌكر؟. -
 الشرطية .ِ

 ء. كجتـز فعلُت، حنو: ا)ما( الشرطية ىي اليت تكوف مبعٌت اجلز 

]سورة  ﴾           ﴿قولو تعاىل: 

 [.ّٕالكهف ، أألية 

 : اسم شرط جيـز فعلُت، مبٍت على السكوف ُب زلل رفع ادلبتدأ. ما

 : فعل شرط رلزـك بػػ )ما(، كعالمة جزمو حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ اخلمسة. تفعلوا
                                                           

 .    ُٗـ(، َُٗٗٗالقاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية،  الطبعة الثانية، )كتاب قواعد اللغة العربية،.حفنيبك ناصف كأصدقانة،   ّ 
     ُٖق(،ص.ُِِْادلملكة العربية السعودية: جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، ة،الطبعة الثاني ،)، شرح العقيل أللفية البن ملكزلمد الفنتوخ، كابن عبد العزيز ْ
. ُِٖـ( ،ص. ُِٗٗق/ ُُِْبَتكت لبناف:دار النفنس، الطبية الثانية،  ، )ادلعجم الوسيط ُب اإلعرابنايف معركؼ، مصطاَب اجلورك،  ٓ      
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كعالمة جزمو السكوف. كخرب ادلبتدأ، إما مجلة فعل : جواب الشرط، رلزـك بػػ )ما(  يعلم
 الشرط )تفعلوا(، كإما مجلة جواب الشرط )يعلٍمو(، أك كالمها معا.

 التعجبية .ّ
التعجبية تعترب مجلة امسية أك مجلة فعلية ألف ذلا صيغتُت، إحدامها تبدأ باسم يعرب مبتدأ، 

 !مها: ما أىفػٍعىلى كأىٍفًعٍل بوصيغتُت ك بكوف يكالثانية بفعل حيتاج إىل فاعل. كالتعجب 
كصيغة "ما أىفػٍعىلى" ىي مبحث )ما( التعجبية. كىي تكوف نكرة تاٌمة مبعٌت )شيئ(، كتفيد  

 !التعجب. حنو: ما أطيب العافية

 : نكرة تامة مبعٌت )شيئ( تفيد التعجب، مبنية على السكوف ُب زلل رفع مبتدأ. ما

فعلية  الملة اجلالفتحة الظاىرة على آخره. ك : مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو  العافية
 )أطيب العافية(  ُب زلل رفع خرب مبتدأ )ما(.

 ادلوصولية .ْ
ما ادلوصولية ىي اليت تكوف مبعٌت )الذم(، كغالبا ما تيستعمل لغَت العقالء، كتيعرب حسب 

] سورة الكهف، ﴾        ﴿حنو قولو تعاىل :  ،موقعها ُب اجلملة

 :.....أليةا

فعلية )ينفد( ُب زلل الملة اجلك  ،: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل رفع مبتدأ ما
 رفع خرب مبتدأ.

 "ما" الحرفية ( ب)
 تكوف )ما( احلرفية نافية، كمصدرية، كزائدة. كبياف كل منا فيما يلي:

 النافية .ُ



13 
 

فية أرادت أف تنفي ابعدىا، من ىنا فهمنا أف )ما( الن)ما( النافية ىي اليت تفيد نفي اخلرب 
كجود اخلرب حيث كانت كظيفتها تشبو "ال" بينما ال تدؿ على نفي اخلرب عن مجيع أفراد اجلنس 

 الواقع بعدىا على سبيل التخصيص ال على سبيل االحتماؿ.

  ﴿تعاىل: حنو قولو  ،كىي مهملة ال عمل ذلا، تدخل على اجلملة الفعلية فتنفي ادلاضي

                         ﴾ سورة[

 [ ٓالكهف، أألية 

كتعمل )ما( النافية عمل )ليس( عند احلجازيُت، كذلك بشركط ذكرىا النحاة، حنو: ما ىذا 
 بشرا.

 نفي مشبو بػػ )ليس(، مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب.: حرؼ  ما

 المصدرية .ِ
)ما( ادلصدرية تسمى أيضا ادلوصوؿ احلرُب كىي اليت جتعل ما بعدىا ُب تأكيل ادلصدر. ك)ما( 

 ادلصدرية تكوف على نوعُت:

﴿)ما( الوقتية اليت تؤكؿ مع ما بعدىا مبصدر نائب عن الظرؼ، كقولو تعاىل:     

               

 ﴾ سورة الكهف، أألية[ْٖ.] 

 ما     : حرؼ مصدر مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب
 اجلملة: خلقكمخلقنا: مجلة فعلية تقع صلة للموصوؼ ادلصدرم تقيد 

 الزائدة .ّ
 كتكوف )ما( الزائدة كاٌفة كغَت كاٌفة. 



14 
 

كال تتصل إال بثالثة أفعاؿ: قٌل، كثير، كطاؿ، فتصبح: قٌلما،   الكافة عن عمل الرفع،     
 تاج ىذه األفعاؿ إىل الفاعل، حنو: طادلا نصحتيك فلم تأخذ بنصيحيت.حتكثيرما، كطادلا، كال 

 عن العمل مبٍت على الفتح ال زلل لو من اإلعرب. طادلا : طاؿ: فعل ماض مكفوؼ
 ما   : حرؼ كاٌؼ مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب.

 كقد تيعرب )رمبا( إذا باشرت االسم.

 :الزائدة غرب الكافة، كمما تزاد بعده 
 ما = عٌما، حنو عما قريب تظهر احلقيقة. –)عن( اجلارية، عن  -
 الفجر أٌذف ادلؤٌذف للصالة.)إذا( ظرفية، حنو: إذا ما بزغ  -

إذا  : إذا: ظرؼ دلا يستقبل من الشرط، مبٍت على السكوف ُب زلل نصب مفعوؿ    
 فيو لفعل )أٌذف(. ما: جرؼ زائد مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب.

 ما = ًسيَّما، حنو: أحٌب الفاكهة كال سٌيما العنب. –)ًسٌي( ًسٌي  -
 لكسرة الظاىرة.العنب: مضاؼ إليو رلركر با

)قليال، كثَتا(، قليال ما، كثَتا ما، حنو: قليال ما تأخرت عن صالة الفجر ُب  -
 ادلسجد.

 الفصل الثالث : وظاؤفها النحوية التي أفائدتها

 حرفية . -امسية. ب -ما :تأٌب علي كجهُت : أ

 االمسية ىي : - أ
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: يستفهم بو عن الشيء كصفاتو، كقد يستفهم بو عن األعياف ُب غَت  اسم استفهام -1

 ﴿الناطقُت، أك حىٌت ُب الناطقُت على رأم بعض النحويُت، حنو قولو تعاىل:   

           ﴾ٔ )فقد استعملت )ما ، 

 كتعرب )ما( :للعاقل مبعٌت : اجلوارم اللواٌب ديلكوهنٌن . 

، حنو: )ما كقفت ؟(. -  مبتدأ إذا تالىا فعل الـز
 مبتدأ إذا تالىا جار كرلركر، حنو:)ما ُب السٌلة ؟(. -
 مبتدأ إذا تالىا ظرؼ، حنو:)ما أمامكم ؟(. -
 خربان إذا تالىا معرفة، حنو:)ما اخلربي ؟(. -
 ؟(.مفعوالن بو مقٌدـ إذا تالىا فعل متعدٍّ مل يستوؼ مفعولو، حنو:)ما قرأت -
: حيـز فعلُت ، يسٌمى األٌكؿ فعل الشرط كالثاين جواب الشرط ، حنو :  اسم شرط  -2

 )ما تدرٍس يٍفدؾ( كتكوف مبنٌية ُب زلٌل:
، أك فعل متعدٍّ استوَب مفعولو، كيكوف  - رفع مبتدأ ، إذا تالىا فعل ناقص، أك فعل الـز

كيكوف خربىا فعل الشرط أك خربىا فعل الشرط أك جوابو، أك فعل متعدٍّ استوَب مفعولو، 
 جوابو، أك فعل الشرط كجوابو معان. ْتسب النحويٌُت .

- .)  نصب مفعوؿ بو، إذا تالىا فعل متعدٍّ مل يستوؼ مفعولو، حنو)ما تتعٌلٍم يفٍدؾى
، حنو:)على ما تىنم أٍْن(. -  جٌر ْترؼ اجلٌر، إذا سبقها حرؼ جرٍّ
دلثٌٌت كاجلمع، كللمذٌكر كادلؤنث، : كتستعمل للعاقل كلغَته، كللمفرد كااسم موصول  -3

 ﴿حنو قولو تعاىل: ،كتعرب حسب موقعها ُب اجلملة          

                                                           
ُٓسورة يونس: آية   ٔ            
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   ﴾ِ  ما(: اسم موصوؿ مبٌٍت على السكوف ُب زلل نصب مفعوؿ بو للفعل(

 )يعبدكف(.
: كىي نكرة تاٌمة مبعٌت )شيء( مبنٌية على السكوف ُب زلٌل رفع مبتدأ،  اسم تعّجب -4

 (.!حنو: )ما أكـر األرض
 

 : كتكوف ُب ادلواضع التالية:الحرفّية  - ب

 نافية حجازيٌة عاملة عمل )ليس(: كىي حرؼ يرفع ادلبتدأ كينصب اخلرب، بشرط:-ُ        

 )ما فائزه سعيده(.أالٌ يتقٌدـ خربىا على امسها، حنو:  -           

 أالٌ تزاد بعدىا )إف (، حنو: )ما إٍف خالده شجاعه(.-           

 أالٌ ينتقض نفيها بػ)إالٌ(، حنو: )ما أنت إالٌ كرًنه(.-           

 أالٌ يتقٌدـ معموؿ خربىا على امسها.-           

نافية ال عمل ذلا: كىي حرؼ مهمل ال عمل لو، ينفي الفعل ادلاضي، حنو )ما سافر  -ِ      
 خالده( كالفعل ادلضارع، حنو قولو تعاىل :

 ﴿             ﴾ٕ 

                                                           
ُّسورة مرًن: آية   ٕ        
   ِٓسورة التوبة :  ٖ      
.َُْص. ،(ق  ُّْْلبناف : دار الكتاب العلمية،-بَتت ،، )الطبعة السادسةادلعجم الفصل ُب اإلعراباألستاذ طاىر يوسف اخلطيب،  ٗ         
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﴿:مصدرية ظرفية، حنو قولو تعاىل -ّ                 ﴾ٖ  أم مٌدة.

﴿ : . كغَت ظرفية، حنو قولو تعاىلي حيادكام          ﴾ٗ : أم .

 برحبها

كافة عن العمل: كىي اليت تتصل باألحرؼ ادلشبهة بالفعل، حنو: )إٌّنا األىعماؿي بالنٌياًت( أك بػ -ْ
 سافٍرتي غدان(، أك بػ )طاؿ(، كقل، حنو: )طادلا زكتك ُب مكتبك، قٌلما جئتٍت(.)رٌب(، حنو: )رمٌبا 

 زائدة ُب ادلواضع اآلية:-ٓ

( )عما(: أصلها )عن(، )ما(.-ُ  بُت اجلار كاجملركر، حنو: )سأيسىاًفري عما قريبو

 .بعد كلميت: كثَتان، كقليالن، حنو: )كثَتان ما نبكي ىذه  األياـ(، )قليالن ما نضحك(-ِ

 بعد )ال ٌسيما(، حنو: )أحبُّ الفواكو كال سٌيما التفاح(.-ّ

 ادلصدرة بالظركؼ، حنو: )بينما حنن نتعلم دخل علينا ادلدير(.-ْ

 ادلتصلة بػ )حيثما، كيفما( الشرطيتُت، حنو: )حيثما جتلس أجلس(، )كيفما تذىب أذىب(.-ٓ
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 الباب الثالث

 نظرة عامة عن سورة الكهف

 األكؿ : التعريف بسورة الكهفالفصل 

، نزلت على الٌنيٌب عليو الٌصالة  سورة الكهف ىي مكٌية على الٌصحيح من أقواؿ علماء التىفسَت     
كاالٌسالـ بعد سورة الغاشية كقبل الٌشورل، كىي الٌسورة الثىامنة كالستىوف ُب ترتيب نزكؿ سور القرآف 

كالٌسالـ، كالسورة كالٌسورة الثٌامنة عشرة ُب ترتيب ادلصحف الكرًن على الٌرسوؿ عليو الصىالة 
الشريف، كموقعها ُب اجلزءالٌسادس عشر كاحلزبُت الثىالثُت كالواحد كالثالثُت، كىي إحدل السور 
اخلمسة اليت بدأت باحلمد، باإلضافة إىل سورة الفاحتة، كاألنعاـ، كسبأ، كفاطر. كسورة الكهف 

 لت مجلة كاحدة.كاحدة من السىور اليت نز 

 هاب نزولاسبأالفصل الثاني : 

فهػػػػػػذه السػػػػػػورة نزلػػػػػػت حينمػػػػػػا أمػػػػػػر أخبػػػػػػار  ،سػػػػػػورة الكهػػػػػػف ىػػػػػػي مكيػػػػػػة كلهػػػػػػا ُب ادلشػػػػػػهور
اليهػػػػػػود ادلشػػػػػػركُت أف يسػػػػػػألوا النػػػػػػيب صػػػػػػلى ا عليػػػػػػو كسػػػػػػلم عػػػػػػن ثالثػػػػػػة: عػػػػػػن أصػػػػػػحاب الكهػػػػػػف، 

  .كعن قصة ذل القرنُت، كعن الركح

ـ عػػػػػن أصػػػػػػحاب الكهػػػػػف، عػػػػػن الػػػػػركح، عػػػػػػن الكبػػػػػالبػػػػػدأت  اهٌنػػػػػػألمسيػػػػػت سػػػػػورة الكهػػػػػف 
خػػػػػػر السػػػػػػورة األكىل، كجػػػػػػواب آاألشػػػػػػياء، كعػػػػػػن قصػػػػػػة ذم القػػػػػػرنُت كزكػػػػػػر جػػػػػػواب السػػػػػػؤاؿ األكؿ ُب 

 الُت. ٍب أيضا   سورة مالئمتها بُت السماء كاألرض.ؤ الس

كىػػػػػي مكيػػػػػة  ،ود قصػػػػػة أصػػػػػحاب الكهػػػػػف فيهػػػػػاجػػػػػو لكيقػػػػػاؿ أيضػػػػػا : سػػػػػورة أصػػػػػحاب الكهػػػػػف    
أيضػػػػا، . ك ُحػػػػدل عشػػػػرة أيػػػػة عنػػػػد الباصػػػػرين، كمائػػػػة كعشػػػػرةإي مائػػػػة ك ُب قػػػػوؿ مجيػػػػع التفسػػػػرين كىػػػػ

                                                           

    
اجمللػػػػػػػػػػد الثالػػػػػػػػػث ، اجلػػػػػػػػػزء اخلػػػػػػػػػػامس كعػػػػػػػػػل، )الطبعػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػة؛ مصػػػػػػػػػر : شػػػػػػػػػركة كمطبعػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػطاَب البلػػػػػػػػػيب اجللػػػػػػػػػػ  كأكالده،  تفسػػػػػػػػػَت ادلراغػػػػػػػػػي،أمحػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػطاَب ادلراغػػػػػػػػػػي ،  ُ
 .ُُّـ(ص :  ُٔٗق/َُّٖ

 .ُِّ،ص:ـُّٗٗق/ُُِِلباف: دار بَتكت اركسة للطباعة كلشر، –، )الطبعة الثالثة؛ بَتكت الغة كاألعالـ   بن أمحد الواحدل النيسابورلى أىب احلسن ع ِ   
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إىل عنػػػػاف السػػػػماء يضػػػػبئ  ومػػػػن قػػػػرأ سػػػػورة الكهػػػػف ُب يػػػػـو اجلمعػػػػة ، سػػػػطع لػػػػو نػػػػورا مػػػػن حتػػػػت قدمػػػػ
 لو يـو القيامة كغفر لو ما بُت اجلمعتُت .

سورة  كركاه ابن مردكية عن علي رضي  عنو عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ : من قرأ   
ىل مثانية أياـ من كل فتنة تكوف فإف خرج الدجاؿ، عصم منو ، إ الكهف يـو اجلمعة فهو معصـو
يب سعيد احلدرم رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ ا عليو كسلم ، من أكأخرجو الطرباين كاحلكم عن 
خرج الدجاؿ، خرىا ٍب آر آيات من شىل مكة، كمن قرأ عإنو انورا من مك وقرأ سورة الكهف كانت ل

كأخرج ابن مردكية من عائشة قالت، قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم : أال أخربكم  ّمل يدره.
كمن قرأىا يـو اجلمعة  و من األجر مثل ذلك،ل كلكتب، سورة مألت عظمتها بُت السماء كاألرضب

كمن قرأ اخلمس األكاخر منها عند نومو، بعثو ا ُب أم اليل شاء، قالوا  ،دة ثالثة أياـايز األخرل، ك 
  ْف.هبلى يا رسوؿ ا قاؿ: سورة الك

﴿قولو تعلى :    ﴾... [. حدثنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلَتم ، ِٖاآلية . ]

إمالء ُب )دار الٌسنة( يـو اجلمعة بعد الصالة، ُب شهور سنة عشر كأربعمائة، قاؿ: أخربنا أبو احلسن 
علي بن عيسى بن عبدكيو احلَتم، قاؿ: حدثنا زلمد بن إبراىيم البوشنجي، قاؿ: حدثنا الوليد بن 

رح احلرٌاين، قاؿ: حدثنا سليماف بن عطاء احلراين، عن مسلمة بن عبد بن اجلهٍت ، عبد ادللك بن مس
 عن عمو ابن مشجعة بن ربعي اجلهٍت، عن سلماف الفارسي، قاؿ: 

جاءت ادلؤلفة  قلوهبم إىل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم : عيينة بن بن حصن، كاألقراع  بن     
حابس، كذككىم، فقالوا: يا رسوؿ ا، إنك لو جلست ُب صدر اجمللس كحنٌيت عنا ىؤالء كأركاح 

                                                           

لبػػػػػػػػػػػػػػػاف: دار بػػػػػػػػػػػػػػػَتكت اركسػػػػػػػػػػػػػػػة للطباعػػػػػػػػػػػػػػػة  –، )الطبعػػػػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػػػػة؛ بػػػػػػػػػػػػػػػَتكت ادلنجػػػػػػػػػػػػػػػد ُب الغػػػػػػػػػػػػػػػة كاألعػػػػػػػػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػػػػػػػػويس معلػػػػػػػػػػػػػػػوؼ،  ِ              
 .ُِّـ،ص:ُّٗٗق/ُُِِكلشر،

.ّْٔق(،ص: ُِّٔ)الطبعة الثانية استنبوؿ: ادلكتبة اإلسالمية،  ، جامع أحكاـ القرآف،أجعد األنصارم القرطويبّ                         
 .ُٖٔـ(،ص:ُْٗٗاجلزء الثاين، بَتكت: دار الكتب العلمية،  اإلماـ الشوكاين، فتح القدير، )د.ط ْ         

 
. 



21 
 

يهم جباهبم يعنوف سلماف، كأبا ذٌر، كفقراء ادلسلمُت، ككانت عليهم جباب الصوؼ كمل يكن عل
 غَتىا جلسنا إليك كحادثناؾ كأخذنا عنك ، فأنزؿ ا تعاىل: 

﴿                            ٭

                      حىت بلغ ﴾،﴿  

       ﴾ يتهددىم بالنار، فقاـ النيب صلى ا عليو كسلم، يلتمسهم حىت إذا

أصاهبم ُب مؤخر ادلسجد يذكركف ا تعاىل قاؿ: احلمد ا الذم مل ديتٍت حىت أمرين أف أصرب نفسي 
 أميت، معكم ايا، كمعكم ادلمات.مع رجاؿ من 

  ﴿ قولو تعاىل:           ﴾ [ .ِٖاآلية .]  أخربنا أبو بكر احلارثي، قاؿ

: أخربنا أبو الشيخ احلافظ، قاؿ: حدثنا أبو حيِت الرازم، قاؿ: حدثنا سهل بن عثماف، قاؿ: حدثنا 

  ﴿أبو مالك، عن جويرب عن الضحاؾ ، عن ابن عباس ُب قولو تعاىل:          

     ﴾ :قاؿ 

نرلت ُب أمية بن خلف اجلمحي، كذلك أنو دعا النيب صلى ا عليو كسلم إىل أمر كرىو: من     

   ﴿طرد الفقراء عنو، كتقريب صناديد أىل مكة، فأنزؿ ا تعاىل:        

  ﴾  ،يعٍت من ختمنا على قلبو عن التوحيد﴿    ﴾ .يعٍت الشرؾ 

﴿قولو تعاىل :               ﴾ [ .قاؿ قتادة :إف اليهود سألوا النيب ّٖاآلية  .]

 صلى ا عليو كسلم عن ذم القرنُت، فأنزؿ ا تعاىل ىذه اآليات.

 ﴿: قولو تعاىل              [ . ﴾َُٗ. ] 
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﴿ : قولو تعاىل          [ . اآلية ﴾......َُُ.] 

قاؿ ابن عباس : نزلت ُب جندب بن زىَت العامرم، كذلك أنو قاؿ: إين أعمل العامل ا، فإذا اطلع 
إال الطيب كال يقبل ما عليو سرين، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: إف ا تعاىل طٌيب ال يقبل 

 شورؾ، فيو. فأنزؿ ا تعاىل ىذه اآلية.

كقاؿ طاكس: قاؿ رجل: يا نيب ا، إف أحب اجلهاد ُب سبيل ا، كأحب أف يرل مكاف، فأنزؿ ا 
 تعاىل ىذه اآلية.

كقاؿ رلاىد: جاء رجل إىل النيب صلى ا عليو كسلم، فقاؿ: إين أتصدؽ، كأصل ٌرحم، كال أصنع 
لك أال ا سبحن كتعاىل، فيذكر ذلك مٍت كأمحد عليو، فيسرين ذلك كأعجب بو. فسكت رسوؿ ذ

 ﴿ا صلى ا عليو كسلم، كمل يقاؿ شيئان، فأنزؿ ا تعاىل:             

                             

    ﴾ .ٓ 

 الفصل الثالث : مناسبتها لما قبلها ومابعدها

 االكؿ : مناسبتها دلا قبلها 

ها للذل اسرل بعده يتها ا بالتسبيع تًت تقاؿ بعضهم مناسبة كضعها بعد سورة اإلسراء، اف         
 زلمد صلى ا عليو كسلم 

 بقولو تعاؿ سبحاف الذل أسرل يعبده ليال من السجد احلراـ اىل ادلسجد األقصى.

                                                           

 ُُٗٗ -ق ُُُْلبناف:دار الكتاب العلمية،  –، ) الطبعة األكىل ؛ بَتت  أسباب نزكؿ القرافاإلماـ أىب أحلسن علٌي بن أمحد الواحدم،  ٓ     
 .  َّٓـ(، ص. 
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ميد حيث محد ا نفسو على انزالو كتابو العزيز اىل رسوؿ ا حكسورة الكهف افتتحها بالت     
مور كخوامتها فإنو امود على كل حاؿ كلو صلى ا عليو كسلم كمحد نفسو ادلقدسة عند فواتع األ

احلمد َب االكىل كاآلخرة كأنو اعظم نعمة انزذلا على األرض إذا من الظلمات إىل النور بقولو احلمد 
ا الذل أنزؿ على عبده الكتاب كمل حيعل لو عوجا، كمها مقًتناف َب القرأف كسائر الكالـ ْتيث 

 مد ربك كسبحاف ا كْتمده. يسبق التسبيع التحميد حنو فسبح ْت

كقاؿ صاحب الكتاب "تناسق الدرر َب تنسب السور مع اختناـ ماقبلها بالتحميد كذلك من     
 ٔكجوه ادلناسبة بتشابو االطراؼ.

اف ا تعاىل إختتم سورة اإلسراء بقولو : " كقاؿ احلمد ا الذل مل بتخذ كلدا كمل يكن لو شريك  
 (. ُُُاء االية : َب ادللك )سورة اإلسر 

 فهذه األية افتتحها ا بالتحمد، كذلك من كجوه ادلناسبة بتشابو االطراؼ.     

ف سورة اإلسراء اشتملت على اإلسراء الذل كذب بو ادلشركوف ككذبوا رسوؿ ا عليو كسلم من إ    
ب، كسورة الكهف تكذيب ا فأتى سبحاف تًتيها ا عما نسب اىل نبيو من الكذ وأجلو، كتكذيب

كتأخر الوحي، نزلت بعد سؤاؿ ادلشركُت  عن قصة أصحاب الكهف كتأخر الوحي، نزلت مبينة أف 
 ا مل يقطع نعمتو عن رسولو كال ادلؤمنُت فناسب إقتتاحها باحلمد.

صلى ا عليو  نيبكجو آخر أحسن َب االتصاؿ. كذلك اف اليهود أمركا ادلشركُت اف يسألو ال    
ن ثالثة  أشياء : عن الركح، كعن قصة اصحاب الكهف، كعن قصة ذل القرنُت، كقد ذكر كسلم ع

 االخرين. ليئاجواب السؤاؿ االكؿ َب آخر سورة بٌت إسرا

                                                           
.  ٗٗـ( ، ص. ُٖٔٗق / َُْٔالسيوطى)الطبعة الثانية؛ بَتكت : دار الكتاب العلمية، تناسق الدرر َب تناسب السور احلافط جالؿ الدين عبد القادر أمحد عطا،  6              
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يهود لإف ا سبحانو كتعاىل ذكر َب سورة اإلسراء بقولو : كماأكتبيتم من العلم اال قليال كاخلطاب ا
كاستطهر على ذلك بقصة موسى َب بٌت إسرائيل مع احلضر عليهما السالـ الىت كاف سبيها ذكر 

 العلم كاالعلم كمادلت عليو من احاطو معلومات ا عز كجل الىت الحتصى. 

فكانت ىذه السورة كافية على الكم الذل ذكر : قاؿ أمحد مصطفى ادلراغ  َب مناسبة سورة اإلسراء 
ماأكتيهم من العلم اال قليال، كاخلاطاب فيها لليهود، كذكر ىنا قصة موسى بٌت إسرائيل كالكهف : ك 

 ٕمع اخلضر عليهما السالـ كىي تدؿ على معلومات ا الىت الحتصى فكأنو كالديل على ماتقدـ.

 كقد كتب عبد القادر أمحد عطا َب كتاب "تناسق الدىرر َب تناسب السور".      

فيها نزؿ كمااكتيتم من العلم اال قليال، قاؿ اليهود قد أكتينا التوراة فيها علم كل شيئ  إنو دلا قاؿ     
نزؿ " قل لوكاف البحر مدادا لكلمات رىب لنفد البحر قبل اف تنفذ كلمات رىب كلو جئنا مبثلو مداد" 

ن شبهة (. فهذا كجو آخر َب ادلناسبة كتكوف السورة من ىذه اجلهة جوابا ع َُٗ)سورة الكهف : 
 اخلصـو فيما قدر بتلك .

 (.ْككذلك أيضا فلما قولو تعاىل ىناؾ )َب سورة اإلسراء اآلية :      

 "فإذا جاء كعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا، شرح ذلك ىنا كبسطو، بقولو 

فإذا جاء كعد رىب جعلو دكىاء اىل " كنفخ َب الصور فجمعنهم مجعا كعرضنا جهنم يومئذ لكافرين 
 ٖ(. فهذه كجوه عديدة َب االتصاؿ.ََُ- ٗٗالكهف : اآلية :  عرضا )سورة

 والثانى : مناسبتها لما بعدها 

، كمحل أإف سورة مرًن تقص قصة كالدة ذكريا من خلق ا الولد من ابوين اـ عاقر ك     ب شيخ ىـر
مرًن بدكف ، كىذا االمر عجيب ككذلك قصة حيي ، كأف سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب 

                                                           
      

7
.   ََُـ( ، ص. ُٖٔٗق / َُْٔالسيوطى)الطبعة الثانية؛ بَتكت : دار الكتاب العلمية، تناسق الدرر َب تناسب السور احلافط جالؿ الدين ر أمحد عطا، عبد القاد   
.    َُُـ( ، ص. ُٖٔٗق / َُْٔالعلمية، السيوطى)الطبعة الثانية؛ بَتكت : دار الكتاب تناسق الدرر َب تناسب السور احلافط جالؿ الدين عبد القادر أمحد عطا،  8           

      



24 
 

: قصة أصحاب الكهف ، كطوؿ لبثهم ىذه ادلدة الطويلة بال أكل كالشرب ، كقصة موسى مع 
اخلضر َب حرؽ السفينة كقتل الالـ، كاإلحساف لقـو اليعريفوف قيمة اإلحساف ، كقصة ذل القرنُت 

 ٗبرحالتو الثالث ككجوه ادلناسبة بينهما فاألعاجيب.

ماؿ اخلالدة كىي الباقيات الصاحلات كما قل تعاىل كجو آخر أف سورة الكهف ذكرت فيها األع    
ثوابا كخَت أمال"  ؟َب السورة "ادلاؿ كالبنوف زينة احليوف الدنيا كالباقيات الصاحلات خَت عند ربك

 (.ْٔ)سورة الكهف اآلية : 

كذكر أيضا َب سورة مرًن ىذه األعماؿ اخلالدة : " كالباقيات الصلحت خَت عند ربك ثوابا كخَت     
 (.ٕٔمردا" )سورة مرًن اآلية : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

     
9
اجمللد الثالث ، اجلزء اخلامس كعل، )الطبعة الثالثة؛ مصر : شركة كمطبعة مصطاَب البليب اجلل  كأكالده،  تفسَت ادلراغي،أمحد مصطاَب ادلراغي ،  
.ُُْـ(ص :  ُٔٗق/َُّٖ  
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 الباب الرابع

 ستعماالتها في سورة الكهفا"ما" و 

 الفصل األول : عمل "ما" اإلعرابي في سورة الكهف

فيما يأٌب، بأٌب الباحثة بكل آية من آيات سورة الكهف اليت حتتوم على "ما"، سواء أكانت  
 بالًتتيب.امسية، أـ حرفية آية بعد آية 

•﴿                 

  ﴾   :ٓسورة الكهف 

 ال زلل لو من اإلعرابما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف 

•﴿          ﴾ ٕالكهف:  سورة 

زلل نصب مفعوؿ بو أكؿ، زينة: مفعوؿ بو ثاف منصوب ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب 
 بالفتحة.

 •﴿      ﴾  :ٖسورة الكهف 

زلل نصب مفعوؿ بو أكؿ، صعيدا: مفعوؿ بو ثاف منصوب ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب 
 بالفتحة.

 •﴿          ﴾:ُِسورة الكهف 
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الفعلية: )لبثوا( ُب تأكيل ال زلل لو من اإلعراب، كاجلملة مبٍت على السكوف مصدر ما: حرؼ 
 ادلصدر، ُب زلل جر رلركر بالالـ.

•﴿              

             ﴾:ُٔسورة الكهف 

مبٍت على السكوف ُب نصب مفعوؿ معو، كاجلملة الفعلية: )يعبدكف ( ال زلل ذلا  اسم موصوؿما: 
 من اإلعراب، صلة ادلوصوؿ.

•﴿                                 

              

                     ﴾ سورة

 ُٗالكهف:

ال زلل لو من اإلعراب، كاجلملة الفعلية: )لبثتم( صلة مبٍت على السكوف مصدر ظرُب ما: حرؼ 
 ادلوصوؿ، ال زلل ذلا من اإلعراب، ما كصلتها ُب تأكيل ادلصدر ُب زلل جر، كالتقدير: مبدة لبثكم.

•﴿                           

                

                  ﴾:ِِسورة الكهف  

 .ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعرابما: حرؼ نفي عامل عمل 
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•﴿                  

           ﴾ :ِٔسورة الكهف 

ال زلل لو من اإلعراب، كاجلملة الفعلية: )لبثوا( صلة مبٍت على السكوف مصدر ظرُب ما: حرؼ 
 ادلوصوؿ، ال زلل ذلا من اإلعراب، ما كصلتها ُب تأكيل ادلصدر ُب زلل جر، كالتقدير: مدة لبثهم.

•﴿               

  ﴾:ِٕسورة الكهف 

( ال زلل ذلا من زلل نصب مفعوؿ، كاجلملة الفعلية: )ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب 

 اإلعراب، صلة ادلوصوؿ.

•﴿              ﴾:ّٓسورة الكهف 

 .ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب

•﴿              ﴾ سورة

 ّٔالكهف:

 .اإلعراب ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من

•﴿                    

 ّٗسورة الكهف:﴾ 

رفع مبدأ، كاجلملة العفلية: )شاء ا( خرب مبٍت على السكوف ُب يفيد التعجب،  ،ما: اسم موصوؿ
 زلل رفع.ادلبتدأ، ُب 
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•﴿              

              ﴾:ِْسورة الكهف 

كاجلملة الفعلية: )أنفق( ال زلل ذلا ، رلركر بػ"على"، ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل جرِّ 
 من اإلعراب، صلة ادلوصوؿ.

•﴿             ﴾:ّْسورة الكهف 

 .ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب

•﴿                

    ﴾:ْٖسورة الكهف 

ال زلل لو من اإلعراب، كاجلملة الفعلية: )خلقنا( ُب تأكيل مبٍت على السكوف مصدر ما: حرؼ 
 ادلصدر، ُب زلل جر رلركر بالكاؼ، كالتقدير: كخلقكم.

•﴿            

                  ﴾ 

 ْٗسورة الكهف:

 جر، رلركر بػ "من"مبٍت على السكوف ُب زلل موصوؿ ما: اسم 

ال زلل لو من اإلعراب، كاجلملة الفعلية: )عملوا( صلة ما، ما مبٍت على السكوف مصدر ما: حرؼ 
 كالفعل ُب تأكيل ادلصدر ُب زلل نصب، مفعوؿ بو أكؿ، كالتقدير: عملهم.
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• ﴿            

   ﴾:ُٓسورة الكهف 

 ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب

 ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلراب

•﴿               

            ﴾:ٓٓسورة الكهف 

 ادلتدأ.( ُب زلل رفع، خرب رفع مبتدأ، كاجلملة الفعلية : ) ُب ملمبٍت على السكوف استفهاـ ما: 

•﴿             

        ﴾:ٔٓسورة الكهف 

 السكوف ال زلل لو من اإلعرابما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على 

 زلل نصب معطوؼ على االسم ادلنصوب قبلو.ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب 

•﴿                

                               ﴾

 ٕٓسورة الكهف: 

 ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل نصب مفعوؿ بو
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•﴿                

           ﴾ :ّٔسورة الكهف 

 مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب حرؼ نفيما: 

•﴿           ﴾:ْٔسورة الكهف 

ُب زلل رفع خرب مبتدأ، ذلك: اسم إشارة مبٍت على السكوف ُب مبٍت على السكوف  اسم موصوؿما: 
 زلل رفع مبتدأ.

•﴿          ﴾:ٖٔسورة الكهف 

 ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل جٌر بػ على

•﴿            ﴾:ّٕسورة الكهف 

ال زلل لو من اإلعراب، كاجلملة الفعلية: )نسيت( ال زلل ذلا مبٍت على السكوف مصدر ما: حرؼ 
  من اإلعراب. ما كالفعل ُب تأكيل ادلصدر ُب زلل جر، رلركر بالباء.

•﴿              ﴾:ٖٕسورة الكهف 

 ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل جرِّ مضاؼ إليو

•﴿                                

               

         ﴾  :ِٖسورة الكهف 
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 اإلعراب ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من

 ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل جرِّ مضاؼ إليو

•﴿       ﴾:ُٗسورة الكهف 

 رلركر بالباء.ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل جرِّ 

•﴿              ﴾:ٓٗسورة الكهف 

 أ، خَت: خرب ادلبتدأ مرفوع بالضمة.ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب زلل رفع مبتد

•﴿           ﴾:ٕٗسورة الكهف 

 السكوف ال زلل لو من اإلعرابما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على 

 ما: حرؼ نفي عامل عمل ليس مبٍت على السكوف ال زلل لو من اإلعراب

 الفصل الثاني: وظائف "ما" اإلعرابية في سورة الكهف

فيما يأتي، تحاول الباحثة اإلتيان بكل آية من آيات سورة الكهف التي تحتوي على "ما"، 
 ية بالترتيب، لبيان وظيفة كل منها، كما يأتي.سواء أكانت اسمية، أم حرفية آية بعد آ

 •﴿                 

    ﴾ :ٓسورة الكهف 

 ما: النافية كىي اليت تدؿ على نفي كإنكار

•﴿           ﴾:ٕسورة الكهف 
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 ما: ادلوصولة، أم الذم على األرض

•﴿         ﴾ :ٖسورة الكهف 

 ادلوصولة، أم الذم عليها ما:

•﴿           ﴾  :ُِسورة الكهف 

 ما:ادلصدرية، أم أمُّ احلزبُت أحصى للبيًثًهمٍ 

•﴿              

              ﴾ :ُٔسورة الكهف 

 ، أم ال يعبدكف ضيئان إال ا اسم موصصوؿ مبعٌت "شيء" ما:

•﴿                                 

              

                        ﴾ سورة

 ُٗالكهف: 

 بليٍبثكيمما:ادلصدرية، أم ربكم أعلم 

•﴿                           

                

                  ﴾ :ِِسورة الكهف 
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 ما: النافية، أم ال يعلمهم إال قليل

•﴿                  

          ﴾  :ِٔسورة الكهف 

 ما: ادلصدرية، أم ا أعلم بليبًثهم

 ما:النافية، أم ليس ذلم من دكنو

•﴿               

   ﴾:ِٕسورة الكهف 

 ما: ادلوصولة، أم الذم أكحي إليك

•﴿              ﴾:ّٓسورة الكهف 

 ما: النافية، أم ال أظن أف

•﴿              ﴾ سورة

 ّٔالكهف:

 ما: النافية، أم ال أظن الساعة قائمة

•﴿                     

 ّٗسورة الكهف: ﴾ 

 التعجبيةما: 
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•﴿              

            ﴾  :ِْسورة الكهف 

 ما: ادلوصولة، أم على الذم أنفق فيها

•﴿            ﴾ :ّْسورة الكهف 

 فئة ينصركنوكوف تما :النافية، أم ال 

•﴿                

   ﴾  :ْٖسورة الكهف 

 ادلصدرية، أم كخلقكمما: 

•﴿            

                 ﴾ 

 ْٗسورة الكهف: 

 ما: )ممَّا فيو(: ادلوصولة، من الذين فيو

 التعجبيةما: )ماىًؿ ىذا(: 

 ما: )ما عىًمليوا(: ادلصدرية، أم كجدكا عملهم

• ﴿            

    ﴾:ُٓسورة الكهف  
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 ما: النافية

 ما:النافية

•﴿               

             ﴾ :ٓٓسورة الكهف 

 االستفهاميةما: 

•﴿             

          ﴾ :ٔٓسورة الكهف 

 ما: النافية

 ما:النافية

•﴿                

                               ﴾ 

 ٕٓسورة الكهف: 

  ادلصولة، الذم قدمت يداه.ما:

•﴿                

              ﴾ :ّٔسورة الكهف 

  ما:النافية
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•﴿             ﴾ :ْٔسورة الكهف 

 موصوؿ: خرب مبتدأما :

•﴿           ﴾ :ٖٔسورة الكهف 

 ما :ادلوصولة

•﴿           ﴾ :ّٕسورة الكهف 

 ، كالتقدير: بنسياينما: ادلصدرية

•﴿                ﴾ :سورة الكهف

ٕٖ 

 ادلوصولةما: 

•﴿                                

               

           ﴾ :ِٖسورة الكهف 

 ما:النافية

 ما:ادلوصولة

•﴿          ﴾ :ُٗسورة الكهف 

 ما:ادلوصولة
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•﴿            ﴾  :ٓٗسورة الكهف 

 ادلوصولةما: 

•﴿            ﴾ :ٕٗسورة الكهف 

 ،ك ما النافية. ما:النافية

 

 الباب الخامس  

 خاتمة

     الفصل األول : الخالصة 

مبػا حتتػول عليػو مػن مباحػث إف كأخواهتػا، ديكننػا فيمػا  لكهفالبحث عن سورة ا الفراغ من إجراءبعد 
 يأٌب اإلتياف باخلالصة البحثية، كىي:

حركؼ ادلعاين اليت تًتكب أضرب من  أف ادلراد بػ "ما" ُب ىذا البحث العلمي ىي ضرب .ُ
، ادليم كاأللف، كىي من أنواع األحرؼ الثنائية، لكوهنا تتكوف من حرفُت، من حرفُت

 كقد تأٌب حرفا. كىي قد تأٌب امسا
ف "ما" الواردة ُب ىذه السورة الكردية، قد تكوف امسا، كقد تكوف حرفا. فاالمسية تتمثل أ .ِ

ُب كوهنا اسم موصوؿ، كاسم استفهاـ، كاسم تعجب. كاحلرفية تتمثل ُب كوهنا حرؼ 
 مصدر، كنفي.

الوظائف اإلعربية اليت تفيدىا "ما" الواردة ُب ىذه السورة الكردية تتلخص ُب كوهنا  كأف .ّ
تؤدم الوظيفة ادلوصولية، كالوظيفة ادلصدرية، كالوظيفة االستفهامية، كالوظيفة التعجبية، 

 كالوظيفة النافية، كما جاء كل منها ُب الباب الرابع من ىذه الرسالة.
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 الفصل الثانى: األقتراحات

 األمهيػػة، فباإلضػػافة إىل تلػػك ؛قػػد اتضػػحت لػػدينا َب البحػػوث السػػابقة أمهيػػة الدراسػػة النحويػػة 
 كما يأتى:  ، كىيقًتاحات ليستفيد منها اجلميعا كأعدة توصيات الباحثة قدمت 

 م نػوع مػنها بػأدراسػتإف القرآف الكرًن حيتول على مضامُت كزلتويات كأسرار ديكن حتليلها ك  .1
رؼ، لذلك فليتسابق ادلسػلموف إىل إتقػاف العلػـو ادلؤديػة إىل فهػم مػا تضػمنو أنواع العلـو كادلعا

 القرآف من احلقائق.
 ادة النحوية كتطويرىا.ادلنرجو من ادلدرسُت كادلدرسات أف يبذلوا جهودىم َب احلفاظ على  .2
 نرجو من طلبة جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر عامة كطلبة قسم اللغة العربيػة .3

 ها مرجعا من ادلراجع ادلهمة.جعلأداهبا خاصة أف يهتموا بالعلـو ادلتعلقة بالدراسة النحوية ك و
جامعػػة عػػالء الػػدين اإلسػػالمية احلكوميػػة مبكاسػػر أف يزيػػدكا الكتػػب ادلسػػؤلُت عػػن نرجػػو مػػن  .4

 ادة النحوية.ادلل ادلتعلقة بائالرس واكتبيأف  على الطالبالنحوية  َب ادلكتبة لكى يسهل 
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