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 الباب الثالث

اللمحة عن سورة البقرة، وتقدًن البيانات عن "ما" وحتليلها  علىيشتمل ىذا الباب 
 يف سورة البقرة.

 عن سورة البقرة  لمحةال . أ

، وىي 64.حجة الوداعىي سورة من السور ادلدنية، وىي نزلت مبىن يف سورة البقرة 
وقال القرطيب يف تفسًن سورة  65وآياهتا مائتان ومثانون وسبع آيات.من أوائل ما نزل 

 البقرة: مدنية نزلت يف مدد شىت. وقيل ىي أّول سورة نزلت بادلدينة إال قولو تعاىل:

﴿            ﴾.66  السماء، ونزلت فإهنا آخر آية نزلت من

  67يوم النحر يف حجة الودع مبىن، وآيات الربا أيضا من أوخر ما نزل من القرأن انتهى.

 ﴿وسورة البقرة مشتملة على بيان ادلعرفة الرب أوال كما يف        ﴾

وعلى العبادات وما يتعلق هبا ثانيا، وعلى طلب ما حيتاج إليو العاجل واآلجل ، وأمثاذلا
واشتملت ىذه السورة الكرمية على معظم  68آخرا، وأيضا يف آخر الفاحتة طلب اذلداية.

األحكام التشريعية: يف العقائد، والعبادات، وادلعامالت، واألخالق، ويف أمور الزواج، 
األحكام الشرعية. وقد تناولت اآليات يف بدء احلديث عن والطالق، والعدة، وغًنىا من

                                                           
  79م(، ص:  9009)دار الفكر: دمشق،  التفسًن ادلنًناجمللد األول،وىبة الزحياي،  64

  96)دار القلم العريب(، ص: تفسًن ابن كثًن اجمللد األول، أيب الفداء إمساعيل، سلتصر  65
 (983سورة البقرة،األية ) 66
 41م(، ص:  3994، )دار الفكر: بًنوتفتح القديراجلزءاألول،زلمد بن علي بن زلمد اشوكاين،  67
 361م(، ص:  3994)دار الفكر: بًنوت، روح ادلعاىن اجمللد األول، أىب الفضل شهاب الدين السيد زلمود األلوسي البغدادي،  68
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صفات ادلؤمنٌن، والكافرين، وادلنافقٌن، فوّضحت حقيقة اإلميان، وحقيقة الكفر والنفاق، 
 69للمقارنة بٌن السعادة وأىل الشقاء.

 ومعانيها في سورة البقرة  وتحليلها عن "ما" تقديم اليانات . ب

1.             

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
َناُىْم"، بعدىا مجلة لغًن العاقل  َناُىْم" ومجلة "َرزَق ْ الزلل ذلا من اإلعراب صلة "َرزَق ْ

 رزقناىم إيّاه.ادلوصول "ما" والعائد زلذوف أي 

2.                   

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة " أُْنِزَل" ومجلة "أُْنِزَل"، ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

وتسمى  بما أنزل"ادلوصول "ما" والعائد ضمًن مسترت ىو. و"ما" الثانية معطوف على "
الزلل ذلا من اإلعراب صلة "أُْنِزَل" ل ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "ما" ادلوصو 

 ادلوصول "ما" والعائد ضمًن مسترت ىو.

3.                

                                                           
 99م(، ص:  3986، )دار القلم، بًنوت، صفوة التفاسًنزلمد علي الصابوين،  69
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احلجازية ألهنا تعمل عمل ليس ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" 
 "بمؤمنين"ضمًن منفصل يف زلل رفع اسم "ما" وىم" وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب و"

 مجلة اجلار واجملرور يف زلل نصب خرب "ما".

4.            

    

األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل تسمى "ما" النافية ألهنا جيد ويف تلك 
الباحث أداة اإلستثناء "إال" بعدىا. و"ما"الثانية معطوف على "ما" األوىل وىي تسمى 

 "ما" النافية أيضا.

5.              

    

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
 . بكونهم يكذبونوىي توؤل مبصدر وتقديره  ًكانُوا َيْكِذبُ ْوَن"تدخل على مجلة فعلية "

6.                

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وتسمى "ما" الكافة ادلكفوفة ألهنا تتصل بإّن وىي 
 العملت ذلا.
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7.               

                  

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل رلرور بالكاف وتسمى "ما" 
"كإيمان  وىي توؤل مبصدر وتقديره آمن الناس"ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

و"ما" الثانية رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية الناس". 
 "كإيمان السفهاء". وىي توؤل مبصدر وتقديره السفهاء" آمن"

8.                           

       

الكافة ادلكفوفة ألهنا تتصل بإّن وىي ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وتسمى "ما" 
 العملت ذلا.

9.           

      

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل 
و"ما" الثانية معطوف على "ما" األوىل وىي تسمى "ما" ربحت". الفعل للعاقل "على 

 .النافية ألهنا تدخل على مجلة كان وأخواهتا
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11.            

              

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي مفعول بو وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "حولو" ومجلة "حولو"، بعدىا مجلة لغًن العاقل 

 ما استقر حولو"."ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "

33 .             

                               

 .ظرفيةكل بويف تلك األية جيد الباحث "ما" وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تتصل 

39 .             

              

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" " نزلنا" ومجلة "نزلنا"، بعدىا مجلة لغًن العاقل 

 نزلناه.والعائد زلذوف أي 

ٖٔ .                       
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 .كل ظرفيةبويف تلك األية جيد الباحث "ما" وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تتصل 

ٔٗ .              

                         

                 

        

ويف تلك األية جيد الباحث أربعة "ما" و"ما" األوىل تسمى "ما" النكرة اإلهبامية ألهنا 
الثانية ىي معطوف على "ما" األوىل وتسمى "ما" النكرة  تقرتن باسم نكرة. و"ما"

وتسمى "ما" االستفهام  أراد"اإلهبامية أيضا. و"ما" الثالثة وىي مفعول بو مقدم للفعل "
إشارة. و"ما" الرابعة وتسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة ذا ألهنا تركب مع 

 اإلستثناء "إال" بعدىا.

 35 .             

                     

وتسمى "ما"  يقطعون"ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي مفعول بو للفعل "
الزلل ذلا " أمر اهلل بو" ومجلة "أمر اهلل بو"، ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

وىي متعلق بالفعل  بو"يف كلمة "الهاء" من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن "
 أمر"."
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ٔٙ .            

                     

وتسمى "ما"  خلق"ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي مفعول بو للفعل "
الزلل ذلا  في األرض"ومجلة "" في األرض" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

  ما استقر في األرض".من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" لعائدىا شبو اجلملة والتقدير "

37 .                           

               

       

وتسمى "ما"  أعلم"ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي مفعول بو للفعل "
الزلل ذلا من  التعلمون"ومجلة "" التعلمون" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

 ما التعلمونو".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

ٔٛ .                 

وتسمى "ما"  ال علم"ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي بدل من موضع "
الزلل ذلا من  علمتنا"ومجلة ""علمتنا" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

 إال ما علمتناه".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائدزلذوف والتقدير"
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ٜٔ .                        

               

 أعلم"ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و "ما" األوىل وىي مفعول بو للفعل "
الزلل  تبدون"ومجلة "" تبدون" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

و"ما" الثانية ما تبدونو". ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
"كنتم تكتمون" وىي معطوف وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

وف الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذ كنتم تكتمون"ومجلة "
 وما كنتم تكتمونو".والتقدير "

ٕٓ .           

                     

رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول  ألهنا تقع  ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي
الزلل ذلا من اإلعراب صلة كانا فيو"   " ومجلة " كانا فيوبعدىا مجلة لغًن العاقل "

 فيو".يف كلمة "الهاء" ادلوصول والعائد ضمًن  متصل "

93 .             

            

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وتسمى "ما" الزائدة ألهنا تقع بعد إن شرطية وأصلو 
 وأدغمت يف ميم "ما" وصار "إما" و"ما" الزائد للتوكيد. ِإْن َما
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99 .             

                  

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" 
الزلل ذلا من  أنزلُت"" ومجلة"أنزلُت" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

و"ما" الثانية وىي بما أنزلُتو". اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
ومجلة "معكم" رلرور بالالم وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

لما الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير " معكم""
 استقر معكم"

91 .                         

             

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي مضاف إليو وتسمى "ما" 
الزلل ذلا من  رزقنكم"ومجلة ""رزقنكم" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

و"ما" الثانية وتسمى "ما" . "كماإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن متصل "
 .وىي تقع يف صدر الكالمظلمونا" للعاقل "النافية ألهنا تدخل على الفعل 

ٕٗ .                     
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وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل ويف تلك األية جيد الباحث"ما"وىي رلرور بالباء 
 "بكونهم يفسقون وىي توؤل مبصدر وتقديره كانوا يفسقون"على مجلة فعلية "

ٕ٘ .                              

            

              

                          

            

      

ويف تلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور مبن وتسمى "ما" 
الزلل  تنبت األرض"ومجلة ""تنبت األرض" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

و"ما" مما تنبتو األرض". ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
الثانية وىي يف زلل نصب اسم "إّن" مؤخر وتسمى "ما" ادلوصول الهنا تقع بعدىا مجلة 

ادلوصول "ما" والعائد الزلل ذلا من اإلعراب صلة سألتم" ومجلة "سألتم" لغًن العاقل "
"ما" الثالثة وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلصدرية ما سألتموه. وزلذوف والتقدير "

 بعصيانهم"وىي توؤل مبصدر وتقديره " عصوا"ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

96 .          
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 خذواويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي مفعول بو للفعل 
 ءاتينكم"ومجلة ""ءاتينكم" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

أتيناكمونو". الزلل ذلا من اإلعراب ألهنا صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
و"ما" الثانية وىي مفعول بو وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة  فيو"ومجلة "فيو" العاقل"
 فيو"ما استقر والتقدير "

97 .             

ويف تلك األية جيد الباحث إثين"ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بالالم وتسمى "ما" 
الزلل ذلا من  بين يديها"ومجلة "بين يديها" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل"

. لما استقر بين يديها"اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "
و"ما" الثانية وىي معطوف مبا األوىل وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو  خلفها"ومجلة "خلفها" العاقل"
 ما استقر خلفها".التقدير "اجلملة و 

98 .                

             

األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" 
و"ما" الثانية بقرة. وتعود إىل  ىي""ما" االستفهام ألهنا تدخل على االسم لغًن العاقل "

وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل  فافعلوا"وىي مفعول بو للفعل "
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ما" والعائد زلذوف  الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول ""تؤمرون"  ومجلةتؤمرون" "
 ماتؤمرون بو"والتقدير "

ٕٜ .               

              

وتسمى "ما" االستفهام ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل رفع مبتدأ 
 .لون"ألهنا تدخل على االسم لفًن العاقل "

ٖٓ .                              

       

وتسمى "ما" االستفهام ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي مبتدأ يف زلل رفع 
 .بقرةوتعود إىل ىي" ألهنا تدخل على االسم لفًن العاقل "

13 .                         

               

ويف تلك األية جيد الباحث"ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على الفعل   
 ادلضارع للحال.
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19 .               

وتسمى "ما"  مخرجويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي مفعول بو السم الفاعل 
الزلل  كنتم تكتمون"  ومجلة "كنتم تكتمون" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل"

 ما كنتم تكتمونو"ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن زلذوف "

ٖٖ .                      

                

               

ويف تلك األية جيد الباحث مخسة "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب اسم إّن 
 ومجلة "يتفجر منو األنهار" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن متصل  يتفجر منو األنهار"
"اذلاء". و"ما" الثانية وىي يف زلل نصب اسم إّن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما"  يشقق"ومجلة "يشقق" مجلة لغًن العاقل"
 زلل نصب اسم إّن وتسمى "ما" والعائد ضمًن الفاعل"ىو". و"ما" الثالثة وىي يف

الزلل ذلا من اإلعراب  يهبط"ومجلة "يهبط" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن مسترت جوازا "ىو". و"ما" الرابعة وتسمى "ما" 
احلجازية ألهنا تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع 

مجلة اجلار واجملرور يف زلل بغافل" يف زلل رفع اسم "ما" و"اهلل" شروط "ما" احلجازية و"
نصب خرب "ما". و"ما" اخلامسة وىي رلرور بعن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 
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الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما"  تعملون"ومجلة "تعملون" مجلة لغًن العاقل "
 عما تعلمونو".تقدير "والعائد زلذوف وال

ٖٗ .                     

            

ادلصدرية ألهنا تدخل ويف تلك األية جيد الباحث"ما"وىي مضاف إليو وتسمى "ما" 
 "من بعد عقلهم إياه" وىي توؤل مبصدر وتقديره عقلوه"على مجلة فعلية "

ٖ٘ .                         

                

ويف تلك األية جيد "ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما"  فتح اهلل"ومجلة "فتح اهلل" مجلة لغًن العاقل "

 بما فتحو اهلل"والعائد زلذوف والتقدير "

ٖٙ .             

وتسمى "ما"  يعلمويف تلك األية جيد إثين "ما" و"ما" األوىل وىي مفعول بو للفعل 
الزلل ذلا من  يسرون"ومجلة "يسرون" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية وىي يسرونو".  مااإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
معطوف على "ما" األوىل وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 



45 
 

 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف  يعلنون"ومجلة "يعلنون" "
 يعلنونو"ما والتقدير "

ٖٚ .                     

              

    

"ما" و"ما" األوىل وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ويف تلك األية جيد إثين 
الزلل ذلا من  كتبت أيديهم "ومجلة "كتبت أيديهم" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية مما كتبتو أيديهم". اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
يكسبون" بعدىا مجلة لغًن العاقل " وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير  يكسبون"ومجلة "
 مما يكسبونو""

ٖٛ .                      

                

"ما" ادلوصول ألهنا  تقولونويف تلك األية جيد "ما" وىي مفعول بو وتسمى للفعل 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  التعلمون" ومجلة "التعلمون" تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما ال تعلمونو ". ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
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ٖٜ .                  

                     

           

                             

            

تلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" النافية ألهنا  ويف
جيد الباحث أداة اإلستثناء "إال" بعدىا. و"ما" الثانية وتسمى "ما" احلجازية ألهنا تعمل 
عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" احلجازية 

. و"ما" الثالثة وىي رلرور مايف زلل نصب خرب بغافل" "و مايف زلل رفع اسم "اهلل" و
 تعملون"ومجلة "تعملون" بعن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 عما تعلمونو".الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

ٗٓ .                      

             

                   

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
. و"ما" الثانية وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع كل ظرفيةبتتصل 
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الزلل ذلا من  التهوى أنفسكم" ومجلة "التهوى أنفسكم" بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 التهواه أنفسكم".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

 43.                          

وىو  قليالويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" زائدة ألهنا تقع بعد 
 مفعول مطلق.

49 .            

             

          

تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بالالم وتسمى "ما" ويف 
الزلل ذلا من اإلعراب  معهم"ومجلة "معهم" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل"

و"ما" الثانية وىي  لما استقر معهم"صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "
وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل  جاء"يف زلل رفع فاعل للفعل "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف  عرفوا"ومجلة" عرفوا""
 ".ما عرفوهوالتقدير "
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41 .             

                             

        

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب متييز وتسمى 
و"ما" الثانية وىي رلرور بالباء وتسمى ". بئس"ما" ادلعرفة التامة ألهنا تتصل بفعل الّذم "

الزلل ذلا  أنزل اهلل" ومجلة" أنزل اهلل""ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 ".ما أنزلو اهللمن اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

44 .            

              

          

بالباء وتسمى "ما" ويف تلك األية جيد الباحث مخسة "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور 
الزلل ذلا من  أنزل اهلل" ومجلة" أنزل اهلل"ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

". و"ما" الثانية وىي ما أنزلو اهللاإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
 ومجلة" علينا"أنزل رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن مسترت جوازا "ىو".  أنزل علينا"
و"ما" الثالثة وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

 الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة وراءه" ومجلة" وراءه""



49 
 

 

". و"ما" الرابعة وىي رلرور بالالم وتسمى "ما" ادلوصول بما استقر وراءه والتقدير "
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  معهم" ومجلة" معهم"ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

". و"ما" اخلامسة وىي لما استقر معهمادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "
 "ما" اإلستفهام ألهنا تدخل حرف اجلر وحتذف ألفها وأصلها فلما.رلرور بالالم وتسمى 

45 .          

             

                  

 خذواويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي مفعول بو للفعل 
آتيناكم" " ومجلة "آتيناكموتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما آتيناكموه".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "الزلل ذلا من 
و"ما" الثانية وىي يف زلل نصب متييز وتسمى "ما" ادلعرفة التامة ألهنا تتصل بفعل الّذم 

 ".بئس"

46 .              

تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع  ويف
" الزلل ذلا من اإلعراب قدمت أيديهمومجلة " قدمت أيديهم"بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 قدمتو أيديهم".صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
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ٗٚ .                 

               

   

 ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" احلجازية ألهنا
تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" 

مجلة اجلار واجملرور يف زلل نصب بمزحزحو" زلل رفع اسم "ما" و"ىو" في احلجازية و"
خرب "ما". و"ما" الثانية وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد  ملون"يعومجلة "يعملون" لغًن العاقل "
     بما يعملونو".زلذوف والتقدير "

44 .                          

          

األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالالم وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع ويف تلك 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  بين يديو"ومجلة "بين يديو" بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 لما استقر بين يديو.ادلوصول وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "

ٜٗ .               

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى"ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة 
 اإلستثناء "إال" بعدىا.
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50 .           

    

 .كل ظرفيةبويف تلك األية جيد الباحث "ما" وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تتصل 

53 .             

                      

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالالم وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما"  معهم" ومجلة" معهم"بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ".لما استقر معهموعائدىا شيو اجلملة والتقدير "

59 .           
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 واتبعواويف تلك األية جيد الباحث عشرة "ما" و"ما" األوىل وىي مفعول بو للفعل 
تتلوا  " ومجلة "الشياطينتتلوا وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل " 

ما تتلوه الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "الشياطين" 
كفر و"ما" الثانية وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على الفعل للعاقل "الشياطين". 

واتبعوا ما تتلوا و"ما" الثالثة وىي معطوف على ". وتقع يف صدر الكالمسليمان" 
" أنزل على ملكينوتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "شياطين" ال

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد ضمًن مسترت أنزل على ملكين"  ومجلة "
و"ما" الرابعة وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على الفعل للعاقل ىو". جوازا "

اخلامسة وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة ألهنا  و"ما". وتقع يف صدر الكالميعلمان" "
تتصل بإّن وىي العملت ذلا. و"ما" السادسة وىي مفعول بو وتسمى "ما" ادلوصول 

الزلل ذلا من يفرقون بو"  " ومجلة "يفرقون بوألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
سابعة وتسمى "ما" و"ما" ال". اإلعراب صلة ادلوصول والعائد ضمًن متصل "اذلاء

احلجازية ألهنا تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع 
وتسمى "ما"  يتعلمونشروط "ما" احلجازية. و"ما" الثامنة وىي مفعول بو للفعل 

الزلل ذلا من يضرىم" " ومجلة "يضرىمادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
و"ما" التاسعة وىي تسمى ىو". والعائد ضمًن مسترت جوازا " اإلعراب صلة ادلوصول

و"ما" العاشرة لو في األخرة من خالق". "ما" النافية ألهنا تدخل على اجمللة االمسية "
 وىي يف زلل نصب متييز وتسمى "ما" ادلعرفة التامة ألهنا تفع بعد فعل الذم "بئس".
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 51 .            

                          

    

ويف تلك األية حيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على الفعل 
 " وىي تقع يف صدر الكالم.يودّ للعاقل "

54 .                 

          

نننسخ" ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل "
وتسمى "ما" الشرطية ألهنا تدخل على الفعل ادلضارع وجتزم الفعلٌن وحتتاج جواب 

  نأت".الشرط وجوابو "

55 .             

           

الباحث "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على اجلملة ويف تلك األية جيد 
 وىي غًن العاملةوما لكم من دون اهلل من ولّي" االمسية "

56 .             
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ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل 
 "كسؤال موسى". وىي توؤل مبصدر وتقديره سئل موسى"على مجلة فعلية "

57 .                  

              

                       

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
" من بعد تبين  وىي توؤل مبصدر وتقديره تبين لهم الحق"تدخل على مجلة فعلية "

 الحق".

54 .           

               

األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب مفعول بو ويف تلك 
وتسمى "ما" الشرطية ألهنا تدخل على الفعل ادلضارع وجتزم الفعلٌن تقدموا" للفعل "

و"ما" الثانية وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" تجدوه". وحتتاج جواب الشرط وجوابو "
الزلل ذلا من تعملون"  " ومجلة "تعملونالعاقل "ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن 

 بما تعملونو"اإلعراب صلة ادلوصول والعائد ضمًن متصل "
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59 .                     

                              

             

كانوا فيو وىي رلرور بفي وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد كانوا فيو يختلفون"   " ومجلة "يختلفون

 فيو".يف كلمة "الهاء" ضمًن  متصل "

66 .                         

               

         

ويف تلك األية جيد الباحث"ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة 
 اإلستثناء "إال" بعدىا.

63 .                            

    

ويف تلك األية جبد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" الزائدة  ألهنا تقع بعد أداة 
 أين".الشرط "
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69 .               

         

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر وتسمى "ما" 
في السموات"  ومجلة " في السموات "ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

ما استقر في الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول وعائده شبو اجلملة والتقدير "
 "السموات واألرض

61 .            

    

ويف تلك األية جيد "ما" وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة ألهنا تتصل بإّن وىي 
 العملت ذلا.

64 .                       

                 

        

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على اجلملة 
 وىي غًن العاملة.ما لك من اهلل من ولّي" االمسية "
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65 .             

                          

           

وتسمى  تعبدون"ويف تلك األية جيد "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل "
 "ما" االستفهام ألهنا تدخل على الفعل لغًن العاقل. 

66 .               

          

ويف تلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر 
 كسبت"ومجلة "كسبت" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية  ما كسبتو".الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "
وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير  كسبتم"ومجلة "كسبتم" "
و"ما" الثالثة وىي يف رلرور بعن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا ما كسبتموه". "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة  كانوا يعملون"  ومجلة "كانوا يعملون" لغًن العاقل "مجلة 
 ما كانوا يعملونو".ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "

67 .              
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ويف تلك األية جيد "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على مجلة كان وامسها 
 وىي غًن العاملةوما كان من المشركين" وخربىا "

68 .            

            

                   

ويف تلك األية جيد الباحث أربعة "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل جر معطوف 
الزلل ذلا أنزل" ومجلة "أنزل" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "وتسمى "ما" ادلوصول 

من اإلعراب صلة ادلوصول والعائر ضمًن مسترت جوازا تقديره "ىو". و"ما" الثانية وىي 
أنزل" يف زلل جر معطوف وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

دلوصول والعائر ضمًن مسترت جوازا تقديره الزلل ذلا من اإلعراب صلة اأنزل" ومجلة "
"ىو". و"ما" الثالثة وىي يف زلل جر معطوف وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة أوتي موسى"  ومجلة "أوتي موسى" مجلة لغًن العاقل "
زلل جر  . و"ما" الثالثة وىي يفوما أوتيو موسى"ادلوصول والعائر زلذوف والتقدير "

 ومجلة "أوتي النبيون" معطوف وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
وما أوتيو الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائر زلذوف والتقدير "أوتي النبيون" 

 .النبيون"

69 .              
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ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل جر شلضاف 
وىي توؤل مبصدر  آمنتم بو"وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

و"ما" الثانية وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة ألهنا تتصل "بمثل إيمانكم بو".  وتقديره
 بإّن وىي العملت ذلا.

70 .                

                            

            

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وتسمى "ما" احلجازية ألهنا 
تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" 

يف زلل نصب خرب ما. و"ما" الثانية وىي بغافل" يف زلل رفع اسم ما و""اهلل" احلجازية و
ومجلة تعملون" رلرور بعن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

عما الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير " تعملون""
 تعلمونو".

73 .               

         

ويف تلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر 
 كسبت""ومجلة كسبت" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
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و"ما" الثانية  ما كسبتو".الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "
وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير  كسبتم"ومجلة "كسبتم" "
و"ما" الثالثة وىي يف رلرور بعن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا ". ما كسبتموه"

الزلل ذلا من اإلعراب صلة  كانوا يعملون"  ومجلة "كانوا يعملون" مجلة لغًن العاقل "
 ما كانوا يعملونو".ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "

79 .              

                        

ويف تلك األية جيد الباحث"ما" وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى "ما" االستفهام 
 ألهنا تدخل على الفعل لغًن العاقل.

71 .                      

              

                

                          

ويف تلك األية جيد الباحث  إثين"ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث 
الثانية وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على أداة اإلستثناء "إال" بعدىا. و"ما" 

 وىي غًن العاملة.وما كان اهلل ليضيع إيمانكم" اجلملة االمسية "
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74 .                           

              

                

 ويف تلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" الزائدة ألهنا
تقع بعد أداة الشرط "حيث". و"ما" الثانية وتسمى "ما" احلجازية ألهنا تعمل عمل ليس 

يف زلل "اهلل" وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" احلجازية و
يف زلل نصب خرب ما. و"ما" الثالثة وىي رلرور بعن وتسمى "ما" بغافل" رفع اسم ما و"

الزلل ذلا من  يعملون"ومجلة "يعملون" دىا مجلة لغًن العاقل "ادلوصول ألهنا تقع بع
 عما يعلمونو".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

75 .              

               

              

ويف تلك األية جيد الباحث أربعة "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" النافية ألهنا 
ادلضارع للعاقل. و"ما" الثانية وىي تسمى "ما" احلجازية ألهنا تعمل تدخل على الفعل 

عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" احلجازية 
يف زلل نصب خرب ما. و"ما" الثالثة وىي تسمى بتابع" يف زلل رفع اسم ما و""أنت" و

"ما" احلجازية ألهنا تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع 
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يف زلل نصب خرب ما. بتابع" يف زلل رفع اسم ما و""بعضهم" شروط "ما" احلجازية و
تقع بعدىا مجلة و"ما" الرابعة وىي يف زلل جر مضاف إليو وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة جاءك من العلم" ومحلة "جاءك من العلم" لغًن العاقل "
 ادلوصول والعائد ضمًن مسترت جوازا تقديره "ىو".

76 .           

            

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
"كعرفانهم  وىي توؤل مبصدر وتقديره يعرفون أبناءىم"تدخل على مجلة فعلية "

 أبناءىم".

77 .              

                 

 ويف تلك األية جيد"ما" وىي تسمى "ما" الزائدة ألهنا تقع بعد أداة الشرط "أين"

78 .                       

                  

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" احلجازية ألهنا 
تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" 
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يف زلل نصب خرب ما. و"ما" الثانية وىي بغافل" يف زلل رفع اسم ما و""اهلل" احلجازية و
ومجلة تعملون" رلرور بعن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

عما الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير " تعملون""
 تعلمونو".

79 .           

                    

                         

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" الزائدة ألنو تقع بعد أداة الشرط 
 "حيث"

80 .         

            

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بالكاف وتسمى 
 وىي توؤل مبصدر وتقديره أرسلنا فيكم""ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

وتسمى "ما" ادلوصول و"ما" الثانية وىي يف زلل نصب مفعول بو ثان "كإرسلنا فيكم". 
الزلل لم تكونوا تعلمون" ومجلة "لم تكونوا تعلمون" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما لم تكونوا تعلمونو"من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "
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83 .            

                         

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب مفعول بو 
الزلل ذلا أنزلنا"  ومجلة " أنزلنا"وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغرب العاقل "
و"ما" الثانية وىي يف أنزلناه".  من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "

وىي توؤل  بينو"زلل جر مضاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "
 "من بعد تبينو". مبصدر وتقديره

89 .                      

               

                      

                 

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" 
الزلل من ينفع الناس"  ومجلة " ينفع الناس"ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

صلة ادلوصول والعائد ضمًن مسترت جوازا "ىو". و"ما" الثانية وىي يف زلل جر اإلعراب 
أنزل معطوف على "خلق" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

وما الزلل من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "أنزل اهلل" ومجلة " اهلل"
 أنزلو اهلل"
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81 .              

                 

بالكاف وتسمى "ما" ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل رلرور 
" كتبرئهم  وىي توؤل مبصدر وتقديره تبرءوا"مصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

و"ما" الثانية وىي تسمى "ما" احلجازية ألهنا تعمل عمل ليس وىي ترفع االسم منا". 
يف زلل رفع اسم ما "ىم" وتنصب اخلرب وجيد الباحث مجيع شروط "ما" احلجازية و

 زلل نصب خرب ما.يف بخارجين" و"

84 .           

              

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  في األرض"ومجلة "في األرض" العاقل "بعدىا مجلة لغًن 

 ما استقر في األرض".ادلوصول وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "

85 .                

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة 
ألهنا تتصل بإّن وىي العملت ذلا. و"ما" الثانية وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 

ومجلة التعلمون" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "تقولوا 
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ماال عراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "الزلل ذلا من اإلالتعلمون" "
 تعلمونو".

86 .               

                  

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب مفعول بو 
ومجلة أنزل اهلل" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "اتبعوا للفعل 

ماأنزلو اهلل". الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "أنزل اهلل" "
وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع  نتبعيف زلل نصب مفعول بو للفعل  و"ما" الثانية وىي

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ألفينا عليو" ومجلة "ألفينا عليو" بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 عليو.ادلوصول والعائد ضمًن متصل يف كلمة 

87 .             

            

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة 
 اإلستثناء "إال" بعدىا.

88 .           
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ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول رزقناكم" ومجلة"رزقناكم" بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 ما رزقناكموه".والعائد زلذوف والتقدير "

89 .             

                           

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما"األول وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة 
ميتة ألهنا تتصل بإّن وىي العملت ذلا. و"ما" الثامية وىي يف زلل نصب معطوف على 

الزلل أىل بو" ومجلة"أىل بو" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 بو.صول والعائد ضمًن متصل يف كلمة ذلا من اإلعراب صلة ادلو 

90 .           

              

         

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب للفعل 
أنزل ومجلة ""أنزل اهلل" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل  يكتمون

و"ما" ما أنزلو اهلل". الزلل من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "  اهلل"
 الثامية وىي تسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة اإلستثناء "إال" بعدىا.
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93 .         

            

جيد الباحث "ما" وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى "ما" النكرة التامة ويف تلك األية 
 ألهنا تدخل على مجلة تعجبية وىي ما + أفعل.

99 .             

      

الباحث إثين "ما" وىي يف زلل جر مضاف وتسمى "ما" ويف تلك األية جيد 
"بعد سماعو". وىي توؤل مبصدر وتقديره  سمعو"ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

 و"ما" الثانية وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة ألهنا تتصل بإّن وىي العملت ذلا.

91 .           

         

ويف تلك األية جيد "ما" وىي رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل 
" ككتابتو  وىي توؤل مبصدر وتقديره كتب على الذين من قبلكم"على مجلة فعلية "

 على الذي من قبلكم".

94 .               
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ويف تلك األية جيد "ما" وىي رلرور بعلى وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على 
 "على ىدايتكم". وىي توؤل مبصدر وتقديره ىداكم"مجلة فعلية "

95 .                      

                      

              

                                

                       

                   

ابتغوا ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
كتب ومجلة "كتب اهلل لكم" "وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

 كتبو اهلل"الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف "اهلل لكم" 

96 .                        
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ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل جر مضاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
"بمثل عدوانو  وىي توؤل مبصدر وتقديره اعتداى عليكم"تدخل على مجلة فعلية "

 عليكم".

97 .             

                             

                           

                

                         

                

ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى 
استيسر ومجلة "استيسر من الهدي" "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد ضمًن مسترت جوازا "ىو". من الهدي" 
و"ما" الثانية وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة استيسر من الهدي" ومجلة "استيسر من الهدي" العاقل "
 مسترت جوازا "ىو".ادلوصول والعائد ضمًن 
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98 .                     

                

                 

 تفعلواويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
وتسمى "ما" الشرطية ألهنا تدخل على الفعل ادلضارع وجتزم الفعلٌن وحتتاج جواب 

 يعلمو".الشرط وجوابو "

99 .                  

           

              

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
 "كهدايتو لكم". وىي توؤل مبصدر وتقديره ىداكم"على مجلة فعلية " تدخل

300 .                  

               

     

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدخل على اجلملة 
 وىي غًن العاملة.وما لو في األخرة من خالق" االمسية "
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303 .             

الباحث "ما" وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع ويف تلك األية جيد 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول كسبوا" ومجلة "كسبوا" بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 مما كسبوه".والعائد زلذوف والتقدير "

309 .             

             

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بعلى وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة على قلبو" ومجلة "على قلبو" بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 استقر على قلبو".ما ادلوصول وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "

301 .           

     

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل جر مضاف وتسمى "ما" ادلصدرية 
"كمجيء  وىي توؤل مبصدر وتقديره جاءتكم"ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

 البيناتإياكم".

304 .                     
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زلل جر مضاف وتسمى "ما" ادلصدرية  ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف
 "من بعد مجيئها إياه". وىي توؤل مبصدر وتقديره جاءتو"ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

305 .                     

              

              

                  

ويف تلك األية جيد الباحث أربعة "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بفي وتسمى "ما" 
الزلل ذلا اختلفوا فيو" ومجلة "اختلفوا فيو" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية وىي . "فيويف كلمة "من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد ضمًن متصل 
تسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة اإلستثناء "إال" بعدىا. و"ما" الثالثة وىي يف 

وىي  جاءتهم"زلل جر مضاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "
رور بالالم و"ما" الرابعة وىي رل"من بعد مجيء البينات إياىم".  توؤل مبصدر وتقديره

اختلفوا ومجلة "اختلفوا فيو" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
   ."فيوالزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد ضمًن متصل يف كلمة "فيو" 

306 .           
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ويف تلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى 
و"ما" الثانية وىي يف زلل رفع مبتدأ ". ذا"ما" االستفهام ألهنا تتصل باسم إشارة "

الزلل أنقفتم" ومجلة "أنفقتم" وتسمى"ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
و"ما" الثالثة ما أنفقتموه". ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول والعائد زلذوف والتقدير "

ألهنا تدخل وتسمى "ما" الشرطية  تفعلواوىي يف زلل نصب مفعول بو مقدم للفعل 
 فإن اهلل بو".على الفعل ادلضارع وجتزم الفعل وحتتاج جواب الشرط وجوابو "

 307 .                  

            

                 

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف جحل رفع مبتدأ وتسمى "ما" االستفهام 
 ألهنا تتصل باسم إشارة "ذا".

308 .          

             

ويف تلك األية جيد "ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد  كسبت"ومجلة "كسبت" لغًن العاقل "

 بما كسبتو قلوبكم".زلذوف والتقدير "
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309 .                         

                

                             

         

وتسمى "ما"  يكتمنويف تلك األية جيد "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
الزلل ذلا من  خلق اهلل"ومجلة "خلق اهلل" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما خلقو اهلل".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

330 .                 

                

              

                       

ويف تلك األية جيد إثين "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول 
الزلل ذلا من  ءاتيتموىن"ومجلة "ءاتيتموىن" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية ءاتيتموىن إياه". اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
افتدت بو" وىي رلرور بفي وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن متصل يف   افتدت بو"ومجلة "
 .يو"كلمة "
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333 .                 

                          

              

                       

وتسمى "ما"  نعمةويف تلك األية جيد "ما" وىي يف زلل نصب معطوف على 
الزلل ذلا  أنزل عليكم"ومجلة "أنزل عليكم" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما أنزلو عليكم".من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

339 .                         

                               

                                

                         

              

        

ويف تلك األية جيد إثين "ما"و"ما" األوىل وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
 ءاتيتم"ومجلة "ءاتيتم" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل " سلمتم

و"ما" ءاتيتم إياه". الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
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وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل الثانية 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف  تعملون"ومجلة "تعملون" "

 بما تعملونو". والتقدير "

331 .                     

              

        

ويف تلك األية جيد إثين "ما"و"ما" األوىل وىي رلرور بفي وتسمى "ما" ادلوصول 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  فعلن"ومجلة "فعلن" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية وىي رلرور بالباء فيما فعلنو". ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
 تعملون"ومجلة "تعملون" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 بما تعملونو". صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "الزلل ذلا من اإلعراب 

334 .            

                     

                             

               

"ما"و"ما" األوىل وىي رلرور بفي وتسمى "ما" ادلوصول ويف تلك األية جيد إثين 
الزلل ذلا من اإلعراب  عرضتم بو"ومجلة "عرضتم بو" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
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و"ما" الثانية وىي يف زلل نصب بو". صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن متصل يف كلمة "
في ع بعدىا مجلة لغًن العاقل "وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تق يعلممفعول بو للفل 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو  في أنفسكم"ومجلة "أنفسكم" 
 ما استقر في أنفسكم".اجلملة والتقدير "

335 .                      

                              

        

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" ادلصدرية الزنية الوقتية ألهنا 
 "مدة لم تمسوىن". وتقديره لم تمسوىن"تدخل على مجلة فعلية "

336 .                       

                      

                       

    

ويف تلك األية جيد إثين "ما"و"ما" األوىل وىي يف زلل جر مضاف إليو  وتسمى 
الزلل ذلا من  فرضتم"ومجلة "فرضتم" "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

و"ما" الثانية وىي ما فرضتموه". اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
ومجلة تعملون" رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
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بما الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير " تعملون""
 ".تعملونو

337 .            

        

ويف تلك األية جيد إثين "ما"و"ما" األوىل وىي رلرور بالكاف  وتسمى "ما" 
"كتعليمو  وىي توؤل مبصدر وتقديره علمكم"ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

و"ما" الثانية وىي يف زلل نصب مفعول بو ثان وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع إياكم". 
الزلل ذلا من  لم تكونوا تعلمون"ومجلة "لم تكونوا تعلمون" بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 تعلمونو". لم تكونوااإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

338 .                     

              

              

ويف تلك األية جيد "ما" وىي رلرور بفي وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد  فعلن"ومجلة "فعلن" مجلة لغًن العاقل "
 مافعلنو".زلذوف والتقدير "
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339 .                          

                        

                

                           

    

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل رفع مبتدأ وتسمى "ما" االستفهام 
 تدخل على اجلملة االمسية غًن العاقل.

026 .                    

              

               

األية جيد "ما" وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة ويف تلك 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد  ترك"ومجلة "ترك" لغًن العاقل "

 مما تركو".زلذوف والتقدير "

393 .                     
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ويف تلك األية جيد "ما" وىي رلرور مبن وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد  يشاء"ومجلة "يشاء" العاقل "لغًن 

 مما يشاؤه ".زلذوف والتقدير "

399 .                      

                         

              

                 

    

ويف تلك األية جيد الباحث اربعة "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدعل 
على الفعل ادلاضى وتقع بعد الكالم ادلفيد. و"ما" الثانية وىي يف زلل جر مضاف 

 وىي توؤل مبصدر وتقديره جاءتهم"وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "
و"ما" الثالثة وىي تسمى "ما" النافية ألهنا تدعل على الفعل "من بعد البينات إياىم". 

 يفعلادلاضى وتقع بعد الكالم ادلفيد. و"ما" الرابعة وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
الزلل ذلا  يريد"" ومجلةيريد" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 ما يريده".من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

391 .             
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ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بفي وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول  رزقناكم"ومجلة "رزقناكم" بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما رزقناكموه"."ما" والعائد زلذوف والتقدير "

394 .                 

                

               

                         

ويف تلك األية جيد الباحث مخسة "ما" و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر 
في ومجلة "في السموات" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

ما الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير " السموات"
و"ما" الثانية وىي يف زلل رفع معطوف على "ما" األوىل استقر في السموات". 

في ومجلة "في األرض" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
ما ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير " الزلل األرض"

وتسمى "ما"  يعلمو"ما" الثالثة وىي يف زلل نصب مفعول بو للفل استقر في األرض". 
الزلل ذلا  بين أيديهم"ومجلة "بين أيديهم" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

ما استقر بين أيديهم". دىا شبو اجلملة والتقدير "من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائ
و"ما" الرابعة وىي يف زلل نصب معطوف على "ما" الثالثة  وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا 

الزلل ذلا من اإلعراب صلة  خلفهم"ومجلة "خلفهم" تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
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و"ما" اخلامسة وىي . ما استقر خلفهم"ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "
 شاء"ومجلة "شاء" رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 بما شاءه".الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

394 .             

                       

وتسمى يتبعون ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
الزلل ذلا من  أنفقوا"ومجلة "أنفقوا" "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما أنفقوه".اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "

395 .                    

                           

           

وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع  ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي رلرور بالباء
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول  تعملونا"ومجلة "تعملون" بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 بما تعملونو"."ما" والعائد زلذوف والتقدير "
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396 .          

                     

               

 ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما"و"ما" األوىل وىي يف زلل جر مضاف إليو
 كسبتم"ومجلة "كسبتم" وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ما كسبتموه".الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل  و"ما" الثانية وىي رلرور مبن

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف  أخرجنا"ومجلة "أخرجنا" "
 مما أخرجناه".والتقدير "

397 .                     

           

ويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي تسمى "ما" النافية ألهنا جيد الباحث أداة 
 اإلستثناء "إال" بعدىا.

398 .             
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ويف نلك األية جيد الباحث أثين "ما" و"ما" األوىل وىي تسمى وىي يف زلل نصب 
تدخل على الفعل ادلاضىفي وتسمى "ما" الشرطية ألهنا أنفقتم" مفعول بو  مقدم للفعل "

و"ما" الثانية وىي وىي تسمى "ما" فإن اهلل". زلل جزم وحتتاج جواب الشرط وجوابو "
 وىي غًن العاملة.وما للظالمين من أنصار" النافية ألهنا تدخل على اجلملة االمسية "

399 .           

                

ويف تلك األية جيد إثين "ما" وىي يف زلل نصب متييز وتسمى "ما" ادلعرفة التامة  ألهنا 
بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع ". و"ما" الثانية وىي رلرور نعمتتصل بعل ادلدح "

الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول  تعملون"ومجلة "تعملون" بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 بما تعلمونو"."ما" والعائد زلذوف والتقدير "

310 .            

               

                

 تنفقواويف تلك األية جيد ثالثة "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو مقدم للفعل 
وتسمى "ما" الشرطية ألهنا تدخل على الفعل ادلضارع وجتزمو وحتتاج جواب الشرط 

و"ما" الثانية وىي تسمى "ما"النافية ألهنا جيد الباحث أداة  فألنفسكم".وجوابو "
 تنفقوااإلستثناء "إال" بعدىا. و"ما" الثالثة وىي يف زلل نصب مفعول بو مقدم للفعل 
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خل على الفعل ادلضارع وجتزم الفعلٌن وحتتاج جواب وتسمى "ما" الشرطية ألهنا تد
 يوّف".الشرط وجوابو "

313 .                  

                     

                 

 تنفقواويف تلك األية جيد الباحث "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو مقدم للفعل 
وتسمى "ما" الشرطية ألهنا تدخل على الفعل ادلضارع وجتزمو وحتتاج جواب الشرط 

 عليم".فإن اللهبو وجوابو "

319 .          

               

                

                       

وفيتلك األية جيد الباحث ثالثة "ما" وىي رلرور بالكاف وتسمى "ما" ادلصدرية ألهنا 
و"ما" "كقيام الذي".  وىي توؤل مبصدر وتقديره يقوم الذي"على مجلة فعلية "تدخل 

الثانية وىي تسمى "ما" الكافة ادلكفوفة ألهنا تتصل بإّن وىي العملت ذلا. و"ما" الثالثة 
وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 



87 
 

 

ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن مسترت الزلل  سلف"ومجلة "سلف" "
 ".ىوجوازا "

314 .            

      

ألهنا ويف تلك األية جيد "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو وتسمى "ما" ادلوصول 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول  بقي"ومجلة "بقي" تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ".ىو"ما" والعائد ضمًن مسترت جوازا "

314 .             

         

األية جيد "ما" وىي يف زلل نصب مفعول بو ثان وتسمى "ما" ادلوصول ويف تلك 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  كسبت"ومجلة "كسبت" ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 كسبتو".ادلوصول "ما" والعائد "

315 .                         
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ويف تلك األية جيد الباحث إثين "ما" و"ما" األوىل وىي رلرور بالكاف وتسمى 
 وىي توؤل مبصدر وتقديره علمو اهلل""ما" ادلصدرية ألهنا تدخل على مجلة فعلية "

الزائدة ألهنا تقع بعد أداة الشرط و"ما" الثانية وىي تسمى "ما" "كتعليم اهلل إياه". 
 "إذا"

316 .                         
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ويف تلك األية جيد الباحث"ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما"  تعملون"ومجلة "تعملون" مجلة لغًن العاقل "

 بما تعلمونو".والعائد زلذوف والتقدير "

317 .              

                            

       

ويف تلك األية جيد الباحث ثالثة و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر وتسمى 
 في السموات"ومجلة "في السموات" "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "

ما استقر في الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "
و"ما" الثانية وىي يف زلل رفع معطوف على "ما" األوىل  وتسمى "ما" السموات". 

الزلل ذلا  في األرض"ومجلة "في األرض" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل "
 ما استقر في األرض".ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "من اإلعراب صلة ادلوصول "

وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع تبدوا و"ما" الثالثة وىي يف زلل نصب مفعول بو للفعل 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة  في أنفسكم"ومجلة "في أنفسكم" بعدىا مجلة لغًن العاقل "

 ستقر في أنفسكم".ما اادلوصول "ما" وعائدىا شبو اجلملة والتقدير "
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031 .            

                        

              

ويف تلك األية جيد الباحث"ما" وىي رلرور بالباء وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا 
الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد  أنزل"ومجلة "أنزل" مجلة لغًن العاقل "

 ىو".ضمًن مسترت جوازا والتقدير "

340 .                         

                          

                           

                        

ويف تلك األية جيد الباحث أربعة و"ما" األوىل وىي يف زلل رفع مبتدأ مؤخر وتسمى 
الزلل ذلا من  كسبت"ومجلة "كسبت" العاقل ""ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن 

و"ما" الثانية وىي يف ما كسبتو". اإلعراب صلة ادلوصول "ما" والعائد زلذوف والتقدير "
زلل رفع مبتدأ مؤخر  وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع بعدىا مجلة لغًن العاقل 

والعائد الزلل ذلا من اإلعراب صلة ادلوصول "ما"  اكتسبت" ومجلة "اكتسبت" "
وتسمى "ما" ادلصدرية  و"ما" الثالثة وىي رلرور بالكاف ما اكسبتو".زلذوف والتقدير "

و"ما" "كحملك".  وىي توؤل مبصدر وتقديره حملتو"ألهنا تدخل على مجلة فعلية "
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وتسمى "ما" ادلوصول ألهنا تقع تحملنا الرابعة وىي يف  زلل نصب مفعول بو للفعل 
الزلل ذلا من اإلعراب  ال طاقة لنا بو"ومجلة "طاقة لنا بو" "ال  بعدىا مجلة لغًن العاقل

 ."بوصلة ادلوصول "ما" والعائد ضمًن متصل يف كلمة"

 . جدوال اآليات الالتي يتضمّن "ما" في سورة البقرة ومعانيهاج 

 . الموصولٔ

 رقم األية اآليات رقم
3 . . .     1 

9      . . . 4 

1 . . .         4 

4  . . .       .. . 37 

5         . . . 91 

6 . . .      . . . 97 

7         . . . 99 

8 . . .        10 

9          . . . 19 

30 . . .        11 
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33         . . . 16 

39       . . . 43 

31 . . .      . . . 57 

34  . . .          . . . 63 

35  . . .        . . . 63 

36 . . .           61 

37           66 

38     68 

39 . . .      79 

90  . . .        . . . 74 

93  . . .      . . . 74 

91  . . .         . . . 74 

94 . . .      74 

95 . . .       . . . 76 

96           77 
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97 . . .          79 

98  . . .        80 

99 . . .      85 

10 . . .     . . . 87 

13  . . .         

        

               

89 

19 . . .       . . . 90 

11        ... 93 

14  . . .     . . . 93 

15  . . .   . . . 93 

16  . . .    . . . 93 

17 . . .     . . . 91 

18 . . .   . . . 95 

19 . . .     96 
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40 . . .     . . . 97 

43          . . . 303 

49         . . . 309 

41 . . .       . . . 309 

44 . . .      . . . 309 

45 . . .      330 

46 . . .          331 

47 . . .           336 

48               

    

314 

49            

         

              . . . 

316 

50 . . .      340 

53               343 
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59 . . .      344 

51  . . .         . . . 345 

54 . . .      349 

55 . . .       353 

56         . . . 359 

57  . . .         . . . 364 

58         . . . 368 

59 . . .         369 

60 . . .           . . . 370 

63  . . .     . . . 379 

69  . . .       . . . 371 

61         . . . 374 

64  . . .      . . 387 

65 . . .        . . . 396 
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66 . . .          . . . 396 

67  . . .       909 

68  . . .          904 

69 . . .      . . . 931 

70 . . .        . . . 931 

73 . . .       . . . 935 

79 . . .      . . . 995 

71 . . .           . . . 998 

74 . . .        . . . 999 

75 . . .       . . . 999 

76 . . .          . . . 913 

77 . . .           

    

911 

78 . . .          

    

914 
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79 . . .    . . . 915 

80  . . .       . . . 915 

83 . . .          . . . 917 

89 . . .       917 

81    . . .     919 

84  . . .         . . . 940 

85  . . .     . . . 948 

86 . . .    . . . 953 

87 . . .            951 

88 . . .          . . . 954 

89                 

            

           

          

                   

955 
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90 . . .         . . . 969 

93  . . .          

         

964 

99 . . .      965 

91 . . .          . .

. 

967 

94 . . .      973 

95 . . .       . . . 975 

96 . . .         978 

97  . . .             983 

98  . . .      981 

99              

        . . . 

984 

300          . . . 985 

303 . . .      . . . 986 

309 . . .        . . . 986 
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 . المصدريةٕ

 األيةرقم  اآليات رفم
3 . . .        30 

9        . . . 31 

1 . . .       . . . 31 

4           . . . 90 

5 . . .      . . . 95 

6  . . .      59 

7 . . .       63 

8 . . .        75 

9  . . .    . . .  87 

30      . . . 300 

33           . . . 308 

39 . . .       . . . 309 

31          . . . 317 
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34  . . .   . . . 346 

35     . . . 353 

36 . . .        . . . 359 

37 . . .      . . . 367 

38     . . . 383 

39 . . .          381 

90 . . .        

 

385 

93  . . .       َما     . . . 394 

99  . . .       . . . 398 

91        . . . 909 

94 . . .           

    

933 

95  . . .         . . . 931 

96 . . .       . . . 916 
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97 . . .    . . 919 

98  . .      . . . 951 

99 . . .      . . . 975 

10 . . .       . . . 989 

13 . . .      . . . 986 

 

 . النافيةٖ

 رقم األية اآليات رقم
3 . . .        9 

9        36 

1 . . .      96 

4  . . .       57 

5 . . .     73 

6 . . .         . . . 85 

7 . . .      99 
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8 . . .     . . . 309 

9 . .      . . . 309 

30          . . . 305 

33 . . .          307 

39 . . .        . . . 334 

31  . . .         390 

34  . . .     315 

35  . . .           . . 341 

36 . . .     . . 341 

37           . . . 345 

38  . . .       . . . 373 

39  . . .      . . . 374 

90 . . .          . . . 951 

93 . . .            951 

99 . . .       969 



301 
 

 

91  . . .      970 

94 . . .       . . . 979 

 

 . الحجازيةٗ

 رقم األية اآليات رقم
3  . . .    8 

9   . . .      74 

1 . . .      85 

4   . . .        .. . 96 

5  . . .          . . . 309 

6   . . .      340 

7  . ..      344 

8    . . .      . . . 345 

9 . . .             . . . 345 

30 . . .      349 
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33    . . .      367 

 

 . المعرفة التامة٘

 رقم األية اآليات رقم
ٔ     . . . 90 

ٕ . . .      . . . 91 

ٖ . . .           309 

4        . . . 973 

 

 . النكرة التامةٙ

 رقم األية اآليات رقم
3           . . . 96 

9  . . .       . . . 96 

1    . . .      375 
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 . الشرطيةٚ

 رقم األية اآليات رقم
3             . . . 306 

9 . . .          . . . 330 

1 . . .       . . . 397 

4 . . .      . . . 935 

5  . . .          935 

6   . . .    . . . 979 

7 . . .         971 

 

 . الزائدةٛ

 رقم األية اآليات رقم
3   . . .     . . . 18 

9 . . .         88 

1         . . . 335 
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4 . . .     . . . 344 

5 . . .        . . . 348 

6   . . .       . . . 350 

7  . .        . . . 989 

  

 . الكافة المكفوفةٜ

 رقم األية اآليات رقم
3  . . .     33 

9  . . .     34 

1 . . .       . . . 309 

4 . . .      337 

5 . . .        . . . 317 

6    . . . 369 

7     . . . 371 

8    . . .  . . . 383 
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9   . . .     . . . 975 

 

 االستفهام .11
 رقم األية اآليات رقم
3    . . .      . . . 96 

9          . . . . 68 

1          . . . . 69 

4             . . . 70 

5 . . .               93 

6  . . .       . . . . 311 

7          . . . 349 

8    . . .  935 

9 . . .     . . . 939 

30   . . .         . . . 946 

 

 


