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التحوالت التركيبية املصاحبة لـــ (ما) الكافة املهيئة
دراسة في الوظيفة التركيبية لألداة

 فؤاد رمضان محمد حمادة.د

(ma) and its distinguish from its sisters more than
that the grammarians opinion about what arise in
transformations in structures، and significance.
The study was adopted the analytical descriptive
approach، and comparative approach، the study
reached many results: the most important of which
are: grammarians don›t differ about the meaning of
syntactic methods، tools and structure، but they give it
its grammar independence، they assign all grammatical
techniques as: Nominal sentence، verbal sentence.
They over of assessment and direction which weaked
the structural techniques and produce a syntactic
chaos.
The study was adopted the analytical descriptive
approach، and comparative approach، the study
reached many results: the most important of which
are: grammarians don’t differ about the meaning of
syntactic methods، tools and structure، but they give it
its grammar independence، they assign all grammatical
techniques as: Nominal sentence، verbal sentence.
They over of assessment and direction which weaked
the structural techniques and produce a syntactic
chaos.
Letters and tools are the most effective source to
make structural changes and generate the meaning.
Suspending article (ma) stop the work and does
not change the structure but preparatory article (ma)
stops the work and different structure does follow it.
The grammarians have not succeeded to assign
the suspending and preparatory article (ma) to the
infinitive to give it syntactic sites. The meaning of clear
infinitive is not the meaningof the interpreted infinitive
and thesites of clear infinitive other than thesites of the
interpreted infinitive.
keywords: The structural transformationSuspending article (ma)-Preparatory article (ma)The structural function-Article.

:املقدمة
تعتمد اللغات يف توليد املعاين النحوية على التحوالت
، فكل تغيري يف مبنى ال�سياق ي�ؤدي �إىل تغيري يف مدلوله،الرتكيبية
 وهي �أ�شبه بتحوالت،ولوال هذه التحوالت ل�ضاقت اللغات على �أهلها
 �أو، �أو يف ترتيبها، فكل تغري يف مفردات الرتاكيب،الأبنية ال�رصفية
 �أو االنتقا�ص منها ي�ؤدي �إىل التغيري يف معاين الأبنية،الزيادة عليها
.النحوية
وتعد احلروف والأدوات امل�صدر الأكرث فاعلية يف �إحداث
 حيث ي�ؤدي اختالف، وتوليد املعاين املختلفة،التغيريات الرتكيبية
 �أو، �أو ال�صيغة التي تليها، �أو الأداة يف اجلملة،رتبة حروف املعاين
.حركة ال�صيغة �إىل اختالف الرتكيب وداللته
 اال�سمية:و�إذا كان الرتكيب اجلملي قد اقت�رص على اجلملتني

:امللخص
التحوالت الرتكيبية امل�صاحبة لـــ (ما) الكافة املهيئة
)تناولت الدرا�سة التحوالت الرتكيبية امل�صاحبة لـــ (ما
 ويف، وما حتدثه من تغري يف خ�صائ�ص الألفاظ،الـكافة املهيئة
 والغر�ض منها التحول، حيث تكون زائدة،بنية الرتاكيب النحوية
. وتوليد معان جديدة،ال�شكلي ب�إلغاء عمل ما قبلها فيما بعدها
وتهدف الدرا�سة �إىل تتبع مواطن ما الكافة املهيئة ومتييزها
 وما حتدثه من حتوالت يف، وموقف النحاة منها،عن �أخواتها
. والداللة،الرتاكيب
، واملنهج املقارن،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي
: من �أهمها،وتو�صلت الدرا�سة �إىل كثري من النتائج
، ومكوناتها، و�أدواتها،اتفاق النحاة على معاين الأ�ساليب
 و�أحالوا جميع الأ�ساليب النحوية،ولكنهم مل يعطوها ا�ستقالليتها
 ف�أكرثوا من الت�أويل والتقدير الواجب مبا.�إىل جمل ا�سمية �أو فعلية
.ي�شعر بتفكك �أبنية الأ�ساليب الرتكيبية وفو�ضى القواعد
، والأفعال،تقرتن (ما) الكافــة املهيئة ببع�ض الأ�سماء
 وتهيئه، فتكف اللفظ ال�سابق لها عن وظيفته النحوية،واحلروف
.للدخول على اجلمل بدال من الألفاظ املفردة
وتعد احلروف والأدوات امل�صدر الأكرث فاعلية يف �إحداث
. وتوليد املعاين،التغيريات الرتكيبية
 �أما املهيئة فتبطل. وال تغري الرتكيب،(ما) الكافة تبطل العمل
. ويليها تركيب خمتلف،العمل
مل يوفق النحاة يف �إحالة (ما) الكافة املهيئة �إىل امل�صدرية
 فمعنى امل�صدر ال�رصيح غري معنى امل�صدر،لإعطائها مواقع �إعرابية
. ومواقع امل�صادر ال�رصيحة غري مواقع امل�صادر امل�ؤولة،امل�ؤول
 ما، ما الكافة، التحوالت الرتكيبية:الكلمات املفتاحية
. الأداة، الوظيفة الرتكيبية،املهيئة

Abstract
The structural transformation
accompanied with suspending and preparatory
article (ma).
Study in the structural function of the article.
The study explored the structural transformation
accompanied with suspending and preparatory article
(ma); the changes affected on words، characteristics
on the construction of grammatical structures. (ma) is
an extra form whose function is a formalistic change
to stop the function of the pre-word in favor of the
post-words and to generate new meanings.
The aim of this study was to follow the
process of suspending and preparatory article
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والفعلية ،ف�إن الأ�ساليب املعتمدة على الأدوات قد ولدت بقية
معاين اللغة كـــ :اال�ستفهام ،وال�رشط ،والتعجب ،والنفي ،والنهي،
والأمر ،والنداء ،والندبة ،واال�ستثناء ،والق�سم ،واال�ستغاثة ،والعر�ض،
والتح�ضي�ض ،والتعريف ،وغريها.
ومل يعط النحاة هذه الأ�ساليب اللغوية ا�ستقالليتها ،وردوا
جميع الأ�ساليب اللغوية �إىل جمل :ا�سمية �أو فعلية .لأن الكالم عندهم
ال ينعقد �إال بالإ�سناد ،وال ينعقد �إ�سناد بحرف وا�سم� ،أو حرف وفعل.
قال الزخم�رشي (« :)23 ،1992والكالم هو املركب من كلمتني
�أ�سندت �إحداهما �إىل الأخرى .وذاك ال يت�أتى �إال يف ا�سمني كقولك:
زيد �أخوك ،وب�رش �صاحبك� .أو يف فعل وا�سم نحو قولك� :رضب زيد،
وانطلق بكر .وت�سمى اجلملة.
وقد �أجل�أتهم هذه الأحكام امل�سبقة �إىل البحث يف الأ�صول
اال�سمية والفعلية للأ�ساليب ،وترك الرتكيب ا ُ
مل َع رَّب به عن املعنى
ال�رصيح املبا�رش ،فلم يختلف النحاة يف معاين الأ�ساليب ،و�أدواتها،
ومكوناتها ،ولكنهم مل يعطوها ا�ستقالليتها ،وردوا جميع الأ�ساليب
اللغوية �إىل مكونات اجلملة اال�سمية واجلملة الفعلية ،ف�أكرثوا من
الت�أويل والتقدير الواجب بال�رضورة.
واحلقيقة � ّإن الرتكيب اال�سمي والفعلي لي�س �إال منطا من �أمناط
اجلمل اخلربية ،ولي�س �أ�صال جلميع الرتاكيب ،و�أن كل تركيب له
مكوناته اخلا�صة به.
أوال( :ما) بني احلرف واألداة
يعت النحاة باحلرف والأداة عنايتهم باال�سم والفعل.
مل نَ
يظهر هذا من خالل تركهم احلرف والأداة من غري تعريف .فاال�سم
كل كلمة تدل على معنى يِف َنف�سها ،والفعل ما دل على اقرتان حدث
بزمان ،واحلرف ما دل على معنى يف غريه .قال �سيبويه (:1988
وح ْر ٌف جاء ملعنى ،لي�س با�سم ،وال فعل.
ا�سم ،و ِف ْعلٌَ ،
 :)12فال َكلِمٌ :
واال�سم يخرب به ،ويخرب عنه ،والفعل يخرب به ،واحلرف ال يخرب عنه،
وال يخرب به .قال الأنباري ( :)36 :1999هذه الأق�سام الثالثة ،لها
ثالث مراتب؛ فمنها ما يخرب به ،ويخرب عنه ،وهو اال�سم؛ نحو «زيد
قائم» ،ومنها ما يخرب به ،وال يخرب عنه ،وهو الفعل؛ نحو «قام زيد»،
ومنها ما ال يخرب به ،وال يخرب عنه ،وهو احلرف؛ نحو «هل وبل» وما
�أ�شبه ذلك
ويعرف اال�سم بعالمته ،والفعل بعالمته ،واحلرف ال عالمة له.
المة من
قال ابن جني (ب ،د ،ت« :)8 ،واحلرفَ :ما مل حت�سن فِي ِه َع َ
ال ْ�س َماءَ ،ولاَ َعلاَ َمات ْ أَ
َعلاَ َمات ْ أَ
اء لمِ َ ْعنى يِف غَ ريه.
ال ْف َعالَ ،و�إِنمَّ َ ا َج َ
َن ْحو :هلْ ،وبلَْ ،وقد .لاَ َتقول :من هلََ ،ولاَ قد هلََ ،ولاَ َت�أمر ِب ِه
فقد اعرتف النحاة باحلرف ق�سم ًا من �أق�سام الكالم ،ثم تركوه
بال معنى ،وال عالمة ،وال وظيفة ،فما الزمته؟! وقد �أدى جتاهل
النحاة ملكانة احلرف والأداة �إىل الإخالل بالأ�ساليب والرتاكيب
النحوية املعتمدة على احلرف والأداة.
ثم � ّإن الف�صل بني مبحث احلرف ،ومبحث الأداة الزمة من
لوازم الدر�س النحوي ،ملا بينهما من املفارقات ،فالأ�صل يف
احلرف -كحروف اجلر وحروف العطفّ � -إن يكون ب�سيطا ،و�أن يدل
على معنى واحدا ي�ضيفه لل�سياق� .أما تعدد معاين احلروف الب�سيطة،
فهو من مظاهر الت�ضمني� ،أو حذف الفعل املتعلق به احلرف .قال
رصيني يِف
كي َعن ا ْل َب� ِ
ال�سيوطي (ب ،د ،تُ :.)2/463 ،
«علم مَِّ
ما ُح َ

َهذِه الأحرف «حروف اجلر» من الاِ ْقت َِ�صار على َم ْعنى َواحِ د لكل
حرفّ � -إن َمذ َْهبهمّ � -إن �أحرف الجْ َّر ،لاَ َي ُنوب َب ْع�ض َها َعن بع�ض
ِب ِق َيا�س ،كَ َما � ّإن �أحرف الجْ َ ْزم كَ َذلِكَ ،و َما �أوهم َذلِك .ف� َّإما م�ؤول
َت�أْ ِويال يقبله ال َّلفْظ� ،أَو على ت�ضمني ا ْل ِف ْعل معنى فعل يتعدى بذلك
الحْ َْرف� ،أَو على ال ِّن َيا َبة �شذوذا ،والأخري حممل ا ْل َباب كُ له عِ ْند غَ ريهم
بِلاَ �شذوذَ ،و ُه َو �أقل تع�سفا.
و(م ْن) فت�أخذ معناها من ال�سياق ،فـــالبد
�أما الأداة نحو( :ما) َ
إعراب ما هو
من معرفة جميع مفردات ال�سياقِ ،
و�ص َيغِه ،وحركة � ِ
معرب منها ،وترتيبها .ملعرفة معنى الأداة ،فهي التي تعطي ال�سياق
معناه؛ وت�أخذ معناها منه؛ لأنها جزء من الرتاكيب.
وتعد (ما) ب�سيطة ومركبة مع غريها من �أكرث الأدوات التي
جتري حتوالت تركيبية وداللية ،حيث ت�أتي ا�ستفهامية ،وتعجبية،
و�رشطية ،ومو�صولة ،وم�صدرية ،وظرفية ،ونافية ،وزائدة ،وكافة،
وم�شبهة بالفعل.
وقد توزعت معاين (ما) بني احلروف والأ�سماء .فقيل :هي
حرف حني تكون نافية� ،أو م�صدرية� ،أو كافة �أو زائدة ،وهي ا�سم
حني تكون مو�صولة� ،أو تعجبية� ،أو ا�ستفهامية� ،أو �رشطية (املرادي،
اجلنى الداين .)337 ،1992 ،وقيل هي م�شبهة بـــالفعل حني تكون
نافية مبعنى لي�س (ابن يعي�ش.)5/32 ،2001،
وتغلب ا�سمية (ما) عند ت�صدرها كما يف (ما) اال�ستفهامية،
وال�رشطية ،والتعجبية؛ وتغلب حرفيتها حني تتو�سط الرتكيب ،كـــ
الكافة� ،أو الزائدة� ،أو امل�صدرية (عبا�س ،ح�سن ،د ،ت.)573 /1،
ويف ظل هذا التنوع يف املعنى ،تكون (ما) – عند النحاة-
لفظا م�شرتكا بني الأ�سماء واحلروف ،ويكون م�صطلح الأداة �أوىل
بها ،وهو امل�صطلح الذي اعتمده النحاة يف الأبواب املختلطة التي
جمعت بني ق�سمني من �أق�سام الكالم كاال�ستفهام ،وال�رشط .وكان
عبده الراجحي ر ّد هذا امل�صطلح يف قوله («:)15 ،1999يخطئ
بع�ض الدار�سني حني ي�ستعمل يف درا�سة النحو كلمة «�أداة» ،فيقول:
�أداة ا�ستفهام �أو �أداة نفي �أو �أداة �رشط ،وذلك كله خط�أ؛ لأن الكلمة
العربية -كما حددها النحاة -لي�س فيها �أداة ،و�إمنا هي :ا�سم �أو فعل
�أو حرف لي�س غري.
وال�صحيح � ّأن النحاة قد ا�ستخدموا هذا امل�صطلح بكرثة
يف م�صنفاتهم ،خا�صة يف الأبواب التي ذكرها؛ لأنها �أبواب
تختلط فيها احلروف بالأ�سماء (ابن ال�رساج ،ب ،د ،ت،)1/258 ،
(العكربي( ،)1/326 ،1995،املرادي( ،)136 ،1992،ابن
يعي�ش .)4/321 ،2/417 ،2001،وكان الأوىل � ّإن ُت ْخ َر َج (ما) من
دائرة الت�صنيف اال�سمي ،واحلريف ،والفعلي؛ و�أن تن�سب لنف�سها ،فهي
�أداة ا�ستفهام ،و�أداة نفي ،و�أداة �رشط ،و�أداة كف ،و�أداة حتول وتهيئة.
املهيئة ،فكان
�أما التحوالت الرتكيبية التي �أحدثتها (ما)
ّ
الغر�ض منه �إلغاء اخت�صا�ص ما قبل (ما) فيما بعدها ،والتو�سعة
يف اال�ستعمال اللغوي بتهيئة ما قبلها للدخول على اجلمل بدال من
املفردات .قال ابن ه�شام (ب ،د ،ت «:)1/339 ،وتت�صل «ما» الزائدة
بهذه الأحرف ،...فتكفها عن العمل ،وتهيئها للدخول على اجلمل»،
فتدخل على اجلملة اال�سمية واجلملة الفعلية .نحو قوله تعاىل� :إِ مَّنَا
اللُ �إِ َل ٌه َواحِ ٌد( الن�ساء ،)171 :و �إِ مَّنَا َي�أتِيكم ِب ِه هَّ
هَّ
اللُ( هود.)33 :
و�أحلق باحلكم النحوي حكم كتابي ،فـــما الزائدة كافة
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ومهيئة تو�صل مبا قبلها؛ لأنها حرف� .أما اال�سمية ،فتف�صل يف
(ما)
الر�سم عن ما قبلها .قال العكربي:
«وتكتب (� ْأي َنما) �إِذا كَ ا َنت َ
ْ
َ
فِي ِه كَ افَّة �أَو َزا ِئ َدة َم ْو ُ�صولة ،كَ َق ْولِه َت َعالىَ َ :ف�أ ْينَما ُت َولُّوا َف َث ًّم وج ُه
وعة،
اهللِ(البقرةَ .)115:و�إِن كَ ا َنت َما بمِ َ ْعنى ا َّلذِي ،كتبت َم ْقطُ َ
ُوع ُدون(الأنعام( )134:العكربي،1995،
كَ َق ْولِه َت َعالىَ َّ � :إن َما ت َ
.)2/493
والَ ْ�صل � ّإن تكتب مف�صولة؛ لأنها كلمة تدل على معنى م�ستقل.
ْأ
قال ال�سيوطي (ب ،د ،تَ « :)3/512 ،فك ََما � ّإن المْ َ ْعنيني متميزان،
َف َك َذلِك ال َّلفْظ المْ عرب َع ْن ُه َما يكونَ ،وكَ َذلِكَ الخْ ط ال َّنائِب َعن ال َّلفْظ.
يكون متميزا بف�صله َعن غَ ريهَ ،وخرج َعن َذلِك َما كَ ا َنا ك�شيء َواحِ د،
(ما) �إِذا كَ ا َنت ملغاةَ .ن ْحو:
فَلاَ تف�صل ا ْل َكل َِمة من ا ْل َكل َِمة ...،فتو�صل َ
ما خطيئاتهم( نوح ،)25 :و �أَ ْي َن َما َتكُونُوا(ال ِّن َ�ساء ،)78 :و
مَِّ
َ
وح ْيث َُما ،وكَ ْيف ََما ،و�أما �أ ْنت ُم ْنطَ ل ًقا
ف� َّإما ت
َرين(م ْر مَي ،)26 :و�إِنمَّ َ اَ ،
َ
مبا ،و�إِنمَّ َ ا ،وكَ �أَنمَّ َ ا ،وليتما،
ور
ا،
م
و:
ح
ن
َّة.
ف
ا
ت
ن
ا
ذا
�
إ
و
كَ
كَ
كَ
َ
َ
ا ْنطَ لَقتِ َ ،
َ ُ َ
ْ
ولعلما.
وكانت عناية النحاة بــ (ما) يف باب العامل النحوي والأثر
الإعرابي .قال �سيبويه ناقال عن �شيخه اخلليل (:.)3/130 :1988
ف�أما (�إنمَّ ا) فــــال تكون ا�سماً ،و�إمنا هي فيما زعم اخلليل مبنزلة
فعل ملغى �أي غري عامل .وقال املالقي (« :)317 :2002هذه
احلروف كلها �أ�صلها العمل فيما بعدها ...ف�إذا دخلت (ما) عليها،
كفتها عن العمل من ن�صب ،ورفع ،وخف�ض» ،وت�صري بدخول «ما»
حروف ابتداء ،تقع اجلمل ُة االبتدائية والفعلية بعدها ،ويزول
عليها
َ
عنها االخت�صا�ص بالأ�سماء ...ويقع بعدها اجلملة من املبتد�أ واخلرب،
والفعل والفاعل .وهي مكفوف ُة العمل (ابن يعي�ش.)4/520 ،2001 :
ويفرق النحاة بني (ما) الكافة ،و(ما) املهيئة ،فالكف عندهم
�إلغاء العمل مع بقاء دخول الأداة التي ت�سبق (ما) على اجلملة
اال�سمية .نحو قوله تعاىل� :إِ مَّنَا المْ ُ�ؤْمِ نُو َن �إِخْ َوةٌ( احلجرات.)10:
�أما املهيئة ،فهي التي تهيئ الأداة التي قبل (ما) للدخول
على الأفعال ،وتلغي اخت�صا�صها بالأ�سماء .نحو قوله تعاىل� :إِ مَّنَا
َيخْ �شَ ى هَّ
اللَ مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُع َل َما ُء( فاطر .)28 :قال �أبو حيانّ �« :إن
جاءت اجلملة فعلية ،كانت (ما) مهيئة ،و�إن كانت ا�سمية ،كانت
كافة (�أبو حيان.)4/1749 ،1998،
وقد يطلقون على الكافة املغيرّ ة ،وعلى املهيئة املوطِّ ئة .جاء
يف ر�صف املباين (« :)384 - 383 :2002الق�سم الثالث :املغرية
بالكف عن العمل ،وت�سمى الكافة» ...والق�سم الرابع ،وهو املوطِّ ئة:
ورب» .وقد يطلقون
«وهي الداخلة علىّ � :إن ،و� ّأن ،وك� ّأنّ ،
ولكن ،ولعلّّ ،
عليها امل�سلَّطة حني ت�أتي بعد حيثما ،و�إذما؛ لأنها ال حتذف يف هذا
املو�ضع (املرادي1992 :م� ،ص .)336
فالغر�ض من (ما) املهيئة – من وجهة نظر النحاة �-إجراء
حتول تركيبي ،بحيث تدخل (ما)على اجلملة الفعلية بعد � ّإن كانت
خمت�صة بالدخول على اجلملة اال�سمية .فالتحول ح�صل يف �شكل
الرتكيب ب�إلغاء �إعمال � ّإن يف اجلملة اال�سمية بعدها .قال �سيبويه
( :)3/116 :1988احلروف التي يجوز � ّإن يليها بعدها الأ�سماء،
ويجوز � ّإن يليها بعدها الأفعال ،وهي :لكن ،و�إمنا ،وك�أمنا ،و�إذ،
حروف ال تعمل �شيئاً ،فرتكت الأ�سماء بعدها على
ونحو ذلك؛ لأ َّنها
ٌ
تغي
�شيء ،فلم يجاوز ذا بها� ،إذ كانت ال رَّ
حالها ،ك�أ َّنه مل يذكر قبلها ٌ
95

ما دخلت عليه ،فيجعلوا اال�سم �أوىل بها من الفعل».
فالكافة تبطل العمل ،وال تغري الرتكيب؛ لأن الرتكيب قبل
دخولها عليه ،كان ا�سميا ،وبقي بعد دخولها عليه ا�سميا ،ولكنها
غريت �شكل اجلملة ب�إبطال عمل �إن ،ومل تغري نوع الرتكيب.
املهيئة فتحدث التحول يف نوع الرتكيب ،ف ُتدخِ ل
�أما الكافة
ّ
ما قبل ما على اجلملة الفعلية .نحو قولك� :إمنا يقوم زيد .كفت (ما)
(� ّإن) عن العمل ،وهي�أتها لوقوع الفعل بعدها (ال�سهيلي،1992 :
مهيئة .وهي
 .)145قال املرادي (1992م« :)335 :تكون (ما) ّ
ولــــرب� ،إذا وليها الفعل .نحو � إِ مَّنَا َيخْ �شَ ى
الكافة ل ّإن و�أخواتها،
ّ
هَّ
با َي َو ُّد ا َّلذِي َن َك َفرُوا َل ْو
ر

و
،)28
(فاطر:
اء
ُّ مَ َ
اللَ مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُع َل َم ُ
ني(احلجر ،)2 :فما يف ذلك مهيئة؛ لأ ّنها هي�أت هذه
كَانُوا ُم ْ�س ِل ِم َ
الألفاظ ،لدخولها على الفعل .والتحقيق � ّإن املهيئة نوع من �أنواع
الكافة .فكل مهيئة كافة ،وال ينعك�س.
تو ْيه َو َبع�ض ا ْلكُوف ِّيني � ّإن (ما) «الكافة املهيئة»
در�س َ
َوزعم ْابن ْ
همة بمِ َ ْن ِزلَة ال�ضَّ مِري المْ َْج ُهول ملا فِي َها من التفخيمَ ،والجْ ُْملَة
نكرة ُم ْب َ
َ
ْ
دها يِف َمو�ضِ ع الخْ رََب ،ومف�رسة َل َها ،كَ ا َّلتِي بعد �ضمري ال�شَّ�أن،
ا َّلتِي ب ْع َ
ورد بِ�أَ َّن َها لَو كَ ا َنت كَ َذلِك ال�ستعملت َم َع َجمِيع النوا�سخ ك�ضمري ال� ْشَّ�أن
(ال�سيوطي ،ب ،د ،ت( ،)1/521 ،ابن ه�شام.)1985،1/404 ،
ثانيا :مواضع (ما) الكافة املهيئة ِّ
(املوطئة)
جاء مبحث (ما) الكافة املهيئة موزعا يف باب احلروف
امل�شبهة بالأفعال ،وحروف اجلر ،والظروف ،والأفعال املت�رصفة،
والأفعال اجلامدة.
1.1ما الكافة املهيئة لدخول �إ ّن و�أخواتها على اجلملة الفعلية
غلب على النحاة تناول ما الكافة املهيئة يف باب احلروف
ولكن ولعلّ ،وليت؛ لكرثة ا�ستعمال هذا
النا�صبةّ � :إن و� ّأن ،وك� ّأن،
ّ
الأ�سلوب يف اللغة العربية ،وملا يحدثه دخول (ما) من �أثر �شكلي
يف اجلملة اال�سمية ،و�إلغا ٍء الخت�صا�صها بالدخول على الأ�سماء،
وتهيئها للدخول على جمل الأفعال .وت�صري بدخول «ما» عليها
حروف ابتداء ،تقع اجلمل ُة االبتدائية والفعلية بعدها ،ويزول عنها
َ
االخت�صا�ص بالأ�سماء ،ولذلك يبطل عملُها فيما بعدها .وذلك نحو
قولك� :إنمَّ ا ،و�أنمَّ ا ،وكَ �أنمَّ ا ،ول َْي َتماَ ،و َل َعلَّما (ابن يعي�ش،2001 ،
.)4/520
ولكل حرف من احلروف النا�صبة املكفوفة بـــ (ما) ا�ستعماالته
وخ�صو�صيته يف لغات العرب ،وقد ق�سمها النحاة �إىل:
ولكن ،و�إهمالها
*حروف �ضعيفة ال�شبه بالفعل ،وهي� :إن ،و� ّأنّ ،
بعد دخول (ما) �أقي�س من �إعمالها؛ ل�ضعف �شبهها بالأفعال .قال ابن
ال�رساج (ب ،د ،ت« :)234 1/232-،تدخل «ما» زائدة على «�إن»
على �رضبني :فمرة تكون ملغاة ،دخولها كخروجها ،ال تغري �إعرا ًبا.
تقول� :إمنا زي ًدا منطلق».
وتدخل على «�إن» كافة للعمل ،فتبنى معها بناء ،فيبطل
منطلق« ،ف�إمنا» :ههنا مبنزلة «فعل»
�شبهها بالفعل .فتقول� :إنمّ ا زي ٌد
ٌ
ملغى مثل� :أ�شه ُد لزيد خري منك» وعللوا ذلك ب�أن هذه الأدوات قد
�أُعملت الخت�صا�صها بالأ�سماء ،ودخول (ما) عليها يزيل هذا
االخت�صا�ص ،ويهيئها للدخول على جمل الأفعال� .إذا ا�ستوفت اجلملة
يل �أمنا �إلهكم �إله
�أركانها بعد (ما) نحو قوله تعاىل� :إمنا يوحى �إ َّ
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واحد(الأنبياء )108:وقوله �سبحانه :ك�أمنا ي�ساقون �إىل املوت
(الأنفال.)6 :
 وت�أتي (ما) مع (لكن) فتفيد التهيئة للدخول على اجلمل
الفعلية ،وتو�سيع دائرة اال�ستدراك بـ (ما) .نحو قولك� :أنا ال �أ�سعى �إىل
هذا ،ولكنما �أ�سعى �إىل املجد ،فالعناية هنا من�صبة على اال�ستدراك.
بخالف ما لو قلت :ولكني �أ�سعى .ف�إن العناية �ستكون من�صبة على
املتكلم ،ال على الأمر امل�ستدرك .ويليها اال�سم والفعل .تقول لكنما
رب حني ك ّفها عن
زيد قائم ،ولكنما قام زيد ...و�أوالها املبتد�أ واخل َ
العمل ،و�إن �شئت؛ قلت« :لك ّنما قال زيد»  ،فيليها الفعلُ والفاعلُ  .قال
امر�ؤ القي�س:
ولك ّنما � ْأ�س َعى مل َْج ٍد ُم ؤَ�ثلِ  ...قد يدركُ املج َد امل�ؤثـــلَ �أمثايل
(البيت من الطويل ،وهو يف ديوان ال�شاعر39 ،؛ و(الأنباري84( /1:؛
وابن يعي�ش)8/57 ،79 /1،؛ املالقي319 ،2002،؛ وال�سيوطي،
.)14 /1
ف�أوىل «لكنما» الفعل (.)4/524 ،1/62 :2001
* حروف كثرية ال�شبه بالفعل (ليت ولع ّل وك� ّأن) ،و�إعمالها
�أقي�س من �إهمالها ،ل�شدة �شبهها بالفعل ،ويليها اال�سم والفعل ،تقول:
قائم زي ٌد» (ابن يعي�ش،2001 ،
قائم» ،و�إن �شئت« :لعلّما ٌ
« َل َعل ََّما زي ٌد ٌ
.)524 /4
 فمن دخولها على اجلملة اال�سمية مع �إلغاء عملها؛ لأنها
جعلت مع «ما» من حروف االبتداء .قول �سويد ابن كراع:
نت حالمِ ُ
تحَ َ لَّل َوعالِج َ
ذات َنف�سِ كَ َواِنظُ ُرن � ...أَبا ُج َعلٍ َل َعلَّما �أَ َ
(البيت من الطويل ،وهو ل�سويد بن كراع العكلي؛ �سيبويه :جـ/1
283؛ ابن يعي�ش54 /8 ،2001 ،؛ واخلزانة .)297 /4
رب ،ومل ُي ْعمِلها فيهما لزوال
�أوىل «لعلّما» املبتد�أ واخل َ
االخت�صا�ص (ابن يعي�ش.)4/525 ،2001 ،
ومن �شواهد دخولها على الفعل قول الفرزدق:
املقيدا (البيت
النار احلمار ّ
نظرا يا َع ْب َد قي�س ل َعلما �أ�ضاءت لك ُ
ً
من الطويل ،وهو يف ديوان ال�شاعر213 ،؛ و�رشح الت�سهيل للمرادي،
445 /1؛ والهمع.)143 /1 ،
كف لع ّل عن العمل بـ «ما»؛ �أوالها الفعلَ الذي مل يلها قبلُ
ملّا ّ
(ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.)4/524 ،2001 ،
* و�أما ليت ف�إن �أكرث النحاة على � ّإن (ما) ال تزيل اخت�صا�صها
باجلمل اال�سمية ،و�أن �إعمال ليت مع (ما)� ،أوىل من �إهمالها .قال
لقوة معنى
ابن يعي�ش« :ل َْي َت َما» الإلغا ُء فيها
ح�سن ،والإعمال � ُ
ٌ
أح�سن ّ
تغي معناها (ابن يعي�ش.)4/524 ،2001 ،
الفعل فيها،
ِ
وعدم رُّ
�أعملوها ل�شبهها بالأفعال ،وللزومها نون ا ْل ِو َقا َيةِ ،بخِلاَ ف ا ْل َب َواقِي،
ال ْف َعالِ ،بخِلاَ ف
َو�أَ َّن َها َبا ِق َية الاِ ْخت َِ�صا�ص بالأ�سماء ،فَلاَ تدخل على َْ أ
ا ْل َب َواقِيَ ،ف�إِ َّن َها تدخل َعل َْي َها َم ًعا؛ فَل َهذَا تعني فِي َها الإلغاءَ ،و َجاز يِف
ل َْيت الإعمال ُم َراعاة ل ُق َّوة اخت�صا�صها؛ والإهمال �إِلحْ َا ًقا ب�أخواتها
(ال�سيوطي ،ب ،د ،ت .)1/519 ،ف�إن عملت فيما بعدها كانت زائدة
غري كافة ،و�إن مل تعمل فيما بعدها كانت زائدة وكافة .وعلى هذا
�أن�شدوا بيت ال ّنابغة:

الـحــمــا ُم
ْ
قــالــ���ت �أال لَـ ْيـتَـمـا هــ���ذا َ
لــنـ���ا … �إلــــ���ى َحــــمـــا َمــتِــنــ���ا

�أو

نِــ�صـــفُــ��� ُه

فَـــقَــــ��� ِد

(البيت من الب�سيط ،وهو يف ديوان النابغة �ص ،45واملغني
ج�1ص66؛ وابن يعي�ش 8/58؛ واخلزانة .)4/297
ومذهب اجلمهور �أنها ال يليها فعل ،وال معمول فعل (املرادي،
 .)2/614 ،2008والإهمال لغة متيم .قال اخلليلَ :وتمَِيم ترفع كل
ان بعد الاِ ْ�سم المْ ُْبهم واملكنى ،يجعلونه ُم ْب َتد�أ وخربا (اخلليل،
ما كَ َ
.)189 ،120 ،1995
و�صاح َب هذا التحول الرتكيبي حتول داليل ،ف�أفادت (�إنمّ ا،
َ
�أنمّ ا ،لعلّما ،ك�أنمّ ا ،ليتما ،لك ّنما) معاين جديدة ،مل تكن موجودة
قبل دخول (ما) .قال عبد القاهر اجلرجاين ( :)334 :1992و«لي�س
ان �أ َّنه لي�س يف ان�ضمام «ما» �إِىل «�إِ ّن» فائد ٌة �أك ُ
رث
ببعي ٍد � ّإن َيظُ َّن الظَّ ُّ
رث كالمهم
أك
�
يف
زيدون
ي
ال
ني
النحوي
رى
ت
حتى
َها،
من �أنها ُت ْبطِ ل عمل
ِ
َ
ِّ َ َ
الظن ،و ُي ْبطِ لُه» .و�أهم ما
على �أنها «كافَّة» ،ومكا ُنها ههنا ُيزيل هذا َّ
�أ�شار �إليه النحاة يف هذا الرتكيب حتول (ما) من االخت�صا�ص بالعمل
يف املفردات� ،إىل الدخول على اجلمل التامة ،و�إفادتها احل�رص.
«وذلك � ّإن «�إنمَّ ا» زادت «� َّإن» ت�أكي ًدا على ت�أكيدها ،ف�صار فيها معنى
احلَ�رص ،وهو �إثبات احلكم لل�شيء املذكور دون غريه ،ف� ّإن معنى
«�إنمَّ ا ا ُ
هلل �إل ٌه واح ٌد»� ،أي :ما اهلل �إلاَّ �إله واحد ،نحو« :ال �إله �إال اهلل»،
َ
منذر (ابن
وكذلك «�إِنمَّ َ ا �أ ْن َت ُم ْنذ ُِر» (النازعات� ،)45 :أي :ما �أنت �إلاَّ
ٌ
يعي�ش .)4/521 ،2001 ،فجمعت (�إمنا) بني معنى (�إن) امل�ؤكدة
للحكم ،ومعنى (ما) النافية للحكم عما �سواه ،و�أ�صبحت «�أداة ح�رص
مركّ بة من (� ّإن) ،و(ما) الكافَّة الزائدة ،تثبت ما ُيذكر بعدها ،وتنفي
عنه ما �سواه ،حيث ينح�رص املعنى فيه دون غريه .قال العكربي:
(« :.) 1/15 ،2001تفيد (�إمنا) ح�رص اخلرب فيما �أ�سند �إليه اخلرب،
كقوله تعاىل� »:إمنا اهلل �إله واحد ) الن�ساء.)171 :
وذهب فا�ضل ال�سامرائي ( 2000م� .)335 - 323 ،إىل � ّإن
احل�رص غري متوقف على �إمنا ،بل ممتد �إىل جميع احلروف النا�صبة
املكفوفة ،ولهذا الر�أي وجاهته.
2.2ما الكافة حلروف اجلر املهيئة للدخول على الفعل
تزاد (ما) بعد بع�ض حروف اجلر ،فتكون مزيدة كافة ،ومزيدة
غري كافة متو�سطة بني حرف اجلر ومعموله ،نحو قوله تعاىل:
ني( امل�ؤمنون ،)40 :وقولهَ  :ف ِب َما
ع َّما َقلِيلٍ َّل ُي ْ�صب ُِح َّن نَادِمِ َ
َ
ما خَ طِ يئَا ِت ِه ْم
وقوله:
،)13
(املائدة:

م
َّاه
ن
ع
ل
م
ه
ق
َا
ث
ي
م
م
ه
ْ�ض
َنق
َ
َ
ِ
ِ
ِّ
ُْ َ ُْ
مِّ َّ
ُ
�أُغْ ِرقُوا َف�أ ْدخِ لُوا نَا ًرا( نوح( ،)25 :ال�سامرائي.)3/100 ،2000،
�أما الكافة املهيئة ،فقد ح�رصها النحاة يف موا�ضع بعينها .منها:
* كفُّ رب بــ (ما)
رب ،فتلغي اخت�صا�صها ،وتغيرّ حكمها ،وتهيئتها
تكف (ما) ّ
رب لاَ تدخل �إِلاَّ على الاِ ْ�سمَ ،ف�إِذا
للدخول على الأفعال «�أَال ترى � ّإن ّ
(ما) غيرّ ت حكم َهاَ ،و�أَولَت َها ا ْل ِف ْعل (احلريري1998 :م،
ا َّت َ�صلت ب َها َ
رب
 .)77قال املربد (ب ،د ،تَ :)2/55 ،تقول ُر ّب رجلٍ َ ،ولاَ َتقولّ :
(ما) ،هي�أتها للأفعال ،فَقلت :ربمّ ا يقوم زيد»،
يقوم زيدَ ،ف ِ�إذا �أحلقت َ
وال يكون الفعل بعد ربمّ ا �إال ظاهرا ،وال يكون �إال مقدما .فتقول :ربمّ ا
قام زيد ،ورمبا �رضبت عمرا ،وال تقول :ربمّ ا عمرا �رضبته؛ �إال � ّإن
ي�أتي يف ال�شعر ،فيقت�رص على مو�ضعه (ناظر اجلي�ش6 ،1428،
خا�صة؛ لأ َّنه حت َّقق .ف ّال
 .)3042/وتدخل (رب) على ا ْل ِف ْعل المْ َا�ضِ ي َّ
عامل َ�س�أ ْل َقى� ،أو لأ ْل َقينََّ »؛ لأن ال�سني تفيد اال�ستقبال،
«رب رجلٍ ٍ
يجوزَّ :
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التحوالت التركيبية املصاحبة لـــ (ما) الكافة املهيئة
دراسة في الوظيفة التركيبية لألداة

د .فؤاد رمضان محمد حمادة

والنون تفيد الت�أكيد ،وت�رصف ربمّ ا الفعل �إىل اال�ستقبال» (ابن
يعي�ش.)2001،4/486،
وقد اختلف النحاة يف تف�سري جميء الفعل امل�ضارع بعد ربمّ ا
«وقع
يف نحو َق ْوله َت َعالىَ ُ  :ر َ
مبا يود الَّذين كفرُوا( احلجر )2:فقيلَ :
ُ
المْ ُْ�س َت ْقبل ُه َنا ،لأ َّنه َم ْقطُ وع ب ُِوقُوعِ ِه �إِذا �أخرب من اهلل َت َعالىَ  ،فَجرى
جمرى المْ َا�ضِ ي يِف حت ٌّققهَ ،وقيل ُه َو على حِ كَا َية الحْ َال ...وقيلّ � :إن
ْ
َ
رب َ�ش ْيء يو ّده (اللباب،)367 ،1995 ،
ي
�
أ
َة
ف
و
�ص
و
م
ة
نكر
ا)
(م
َ َْ ُ
َ
ّ
* كفُّ الكاف بـــ(ما)
تكف الكاف (ما) ،وتلغي اخت�صا�صها بالعمل يف الألفاظ
املفردة وتهيئها للدخول على اجلمل؛ لت�شبيه جملة بجملة .تقول:
زيد قاعد كما عمرو قاعد� ،شبهت جملة بـ (جملة) ،بكونهما حا�صلني
عمرا قائم ،واملعنى :قعود زيد
يف الوجود .وتقول :زيد قاعد كما � ّإن ً
ال حمالة ،وقيام عمرو ال حمالة .فالأوىل فيها ت�شبيه جملة بجملة،
وهذه توجب ح�صول الأمرين يف الوجود ،فهذا فرق ما بينهما (�أبو
حيان.)4/1715 ،1998 ،
والنحاة على � ّإن (كما) مبنزلة حرف واحد متحول من اندماج
الكاف بـــ (ما) .قال �سيبويه (�« :)3/116 ،1988س�ألت اخلليل
عن قول العرب :انتظرين كما �آتيك ،وارقبني كما �أحلقك ،فزعم � ّإن
ما والكاف جعلتا مبنزلة حرف واحد ،و�صيرِّ ت للفعل ،كما �صيرِّ ت
للفعل ربمّ ا».
واختلفت �آراء النحاة يف موقع (ما) من (كما) �إذا وليها اجلملة
اج َعل َّلنَا �إِ َل ًها َك َما َل ُه ْم �آ ِل َهةٌ(الأعراف:
اال�سمية .نحو قوله تعاىلْ :
 ،)138فقيل :كافة مهيئة ،وما بعدها م�ست�أنف ،وقيل :م�صدرية،
ولهم متعلق بفعل� .أي :كما ثبت لهم .وقيل مو�صولةَ ،وال َّت ْقدِير :كَ الَّذي
ُه َو �آ ِل َهة َل ُهم� ،أو مماثلاً للذي لهم (ابن ه�شام.)1/408 ،1985،
�أما �إذا ويل (ما) الفعل .نحو قوله تعاىل:كما �آمن النا�س.
فقيل :يجوز � ّإن تكون كافة مثلها يف( :رُبمَ ا) ،ويجوز � ّإن تكون
م�صدرية (الزخم�رشي1407 ،هـ .)1/64 ،ومل يجز �أبو حيان � ّإن
تكون كافة؛ الحتمال كونها م�صدرية ،وبهذا تكون الكاف عاملة ،وال
َّا�س(البقرة)13:
«و َما ،مِ ْنَ  :ك َما �آ َم َن الن ُ
زيادة يف الرتكيب .قالَ :
ان ال َّنا�سِ َ ،ف َي ْن َ�سبِكُ مِ ْن َما َوا ْل ِف ْعلِ َب ْع َد َها
مي ِ
ِير كَ ِ�إ َ
َم ْ�ص َد ِر َّيةٌ .وال َّت ْقد ُ
ِ...و�أَ َجا َز الزَّمخَ ْ �شرَِ ُّيَ ،و�أَ ُبو ا ْل َب َقا ِء يِف
ور ِبك ِ
َاف ال َّت ْ�شبِيه َ
َم ْ�ص َد ٌر مجَ ْ ُر ٌ
َاف َع ِن ا ْل َع َملِ مِ ْث َل َها يِف:
ُون كَ ا َّف ًة ِل ْلك ِ
َما مِ ْن َق ْو ِلهِ :كَ َما � َآم َنّ � ،إن َتك َ
َان ا َّل ِذي لاَ َت َق َّد ُر
ام َز ْي ٌدَ ،و َي ْن َب ِغي � ّإن لاَ تجُ ْ َعلَ كَ ا َّف ًة �إِلاَّ يِف المْ َ ك ِ
ربمّ ا َق َ
َ
ا�س َت َق َّر فِي َها
ا
م
َى
ل
ع
َاف
ك
ل
ل
ب
م
ة
ي
ر
د
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م
ا
ه
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ق
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إ
ن
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ً؛
ة
ي
ر
د
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ْ
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ِ
ِ
قٍ
َ
َّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ
فِي ِه َم ْ�ص َ ِ َّ
َ َ ْ
وف الجْ َِّر ال َّداخِ َل ِة َعلَى َما
َاف �إِ ْذ ذَاكَ مِ ثْلَ ُح ُر ِ
ُون ا ْلك ُ
مِ َن ا ْل َع َملِ َ ،و َتك ُ
ا�س ،فَلاَ َي ْن َبغِي � ّإن تجُ ْ َعلَ
المْ َْ�ص َد ِر َّيةَِ ،و َق ْد �أَ ْمك ََن َذلِكَ يِف :كَ َما � َآم َن ال َّن ُ
ان ال َّنا�سِ َ ،ف َي ْن َ�سبِكُ مِ ْن َماَ ،وا ْل ِف ْعلِ َب ْع َد َها َم ْ�ص َد ٌر
مي ِ
ِير كَ �إِ َ
كَ ا َّفةً...ال َّت ْقد ُ
َاف ال َّت ْ�شبِيهِ» (�أبو حيان .)1420،1/110 ،وكونها كافة
ور ِبك ِ
مجَ ْ ُر ٌ
�أوىل من كونها م�صدرية .والقول ب�أنها م�صدرية ،فيه حر�ص من
النحاة على الإعراب� ،أكرث من مراعاة الرتكيب واملعنى ،فالنحاة
يتحا�شون القول ب�أن (ما) كافة خ�شية القول ب�أنها زائدة .ولذلك
حر�ص النحاة على التقليل من موا�ضع ما الكافة وحما�رصتها
مبجموعة من القواعد ال�ضابطة ،وعلى ر�أ�سها عدم �إمكانية تقدير
ما م�صدرية �أو مو�صولة .مع العلم ب�أن الزيادة هنا لي�ست عبثية،
ولها غر�ض تركيبي ،وهو التو�سع يف ا�ستعمال اللغة باالنتقال من
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اخت�صا�ص بع�ض الألفاظ باللفظ املفرد �إىل الدخول على اجلمل.
وقيل :يجوز � ّإن تكون ظرفية .نــحو قولك« :ادخل كما � ّإن
وللمربد الن�صب
للكوفيني
ي�سلّم الإمام� ،أي :يف ذلك الوقت ،و ُن�سب
ّ
ّ
بـــ» كما» كما ين�صبون بـ«كيما» على � ّإن �أ�صلها كيما ،فحذفت الياء
تخفيفًا (ابن الأثري )1/615 ،1420 ،و�أن�شدوا لر�ؤبة:
ال تظل ُِموا النا�س كما ال ُتظل َُموا (من الرجز ،وهو يف ملحقات
ديوانه 183؛ البغدادي يف اخلزانة « 519 /3و286 /4؛ �رشح
الر�ضي على الكافية ج� 2ص ،240والإن�صاف .)591 ،587 /2
* كفُّ (مِ ن) بــ (ما) املهيئة
تكف (مِ ن) بـــ (ما) �إذا كانت مبعنى ربمّ ا .قال �سيبويه« :و�إن
�شئت قلت� :إين مما �أفعل ،فتكون (ما) مع (مِ ْن) مبنزلة كلمة واحدة.
نحو :رُبمّ ا (الكتاب »:.)3/156 ،1988 ،والعرب تقول�« :أنت مما
حية
تفعل كذا» �أي ربمّ ا تفعل (ال�سريايف .)1/180 ،2008،قال �أبو ّ
النميرّ ي:
الل�سان من
�رضب الك َْب َ�ش �ضرَ بةً...على ر�أ�سه ُتلقِي
َ
لمَِما َن ُ
و�إ ّنا َّ
ال َف ِم (البيت من الطويل وهو يف (الكتاب ل�سيبويه،)1988،3/156،
(املقت�ضب ،للمربد ،د ،ت ،)4/174 ،املرادي ،اجلنى الداين،1992 ،
.)215
قال البغدادي (« :)3/163 ،1414وال تكون «ما» ههنا �إال
كافة» .وذهب �أبو علي الفار�سي (� )200 ،1987إىل � ّإن (ما) حتتمل
� ّإن تكون نكرة مو�صوفة� ،أو ا�سما مو�صوال� ،أو كافة .قال« :ف�أما
قولهم� :إين مما �أفعل ،فيجوز � ّإن تكون (ما) فيه نكرة ،وتكون (�أَ ْف َعل)
�صفة له� ،أي� :إين من �شيء �أفعله ،ويجوز � ّإن تكون «ما» معرفة ،و
«�أَ ْف َعل» ِ�ص َل ُت ُه ،واملعنى على ما تقدم .ويجوز � ّإن تكون (ما) كافة
مثل� :إين ربمّ ا �أفعل يف الكف ال يف املعنى .كل هذا اخلالف الرتكيب
نف�سه ،وهو خالف لإ�صالح اللفظ وفقا للقاعدة� .أما املعنى ،فال
خالف عليه.
* كفُّ الباء بــ (ما) املهيئة.
(ما) بِا ْل َباء ،فتكفها ،وتفيد معنى ربمّ ا .نحو قول
تقرتن َ
ال�شاعر:
فلئن �رصت ال تحُ ري جواباً ...لبما قد ُترى و�أنت خطيب (البيت
من اخلفيف ،وهو يف� :رشح �أبيات مغني اللبيب 258/5؛ والهمع،
38 /2؛ والعيني .)3477 /3 ،ف ََم ْع َنى (لبما) قد تريَ ،و�أَنت خطيب
ربمّ ا (ابن مالك .)2/172 ،1990 ،ويليها املا�ضي ف�إن وليها
امل�ضارع فهو مبعنى املا�ضي .قال �أبو حيان (:)4/1699 ،1988
(ما) بعد رب ،فالغالب ا ْلك َّف و�إيال�ؤها حِ ي َن ِئ ٍذ المْ َا�ضِ ي؛ لَِ أن
«تزاد َ
ِيما عرف َحده ،وامل�ستقبل مجَ ْ ُهول»
التكثري والتقليل �إِنمَّ َ ا يكون ف َ
�أراد :ربمّ ا �أرى ،و«قد» مع امل�ضارع تفيد هذا املعنى ،ولكن اجتمعتا
توكيدا (�أبو حيان ب ،د ،ت.)11/270،
وقيل« :ما» يف ذلك م�صدرية ،والباء لل�سببية املجازية،
واملعنى على التكثري ال على التقليل ...والفعل الذي تتعلق به الباء
مقدر مما قبلها ،والتقدير :النتفاء �إحارتك جوابا بر�ؤيتك و�أنت
خطيب (�أبو حيان ،ب ،د ،ت .)11/270،وهو ت�أويل بعيد (ابن
ه�شام.)1/408 ،1985،
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3.3كف الظروف عن الإ�ضافة وتهيئتها للجمل
تدخل (ما) على بعد وبني ،فتكفها عن الإ�ضافة ،وتهيئها
للدخول على اجلمل ،واجلمل بعدها ابتدائية ،وتدخل على (حيث
و�إذ) ،فتكفهما عن الإ�ضافة ،وت�سلط الرتكيب (حيثما و�إذ ما) على
الفعل بعدها فتجزمه لت�ضمنها معنى �إن.
* كف (بني وبعد)
تكف (ما) بني وبعد عن الإ�ضافة للأ�سماء وجرها ،وتهيئها
للدخول على اجلمل ،فتدخل على اجلملة اال�سمية ،واجلملة الفعلية.
قال ابن يعي�ش (« :.)5/68 ،2001وتدخل (ما) على (بني وبعد)
فتهيئهما للدخول على اجلملة اال�سمية واجلملة الفعلية بعد � ّإن
ني»
كانتا خمت�صتني بالدخول على الأ�سماء� ...أال ترى � ّإن « َب ْع َد» ،و« َب َ
ويجراه ،وحني دخلت
حقهما � ّإن ي�ضافا �إىل ما بعدهما من الأ�سماء،
ّ
عليهما« ،ما» كفتهما عن ذلك ،ووقع بعدهما اجلمل ُة االبتدائيةُ» .قال
املرار الأ�سدي:
ام امل ُْخ ِل�سِ (البيت
لي ِد َب ْع َد َما� ...أ ْف َن ُ
ان ر�أ�سِ كِ كال َّث َغ ِ
الو ِّ
� َأعال َق ًة � َّأم ُ
من الكامل ،وهو يف ديوان املرار461،؛ �سيبويه ،الكتاب،1988،
1/116؛ املقت�ضب ،ب ،د ،ت2/54،؛ و�رشح الر�ضي على الكافية/2،
395؛ واملغني.)344 /1،
فلي�س ها هنا فعل ،فيكون معها م�صدراً (ال�سهيلي،1992،
�( ،)146 - 145أبو حيان ،ت ،د ،ت.)3/155 ،
وتهيئها للدخول على اجلملة الفعلية جنو قولك« :بعدما جل�س
عمرو» فما هنا لي�ست م�صدرية ،ولكنها كافة لـــــ(بعد) عن اخلف�ض،
مهيئة لوقوع اجلمل بعدها (ال�سهيلي.)146 - 145 ،1992 ،
وذهب ابن ه�شام (� ،1985ص� .)409إىل � ّإن ما م�صدرية؛ لِ أَن
ال َ�ضافَة؛ َولِ أَ َّن َها لَو مل تكن ُم َ�ضافَة
فِي ِه � ْإب َقاء (بعد) على �أَ ْ�صل َها من ْ إِ
لنونت»
َوقيل( :ما) َزا ِئ َدة َو َبني ُم َ�ضافَة �إِلىَ زمن محَ ْ ذُوف ُم َ�ضاف
�إِلىَ الجْ ُْملَة� .أَيَ :بني �أَ ْو َقات َنحن بالأراك .وقيل (ما) زائدة ،و(بني)
م�ضافة �إىل اجلملة ،وقيل زائدة ،و(بني) م�ضافة �إىل زمن حمذوف
م�ضاف �إىل اجلملة� .أي :بني �أوقات نحن بالأراك (ابن ه�شام،1985 ،
 .)409كل هذه التقديرات للرتكيب نف�سه ،املعنى نف�سه ،وهي بعيدة
وفيها كثري من التكلف.
ويجري على ( َب ْي َنا) -ب َِحذ ِْف املِي ِم  -ما جرى على بينما،
(ما) الكَا َّف ُة ا َّلتِي َتك ُُّف ( َبينْ َ ) َع ِن
َو�أَ ْ�ص ُل َهاَ ( :بينْ َ )َ ،لك ِْن َد َخل َْت َعل َْي َها َ
ري �إِ ْذ َلق َِي َع ْم ًرا) ب َِرف ِْع ( َز ْيدٍ) (خنفر :ب،
الإِ َ�ضا َفةِ؛ َف َتقُولُ َ ( :ب ْي َنا َز ْي ٌد َي�سِ ُ
د ،ت� ،ص .)70ونحو قول ال�شاعر:
ا�س َو ْ أَ
ال ْم ُر �أَ ْم ُر َنا� ...إِذَا َن ْح ُن فِي ِه ْم ُ�سو َق ٌة
َف َب ْي َنا َن ُ�س ُ
و�س ال َّن َ
َن َت َن َّ�ص ُف (البيت من الطويل ،وهو حلرقة بنت النعمان بن املنذر وهو
يف(:مغني اللبيب)409 ،1985،؛ (اجلنى الداين)376 ،1992،؛
(ال�سيوطي ،د ،ت.)2/205 ،
* حتول بع�ض الظروف �إىل �أدوات �رشط
�أطال النحاة التف�صيل يف باب ال�رشط ،و�أدواته ،وذهبوا �إىل
� ّإن جميع �أدوات ال�رشط مت�ضمنة معنى � ّإن ال�رشطية .قال الأنباري
(َّ � :)238 ،1999أما ما عدا « ِ�إ ْن» من الألفاظ التي ُيجازى بها؛
وما ،و� ّأي ،ومهما ،ومتى ،و�أين و�أيان ،و�أنى ،و� ُّأي حني،
«م ْنَ ،
نحوَ :

وحيثما ،و�إذ ما «ف�إمنا عملت؛ لأ َّنها قامت مقام � ْإن ،فعملت عملها».
وجعلوا (ما) زائدة مع جميع �أدوات ال�رشط .قال ابن ال�رساج:
«وكل احلروف والأ�سماء التي يجازى بها ،لك � ّإن تزيد عليها «ما»
ملغا ًة (ابن ال�رساج ،ب ،د ،ت ،)160 /2 ،وا�ستثنوا من ذلك حيثما،
و�إذ ما .ف�إن (ما) فيهما جزء من بنائهما ،ولي�ست زائدة؛ للزومها.
قال �سيبويه ( :)3/57 ،1988ال يكون اجلزاء يف «حيث» وال يف
ي�ضم �إىل كل واحد منهما «ما» فت�صري (�إذ) مع (ما)
«�إذ» حتى
َّ
مبنزلة� :إنمَّ ا ،و ك�أنمَّ ا ،ولي�ست «ما» فيهما بلغو ،ولكن كلُّ واح ٍد
ي�ض َّم
حرف واحد» .فلو ُجو ِز َي
منهما مع «ما» مبنزلة ٍ
بحيث و�إذْ ،ومل ُ
ُ
جزم َت ،وهذا
جازيت
إذا
�
ك
ن
ل
أ
بهما؛
ة
املجازا
�إليهما (ما) مل جتز
ُ
ّ
ْ
فلما
ٌ
مو�ضع ال يكون فيه الفعلُ �إال مرتف ًعا ،لوقوعه موقع اال�س ِمّ ،
ْام َت َن َع ْت املجازا ُة بهما لمِ َا ذكرنا�ُ ،ض َّم �إليهما (ما) الكا َّفةُ ،فمنعتهما
اجلارة،
الإ�ضافةَ ،كما �أ َّنك َ�ض َم ْم َتها �إىل �سائ ِر احلروف ،والأ�سماء
ّ
فك َف ْف َتها عن الإ�ضافة (الفار�سي.)172 - 171 /2 ،1990،
فـــ (ما) يف هذا املو�ضع كافة مهيئة .كفت (حيث ،و�إذ) عن
الإ�ضافة ،وهي�أتها للدخول على الفعل بعدها ،وحتولت من الظرفية
املح�ضة �إىل الظرفية ال�رشطية ،وحتول معنى فعلهما من امل�ضي
�إىل اال�ستقبال؛ لأن ال�رشط ال يكون فيما م�ضى (ابن يعي�ش،2001،
.)3/136
اختل ََف النحاة يف (�إذما) فقيل هي متحولة من اال�سمية
�إذ ما ْ
�إىل احلرفية ،و�أنها كلمة واحدة ،وهو ر�أي �سيبويه .قال (،1988
« :)3/116احلروف التي يجوز � ّإن يليها بعدها الأ�سماء ،ويجوز
� ّإن يليها بعدها الأفعال ،وهي :لكن ،و�إمنا ،وك�أمنا ،و�إذ ،ونحو ذلك؛
حروف ال تعمل �شيئاً».
لأ َّنها
ٌ
وقد �أكرث النحاة من التعليل حلرفيتها :فقيل :هي حرف لعلة
الرتكيب ،وقيل :لت�ضمنها معنى (�إن) ،وقيل هي حرف الن�رصاف
معناها عن املا�ضي للم�ستقبل .قال ال�سريايف حمتجا لر�أي �سيبويه
(�(« :)3/258 ،2008إذ) ملا �ضممت �إليها (ما) وجوزي بها ،خرجت
عن معناها؛ لأنها كانت من قبل دخول (ما) عليها ملا م�ضى من
الزمان ،وبعد دخولها للم�ستقبل كـ (�إن)؛ وقد يركّ ب ال�شيئان،
فيخرجان عن حكم كل واحد منهما �إىل حكم مفرد .نحو :لوال ،وهال،
وغريهما ،وجعلها �سيبويه حرفا لوقوعها موقع (�إن) ،ومل يقم دليال
على ا�سميتها «وقال ابن مالك يف �إذ ما« :كانت قبل دخول (ما)
ما�ض خاليا من معنى ال�رشط ،فلما دخلت عليها
عليها ا�سم زمان ٍ
«ما» �صارت �أداة �رشط مبعنى «� ْإن» خمت�صة بامل�ستقبل ،وزال ما
كان فيها من معنى اال�سم ،ومل نعلم نقلها �إىل معنى �آخر غري ال�رشط،
فحكمنا بحرفيتها؛ لأن داللتها على معنى احلرف ُم َت َي َّقنة ،وداللتها
على معنى اال�سم م�شكوك فيها ،واحلكم مبقت�ضى ما ُت ُي ِّقن �أوىل (�رشح
الت�سهيل.)4/772 ،1990،
وما اح ُت َّج به حلرفيتها فيه نظر ،فلو كان املعنى �رشطا لتغري
الألفاظ؛ لتحولت جميع �أ�سماء ال�رشط �إىل حروف؛ لأنها مت�ضمنة
«و ْاعلَم � ّإن َهذِه
معنى �إن .قال ابن الوراق) (َ ،)1/438 ،1999
ْ أَ
دها ِب َت ْقدِير
ع
ب
يجزم َما ْ َ
ا�ست ْعملت يِف َباب الجْ َ َزاء� ،إِنمَّ َ ا ْ
ال ْ�س َماء ا َّلتِي ْ
َ
َ
(�إِن)َ ،و َلكِن حذف لفظ (�إِن) اخت�صاراً وا�ستدال ًال ِبالمْ َ ْع َنى ،لِ أن الأ ْ�صل
ال ْ�س َماء َفل َْي َ�س �أَ ْ�صل َها � ّإن ت ْعمل،
ال ْف َعال واحلروفَ ،ف�أَما َْ أ
� ّإن ت ْعمل َْ أ
َول َذلِك َوجب َت ْقدِير (�إِن) .وكذلك �أ�سماء اال�ستفهام مت�ضمنة معنى
�سماء الاِ ْ�س ِت ْف َهام
الهمزة .قال العكربي (:)2/134 ،1995
ُ
«وجميع �أَ َ
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التحوالت التركيبية املصاحبة لـــ (ما) الكافة املهيئة
دراسة في الوظيفة التركيبية لألداة

د .فؤاد رمضان محمد حمادة

لت�ضمنها معنى الْهم َزة».
مبني ٌة
َّ
ُّ
�أما قولهم� :إن الرتكيب قد �أحال (�إذ ما) �إىل حرف ،ففيه نظر؛
لأن الرتكيب لي�س علة قاطعة للتحول من ق�سم �إىل ق�سم من �أق�سام
الكالم ،والأ�صل يف املركب من الب�سيط � ّإن ال يقل يف مدلوله عنه،
و�أن تدل الزيادة يف املبنى على الزيادة يف املعنى ،ولي�س العك�س،
وهم حني يتحدثون عن تركيبها ،يقولون� :إنها �أ�شبهت ك� ّأن ،ولوال،
ولوما ،وهي حروف يف الأ�صل ،ولي�ست �أ�سماء ،وال عالقة ملعانيها
ب�أ�صل معاين حروفها مفرقة (املرادي� .)3/1308 ،2008 ،أما
(�إذما) وحيثما ،فمعنى الظرف ال يزال قائما فيهما.
وذهب املربد ،وابن ال�رساج ،والفار�سي �إىل �أنها ظرف زمان.
«ولاَ يكون الجْ َ َزاء يِف �إِذَْ ،ولاَ يِف
قال املربد (ب ،د ،تَ :)2/47 ،
َ
ال ْف َعالَ ،و�إِذا ِز ْدت على
َح ْي ُث ِب َغيرْ َما؛ لِ أَ َّن ُه َما ظرفان ي�ضافان �إِلىَ ْ أ
ال َ�ضافَة فعملتا».
(ما) منعتا ْ إِ
كل َواحِ د مِ ْن ُه َما َ
واحتج القائلون ال�سمية �إذ بثبات الأ�صل ،وب�أنها قبل
ا�سما ،و�أن ال�رشط فيها مت�ضمن ،و�أن التغيري يف
دخول «ما» كانت ً
املعنى ال يغري الأ�صل كامل�ضارع ،ف�إنه مو�ضوع لأحد الزمانني:
احلال �أو اال�ستقبال ،و�إذا دخل عليه «مل» ،انقلب زمانه �إىل امل�ضي
مع بقاء ذاته على �أ�صلها (الأزهري .)2/398 ،2000 ،فكيف تكون
ا�سما � ّإن دلت على امل�ضي ،وال تكون ا�سما � ّإن دلت على امل�ستقبل!
4.4ما الكافة للفعل التام املت�رصف
ح�رص النحاة الكف بــ (ما) املهيئة يف ثَال َث ِة �أَفْعالٍ َ :قلَّ ،وكثرُ َ،
كرثما ،وطالمَ ا (الزبيدي ،د ،ت .)40/500 ،قال
وطالَ  .يقالُ  :قلَّماَ ،و َ
الفار�سيَ ( :.)1990،1/54(« :قلَّ) حكمه � ّإن يليه اال�سم؛ لأنه فعل،
وهيَّ�أَ ْت ُه للدخول على الفعل كما تهيئ
ف�إذا �أُدخِ لت عليه (ما) كَ َّف ْت ُهَ ،
(ر َّب) للدخول على الفعل».
ُ
فــ «قل» قبل دخول «ما» ال تليها الأفعال؛ لأنها فعل ،وال يلي
الفعل فعل ،ف�أدخلوا عليها «ما» ليوطئوا للفعل � ّإن يليه؛ لأن الفعل
ال ميتنع � ّإن يلي «ما» ،وكان احلكم � ّإن يولوها ما دخلت «ما» من
�أجله ،وهو الفعل (ال�سريايف� ،رشح كتاب �سيبويه.)1/247 ،2008،
قال ال�شاعر:
ال�صدو ِد
ال�ص ُدو َد و َقلَّماِ ...و َ�صالٌ على طولِ ُّ
َ�ص َد ْد ِت ف�أَطولتِ ُّ
وم (البيت من الطويل وهو للمرار الفقع�سي يف ديونه �ص ،480
َي ُد ُ
ومن�سوب لعمر بن �أبي ربيعة ،واملقت�ضب 1/84؛ وابن يعي�ش /7
116؛ و�رشح ال�سريايف.)13 /4 ،
قيل(« :ما) كَ افَّة ،وو�صال فاعل مرفوع بفعل مق َّدر ُيف�رسه
مما يف�رسه «يدوم» .وال
قلما يبقى و�صالٌ ،
«يدوم» .وتف�س ُ
ُ
ريهَ :
ونحوه ّ
مو�ضع فعل (ابن يعي�ش.)5/69 ،2001 ،
يرتفع باالبتداء؛ لأنه
ُ
وقيل(« :ما) ا�سم مو�صول يف مو�ضع رفع بـ ( َقلّ) ،و (و�صال)
مبتد�أ ،وما بعده خربه ،واجلملة �صلة لـ (ما) ،والتقدير :وقلما يدوم
و�صال ،لأنه �إمنا �أراد تقليل الدوام (املنتجب.)1/126 ،2006 ،
وقيل« :ما» م�صدرية ،وامل�صدر املن�سبك منها ،ومن �صلتها
يف حمل رفع فاعل الفعل املا�ضي؛ فالتقدير :طال �إيفا�ؤك بوعدك،
وكرث حمدي لك الوفاء ،وقل �إخالف النبيل وعده ،و�إمنا كان هذا
الر�أي �أف�ضل؛ لأنه يوافق الأ�صل العام الذي يق�ضي ب�أن يكون لكل
فعل �أ�صلي فاعل؛ فال داعي لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك
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الأ�صل (ح�سن ،عبا�س ،ب ،د ،ت.)2/72 ،
وقيل( :ما) �صلة ملغاة ،واال�سم بعدها مرتفع بقلَّ ،ك�أنه قال:
وقل و�صالٌ يدوم على طول ال�صدود.
وقيل( :ما) يف قلما ظرف ،مبعنى احلِني والوقت ،ك�أنه قال:
وقت يدوم فيه و�صال على طول ال�صدود؛ فق ّل مل تزل عن
و َق َّل ٌ
فعليتها غري � ّإن الذي يرتفع بها “ :ما» وهي ا�سم مبهم ،يجعل يف هذا
املو�ضع للزمان ،فك�أنه قال :ق ّل وقت يدوم فيه و�صال (ال�سريايف،
 ،)1/247 ،2008والتقدير :طال زمان �أَقمنا فيه ،وقعدنا فيه،
والزمان مبهم (ال�سهيلي ،نتائج الفكر يف النحو.)145 ،1992،
وكل هذا اخلالف ال طائل من ورائه �إال ت�شتيت الذهن؛ لأنه
ال زيادة يف الرتكيب �إال ملعنى� ،أو لتمايز الرتاكيب وجتنب اللب�س.
و�سبب هذا اخلالف عدم ا�ستقاللية الأ�ساليب النحوية وما ت�ؤديه من
معان ،وردها �إىل الرتاكيب اال�سمية والفعلية.
5.5دخول ما على الأفعال اجلامدة
تدخل (ما) على فعلي املدح والذم ( ِب ْئ َ�س و ِن ْعم) ،فتكفها عن
العمل ،وتلغي اخت�صا�صها بالدخول على الأ�سماء ،وتهيئها للدخول
على اجلمل الفعلية .نحو قوله تعاىلِ « :نع َِّما َيعِظُ كُم ِبهِ» (الن�ساء:
 .)58قال ابن عطيةِ »:نع َِّما �أ�صله نعم ما� ،سكنت الأوىل و�أدغمت
يف الثانية وحركت العني اللتقاء ال�ساكنني ،وخ�صت بالك�رس �إتباعا
للنون ،و «ما» املردفة على «نعم» �إمنا هي مهيئة الت�صال الفعل
بها كما هي يف «رمبا ومما» (ابن عطية .)2/70 ،1422 ،وي�أتي
ْ�س َما
بعدها الفعل املا�ضي وامل�ضارع .نحو قوله تعاىلَ  :ل ِبئ َ
ْ�س َما َي�شْ رَتُو َن
َق َّد َم ْت َل ُه ْم �أَ ْنف ُُ�س ُه ْم( املائدة ،)80:وقولهَ  :ف ِبئ َ
ْ�س َما كَانُوا َي ْع َملُو َن( املائدة.)62 :
(�آل عمران ،)187:وقولهَ  :ل ِبئ َ
وذهب غريه �إىل �أنها مو�صولة وما بعدها �صلتها �أو �أنها متييز وما
بعدها �صفة قال ابن ه�شام (�« :.)1/391 ،1985إِن المْ َ ْعنى نعم ُه َو
امة تمَ ْ يِيز َوالجْ ُْملَة �صفة َوا ْلفَاعِ ل م�سترت
نكرة َت َّ
َ�ش ْيئا يعظكم ِب ِه ف ََما َ
َوقيل َما معرفَة َم ْو ُ�صولَة فَاعل َوالجْ ُْملَة �صلَة».
وقد كرث خالف النحاة يف تخريج مكانة (ما) وموقعها ،ف�إذا
نعما زيد ،وبئ�سما تزويج وال مهر ،ففيها ثالثة
وليها اال�سم .نحوّ :
مذاهب:
 �أولها� :أن (ما) نكرة غري مو�صوفة يف مو�ضع ن�صب على
التمييز ،والفاعل م�ضمر.
 وثانيهاّ � :إن (ما) معرفة تامة ،وهي الفاعل.
 وثالثهاّ � :إن (ما) ركبت مع الفعل ،فال مو�ضع لها من
الإعراب ،واملرفوع بعدها هو الفاعل (املرادي.)338 ،1992 ،
و�إذا وليها الفعل .ففيها �أوجه عدة مرجوحة ال يت�سع املقام
لتف�صيلها (ينظر ،ناظر اجلي�ش1428 ،هـ .)5/2552،وقد اخت�رصها
املرادي يف ع�رشة مذاهب:
 �أولهاّ � :إن (ما) نكرة من�صوبة على التمييز ،والفعل �صفة
ملخ�صو�ص حمذوف.
 وثانيهاّ � :إن (ما) نكرة من�صوبة على التمييز ،والفعل
�صفتها ،واملخ�صو�ص حمذوف.
 وثالثهاّ � :إن (ما) ا�سم تام معرفة ،وهي فاعل نعم،
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واملخ�صو�ص حمذوف ،والفعل �صفة له.
 ورابعهاّ � :إن (ما) مو�صولة ،والفعل �صلتها ،واملخ�صو�ص
حمذوف.
 وخام�سهاّ � :إن (ما) مو�صولة ،وهي املخ�صو�ص ،و(ما)
�أخرى متييز حمذوف ،والأ�صل :نعم ما ما �صنعت.
 و�ساد�سهاّ � :إن (ما) متييز ،واملخ�صو�ص (ما) �أخرى
مو�صولة حمذوف ،والفعل �صلة لها.
 و�سابعهاّ � :إن (ما) م�صدرية ،وال حذف يف الكالم.
وت�أويلها :بئ�س �صن ُعك ،و�إن كان ال يح�سن يف الكالم :بئ�س �صن ُعك،
كما تقول� :أظن � ّإن تقوم ،وال تقول� :أظن قيامك.
 وثامنهاّ � :إن (ما) فاعل ،وهي مو�صولةُ ،يكتفى بها
وب�صلتها عن املخ�صو�ص.
 وتا�سعهاّ � :إن (ما) كافة لنعم ،كما كفت قل ف�صارت تدخل
على اجلملة الفعلية.
 وعا�رشهاّ � :إن (ما) نكرة مو�صوفة مرفوعة بنعم (املرادي،
 .)339 ،1992واخلالف يف هذه امل�س�ألة مت�شعب وطويل ال
يت�سع املقام لب�سط الكالم فيه وتتبعه (ناظر اجلي�ش1428 ،هـ،
( ،)5/2552املرادي.)927 - 917 /2 ،2008 ،
وكان �أكرث توجيه النحاة لــ (ما) اعتمادا على مو�ضع اال�سم
الظاهر ،حيث تدخل على املعرفة� ،أو امل�ضاف �إىل معرفة ،فرتفع ما
ري (البقرة،)126 :
بعدها على الفاعلية .نحو قوله تعاىلَ :و ِب ْئ َ�س المْ َِ�ص ُ
ْ�س المْ ِ َها ُد( البقرةَ ،)106 :و ِب ْئ َ�س ا ْل ِو ْر ُد المْ َْو ُرو ُد (هود،)98:
َ و َل ِبئ َ
ْ�س َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّلذِي َن َك َّذ ُبوا ِب�آ َياتِ هَّ
اللِ( اجلمعة.)5 :
بئ َ
وتدخل على اال�سم النكرة ،فينت�صب على التمييز .نحو قوله
ني َب َدل( الكهف .)50:وا�س َت َج َد كونها كافة
ْ�س لِلظَّ المِ ِ َ
تعاىلِ  :بئ َ
مهيئة ال حمل لها من الإعراب ،وهو الأوىل ملا حلقها من تغري يف
الرتكيب ،وملا حلقها من �إبهام يف املعنى.
فــ (نعم) عندهم فعل ال بد له من فاعل ،ولذلك قدروا � ّإن (ما)
معرفة ،وهي الفاعل ،وقدروا � ّإن (ما) نكرة ،وهي متييز ،والفاعل
م�سترت ،وقدروا (ما) زائدة ،وما بعدها فاعل .وقدروها مو�صوال،
وما بعدها �صلتها ،وقدروها م�صدرية ،وما بعدها من�سبك معها يف
ت�أويل م�صدر.
وال يتوقف اخلالف يف معنى (ما) ،وموقعها على باب نعم
وبئ�س ،بل هو ممتد �إىل باب (ما) ،وـما املهيئة خ�صو�صا ،ويغلب
التبا�س ما الكافة املهيئة بــغريها من املعاين املحتملة لها .فقد
الل �أَ ْوثَانًا َّم َو َّد َة
ون هَّ ِ
�أجاز العكربي يف قوله تعاىل�ِ  :إ مَّنَا اتَّخَ ذ مُْت ِّمن ُد ِ
َب ْي ِن ُك ْم فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا( العنكبوتّ � )25:إن تكون ما مو�صولة� ،أو
«ما» ثَلاَ َث ُة �أَ ْو ُجهٍ :
كافة وم�صدرية .قال :يِف َ
ُوف؛ �أَ ِي ا َّت َخ ْذتمُ ُ و ُهَ .و
�أَ َح ُد َها :هِ َي بمِ َ ْع َنى ا َّلذِيَ ،وا ْل َعا ِئ ُد محَ ْ ذ ٌ
َان� ،أَ ْو َحالٌ ...
«�أَ ْوثَا ًنا» َم ْف ُعولٌ ث ٍ
َوال َّث يِان :هِ َي كَ ا َّفةٌ؛ َو�أَ ْوثَا ًنا َم ْف ُعولٌ ...
ِالرف ِْع:
َوال َْو ْج ُه ال َّثال ُِثّ � :إن َتك َ
«ما» َم ْ�ص َد ِر َّيةًَ ،و َ
ُون َ
«م َو َّد َة» ب َّ
ِير:
َب؛ َولاَ َحذ َْف يِف َهذَا ال َْو ْج ِه يِف الخْ رَِ
الخْ رَ ُ
ا�س ِم «�إِ َّن» َوال َّت ْقد ُ
َب؛ َب ْل يِف ْ
� ّإن َ�س َب َب ا ِّت َخاذِكُ ْم َم َو َّد ٌة (العكربي ،ب ،د ،ت.)2/131 ،

و�أجاز الهمذاين يف قوله تعاىل :كَ َما َه َداكُ ْم( البقرة:)198 :
«� ّإن تكون (ما) م�صدرية ،و�أن تكون كافة” (املنتجب،2006 ،
.)1/477
و�أجاز الزخم�رشي (1407هـ )1/247 ،يف قوله تعاىل:
ني(البقرة)198:
َ وا ْذ ُكرُو ُه َك َما َه َدا ُك ْم َو�إِن كُنتُم ِّمن َق ْب ِل ِه لمَ ِ َن ال�ضَّ ا ِّل َ
�أن تكون (ما) حمتملة للكافة املهيئة ،وللم�صدرية ،واملعنى:
واذكروه ذكراً ح�سنا كما هداكم هداية ح�سنة ،واذكروه كما علمكم
كيف تذكرونه» .ومل ُي ِجز �أبو حيان � ّإن تكون كافة �إذا تالها الفعل؛
لإمكانية ت�أويلها مع الفعل مب�صدر .قال (َ :)2/45 ،1420و َما :يِف
كَ َماَ ،م ْ�ص َد ِر َّيةٌَ ،و�أَ ْب َع َد َم ْن َز َع َم �أَ َّن َها َم ْو ُ�صو َل ٌة بمِ َ ْع َنى ا َّلذِيَ ،وا ْل َعا ِئ ُد
ِير :كَ ا َّلذِي �أَ ْر َ�س ْل َنا ُه َر ُ�سولاً �ِ ،إ ْذ َي ْب ُع ُد
محَ ْ ذ ٌ
ُوفَ ،و َر ُ�سولاً َب َدلٌ مِ ْن ُهَ ،وال َّت ْقد ُ
ير َهذَا ال َّت ْقدِي ِر َم َع ا ْلكَلاَ ِم ا َّلذِي َق ْب َل ُهَ ،و َم َع ا ْلكَلاَ ِم ا َّلذِي َب ْع َد ُهَ ،وفِي ِه
َت ْق ِر ُ
َ
وع َما َعلَى � َآحا ِد َم ْن َي ْعقِلُ َ .وكَ َذلِكَ َج َع َل َما كَ ا َّفةً ،لِ أ َّن ُه لاَ يذهب �إىل
ُو ُق ُ
ذلك �إال َح ْي ُث لاَ يمُ ْ ك ُِن � ّإن َي ْن َ�سبِكَ مِ ْن َها َم َع َما َب ْع َد َها َم ْ�ص َد ٌرِ ،لوِلاَ َي ِت َها
الجْ َُم َل الاِ ْ�سم َِّيةَ» َو ْ أَ
َاف
ال ْولىَ َح ْم ُل َها َعلَى �أَ َّنَ :ماَ ،م ْ�ص َد ِر َّي ٌة لِ ِإ ْق َرا ِر ا ْلك ِ
ا�س َت َق َّر َل َها مِ ْن َع َملِ الجْ َِّر (البحر املحيط.)2/299 ،1420،
َعلَى َما ْ
كل هذا اخلالف وهذه التقديرات ناجتة عن عدم االعرتاف
با�ستقاللية احلروف ،والأدوات ،وت�شكيلها ملعاين الأ�ساليب اللغوية.
فما الكافة من مبطالت النظرية النحوية القائمة على العامل؛ لأنها
تبطل العمل ،وتلغي االخت�صا�ص ،وهو �رشط العمل يف احلروف،
وتهيئ ما قبلها للدخول على اجلمل ،واجلملة بعد (ما) ابتدائية ال
حمل لها من الإعراب كما قدرها النحاة؛ لذلك اجتهد النحاة يف
و�ضع �ضوابط لهذه الظاهرة يف �أقل عدد من ال�شواهد .وك�أنها عندهم
من باب ال�شذوذ ،و�إن مل ي�رصحوا بذلك ،فالرتكيب عندهم ا�سمي،
�أو فعلي ،والأدوات زوائد� ،أو حممولة على اال�سمية �أو الفعلية� ،أو
متعلقات بالفعل ،ولي�س لها كيان .ومن هذه ال�ضوابط:
ّ �1.1إن ال تكون ما حمتملة للم�صدرية .قال �أبو حيان يف قوله
ُون (ما) كَ ا َّف ًة ِل ْلك ِ
َاف َع ِن ا ْل َع َملِ
تعاىلَ :ك َما �آ َم َن( البقرةَ ،)13 :تك َ
َان
ام َز ْي ٌدَ ،و َي ْن َبغِي � ّإن لاَ تجُ ْ َع َل كَ ا َّف ًة �إِلاَّ يِف المْ َ ك ِ
مِ ْث َل َها يِف :رُبمَّ َ ا َق َ
ا َّلذِي لاَ َت َت َق َّد ُر فِي ِه َم ْ�ص َد ِر َّي ًة (�أبو حيان .)1420،1/110 ،وهذا الأمر
ميكن تقديره مع الفعل ،وال ميكن تقديره مع اال�سم؛ لأنه ال ي�ؤول
بفعل ،وهو �أمر فيه نظر ،فامل�صدر امل�ؤول غري امل�صدر ال�رصيح
يف املعنى ،وال يغني �أحد امل�صدرين عن الآخر ،فالتعبري بامل�صدر
ال�رصيح يدل على احلدث جمردا� .أما امل�صدر امل�ؤول ففيه معنى
احلدث ،والزمن ،والفاعل ،ويراد منه معنى اجلملة بخالف امل�صدر
ال�رصيح ،وال ي�ستقم الت�أويل باملفرد يف كل مو�ضع جاء فيه امل�صدر
امل�ؤول ،ولو حاولت �إيقاع امل�صدر ال�رصيح مكان امل�صدر امل�ؤول،
الخ ّتل الكالم يف بع�ض املوا�ضع .نحو قولك :ظننت � ّإن �سعي ًدا
حا�رض ،وليت � ّإن �سعي ًدا غني ،وع�سى � ّإن يزورنا خالد ،وع�سى زيد � ّإن
ي�أتي ،وح�سبت � ّإن خال ًدا قادم؛ لأن املراد يف احلقيقة معنى اجلملة
دائما ...ففي مثل
ال املفرد ،وال ي�شرتط � ّإن ي�ؤدي املفرد معنى اجلملة ً
هذه املواطن ال ي�صح و�ضع امل�صدر ال�رصيح مكان امل�ؤول؛ لف�ساد
املعنى واختالله� ،إال بتكلف وتقدير حمذوف ال موجب له ،واملعنى
تام بدونه.
والنحاة يقدرون يف نحو ذلك :ظننت ح�ضور �سعيد حا�صال،
وليت غني �سعيد ثابت ،وهذا فا�سد ،ويظهر ف�ساده عند �إظهار
املحذوف مع امل�صدر امل�ؤول ،فلو قلت :ظننت � ّإن �سعي ًدا حا�رض
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د .فؤاد رمضان محمد حمادة

حا�صل ،وليت � ّإن �سعي ًدا غني ثابت؛ لكان وا�ضح الف�ساد ،ومل يقله
�أحد من العرب (ال�سامرائي.)1/302 - 271 /1 ،2000 ،
ومواقع امل�صدر ال�رصيح غري مواقع امل�صدر امل�ؤول ،فامل�صدر
ال�رصيح ي�أتي لي�ؤكد فعله ،ويبني نوعه ،وعدده( ،ال�صبان،1997،
 .)2/160وال ينوب عنه امل�صدر امل�ؤول يف هذه املوا�ضع
(ال�سامرائي.)3/147 ،2000 ،
ويو�صف امل�صدر ال�رصيح ،وال يو�صف امل�صدر امل�ؤول.
فال يقال :يعجبني � ّإن ت�رضب ال�شديد بخالف امل�صدر ال�رصيح
(ال�صبان�( .)1/256 ،1997،أبو حيان.)1921 /4 ،1998 ،
ويقع امل�صدر ال�رصيح حاال يف نحو:
�ص ال ِّدخالِ
ف� ْأر َ�س َل َها العِراكَ  ،ومل َي ُذ ْد َها ...ومل ُي ْ�شف ِْق على َن َغ ِ
(البيت من الوافر ،وهو يف ديوان لبيد �ص 86؛ والكتاب 372 /1؛
ول�سان العرب ( 99 /7نغ�ص)( 465 /10 ،عرك)243 /11 ،
(دخل)؛ والإن�صاف 822 /2؛ واملقت�ضب  .)237 /3وال يقع
امل�صدر امل�ؤول حالاً (الأ�شموين( )1/525 ،1989،ال�صبان،1997،
.)2/243
ِين
وينوب امل�صدر ال�رصيح عن فعله نحوَ :ف�إِذَا َلقِي ُت ُم ا َّلذ َ
اب (حممد )4 :وال ي�أتي امل�صدر امل�ؤول يف هذا
الر َق ِ
كَ ف َُرواَ ،ف�ضرَ ْ َب ِّ
املوا�ضع.
وي�سد امل�صدر امل�ؤول م�سد اال�سم واخلرب .نحو« :ع�سى � ّإن
تكرهوا �شي ًئا» بناء على نق�صان ع�سى ،وم�سد املفعولني يف نحو:
ا�س � ّإن ُيترْ َ كُ وا» (العنكبوت( ،)2 :ال�صبان،1997،
«�أَ َح�سِ َب ال َّن ُ
.)1/257
خربا عن اجلثة من غري ت�أويل يف نحو:
يقع امل�صدر امل�ؤول ً
علي �إما � ّإن يقول احلق و�إما � ّإن ي�سكت؛ ال�شتماله على الفعل والفاعل
ّ
والن�سبة بينهما بخالف امل�صدر ال�رصيح( .عبا�س ح�سن ،ب ،د ،ت،
( ،)1/418ال�صبان ،)3/429 ،1997 ،فمعنى امل�صدر امل�ؤول
خمتلف عن معنى امل�صدر ال�رصيح؛ لأن امل�صدر امل�ؤول يراد منه
معنى اجلملة بخالف امل�صدر ال�رصيح.
ّ �2.2إن يكون الفعل بعدها الزما� ،أو متعديا م�ستوفيا ملفعوله.
قال ال�سهيلي (« :.)145 ،1992و�أما قولهم :اجل�س كما جل�س زيد،
و�صلوا كما ر�أيتموين �أ�صلي .فقد ظن �أكرث النا�س �أنها مبعنى امل�صدر
ها هنا .وقد تبني ف�ساد هذا املذهب؛ لأن الفعل ههنا خا�ص غري
عام ،ولكنها كافة للخاف�ض ،ومهيئة لكاف الت�شبيه � ّإن يقع بعدها
الفعل».
ّ �3.3إن يكون الفعل الذي بعد الأداة املكفوفة مبنيا للمفعول
(للمجهول) نحو قوله تعاىل :ك�أمنا ي�ساقون �إىل املوت( الأنفال:
 )6والفعل (ي�ساق) مبني للمجهول فيتعني كون (ما) كافة �أو مهيئة،
و�سقطت معه االحتماالت الأخرى (احلريري1998 ،م.)77 ،

نتائج الدراسة
تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج ،ومن �أهمها:
 اعتمد النحاة على مبادئ �أ�صولية م�سبقة يف حتليل �أبنية
الرتاكيب النحوية ،فال تركيب �إال ب�إ�سناد ،وال ينعقد �إ�سناد بحرف
وا�سم� ،أو حرف وفعل ،وينعقد با�سم وفعل� ،أو ا�سم وا�سم.
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 ترك النحاة الرتاكيب ا ُ
مل َع رَّب بها عن معاين الأ�ساليب،
و�أخذوا يبحثون عن �أ�صولها اال�سمية والفعلية ،ف�أكرثوا من الت�أويل
والتقدير الواجب من غري �رضورة.
 الرتكيب اال�سمي والرتكيب الفعلي منطان من �أمناط اجلمل
اخلربية ،ولي�سا �أ�صال جلميع الرتاكيب كما ذهب النحاة.
 ما الكافة من مبطالت النظرية النحوية القائمة على
العامل؛ لأنها تبطل العمل ،وتلغي االخت�صا�ص.
 جمع النحاة بني احلروف والأدوات يف باب واحد ،والأ�صل
الف�صل ،فاحلرف يعطي معناه املعجمي لل�سياق� .أما الأداة فلي�س
لها معنى معجمي م�ستقل ،فهي ت�أخذ معناها من ال�سياق ،وتعطي
ال�سياق معناه من وجودها فيه ،فوجودها هو الذي ينتج الأ�ساليب.
 تعد احلروف والأدوات امل�صدر الأكرث فاعلية يف �إحداث
التغيريات الرتكيبية ،وتوليد املعاين املختلفة ،ف�إذا كان الرتكيب
اجلملي قد اقت�رص على اجلملتني :اال�سمية والفعلية ،ف�إن الأ�ساليب
املعتمدة على الأدوات قد ولدت بقية معاين اللغة كـــ :اال�ستفهام،
وال�رشط ،والتعجب ،والنفي ،والنهي ،والأمر ،والنداء ،والندبة،
واال�ستثناء ،والق�سم ،واال�ستغاثة ،والعر�ض ،والتح�ضي�ض ،والتعريف،
وغريها.
 (ما) الكافة تبطل العمل ،وال تغري الرتكيب� .أما املهيئة
فتبطل العمل ،ويليها تركيب خمتلف ،فاملهيئة نوع من �أنواع
الكافة .وكل مهيئة كافة ،وال ينعك�س.
 يعد مبحث (ما) من املباحث امل�شكلة يف الدرا�سات
النحوية حيث تلتب�س (ما) الكافة املهيئة بــ (ما) املو�صولة و(ما)
امل�صدرية ،و(ما) املو�صوفة.
 �أدى اختالف فهم النحاة ملعنى (ما) وموقعها �إىل
خالفات كثرية ت�شعر بفو�ضى الداللة وفو�ضى القواعد.
 مل يوفق النحاة يف �إحالة (ما) الكافة املهيئة �إىل امل�صدرية
لإعطائها مواقع �إعرابية ،فمعنى امل�صدر ال�رصيح غري معنى امل�صدر
امل�ؤول ،ومواقع امل�صادر ال�رصيحة غري مواقع امل�صادر امل�ؤولة.
 تكتب ما الكافة املهيئة مو�صولة مبا قبلها؛ لأنها حرف،
ا�سما.
وتكتب (ما) مف�صولة �إذا كانت ً

قائمة املصادر واملراجع
 القر�آن الكرمي
 ابن الأثري ،املبارك بن حممد 1420( .هـ1999 -م) .البديع يف علم
العربية .حتقيق ودرا�سة :فتحي �أحمد علي الدين ،اململكة العربية ال�سعودية:
من�شورات جامعة �أم القرى.
 الأزهري ،خالد بن عبد2000( .م)� .رشح الت�رصيح على التو�ضيح .ط ،1
بريوت -لبنان :دار الكتب العلمية.
 الأُ ْ�ش ُموين ،علي بن حممد( .ب ،د ،ت)� .رشح الأ�شموين على �ألفية ابن مالك.
بريوت -لبنان :دار الكتب العلمية.
 الكندي ،امر�ؤ القي�س بن حجر 1984( .م) .ديوان امرئ القي�س .حتقيق:
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعارف.
 الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد1999( .م)� .أ�رسار العربية .ط  ،1لبنان:
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احل�سني الفتلي ،لبنان – بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.

دار الأرقم بن �أبي الأرقم.
 الأنباري ،عبد الرحمن بن حممد2003( .م) .الإن�صاف يف م�سائل اخلالف.
ط  ،1املكتبة الع�رصية.

 ال�سهيلي ،عبد الرحمن بن عبد اهلل 1992( .م) .نتائج الفكر يف ال َّنحو .ط ،1
بريوت :دار الكتب العلمية.

 البغدادي ،عبد القادر بن عمر 1997( .م) .خزانة الأدب ولب لباب ل�سان
العرب .حتقيق و�رشح :عبد ال�سالم حممد هارون ،ط  ،4النا�رش :القاهرة:
مكتبة اخلاجني.

 �سيبويه ،عمرو بن عثمان1988( .م) .الكتاب .حتقيق :عبد ال�سالم حممد
هارون ،ط  ،3القاهرة :مكتبة اخلاجني.

 البغدادي ،عبد القادر بن عمر1414( .هـ 1993 -م)� .رشح �أبيات مغني
اللبيب .حتقيق :عبد العزيز رباح و�أحمد يو�سف دقاق ،ط  ،2بريوت :دار
امل�أمون للرتاث.
 البي�ضاوي ،عبد اهلل بن عمر 1418( .هـ1997 -م)� .أنوار التنزيل و�أ�رسار
الت�أويل .حتقيق :حممد عبد الرحمن املرع�شلي ،ط  ،1بريوت :دار �إحياء
الرتاث العربي.
 اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرحمن1992( .م) .دالئل الإعجاز يف علم
املعاين .حتقيق :حممود حممد �شاكر ،ط  ،3القاهرة :مطبعة املدين.
 ابن جني ،عثمان بن جني( .ب ،د ،ت) ،اللمع يف العربية .حتقيق :فائز
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 احلريري ،القا�سم بن علي1998( .م) .درة الغوا�ص يف �أوهام اخلوا�ص.
حتقيق :عرفات مطرجي ،ط  ،1بريوت :م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية.
 ح�سن ،عبا�س( .ب ،د ،ت) .النحو الوايف .ط  ،15دار املعارف.
 �أبو حيان ،حممد بن يو�سف 1418( .هـ1997 -م) .ارت�شاف ال�رضب من
ل�سان العرب .حتقيق :و�رشح ودرا�سة :رجب عثمان حممد ،مراجعة :رم�ضان
عبد التواب ،ط  ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 �أبو حيان ،حممد بن يو�سف( .ب ،د ،ت) .التذييل والتكميل يف �رشح كتاب
الت�سهيل .حتقيق :ح�سن هنداوي ،دم�شق :دار القلم.
 �أبو حيان ،حممد بن يو�سف 1420( .هـ1999 -م) .البحر املحيط يف
التف�سري .حتقيق� :صدقي حممد جميل ،بريوت :النا�رش :دار الفكر.
 الدعا�س� ،أحمد عبيد و�آخرون1425( .هـ2004 -م)� .إعراب القر�آن الكرمي.
ط  ،1دم�شق :دار املنري ودار الفارابي.
 ابن �أبي ربيعة ،عمر1996( .م) .ديوان عمر بن �أبي ربيعة .حتقيق :فايز
حممد ،دار الكتاب العربي.
 الراجحي ،عبده1999( .م) .التطبيق النحوي .ط  ،1مكتبة املعارف للن�رش
والتوزيع.
 الر�ضي ،حممد بن احل�سن1975( .م)� .رشح �شافية ابن احلاجب .حتقيق:
حممد نور احل�سن ،وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين عبد احلميد،
بريوت– لبنان :دار الكتب العلمية.
حممد( .ب ،د ،ت) .تاج العرو�س من جواهر القامو�س.
حممد بن ّ
 الزبيديّ ،
حتقيق :جمموعة من املحققني .دار الهداية.
 الزخم�رشي ،حممود بن عمرو1407( .هـ 1987 -م) .الك�شاف عن حقائق
غوام�ض التنزيل .ط  ،3بريوت :دار الكتاب العربي.
 الزخم�رشي ،حممود بن عمرو1993( .م) .املف�صل يف �صنعة الإعراب.
حتقيق :علي بو ملحم ،ط  ،1بريوت :مكتبة الهالل.
 ال�سامرائي ،فا�ضل �صالح 2000( .م) .معاين النحو .ط  ،1الأردن :دار الفكر.
 ابن ال�رساج ،حممد بن ال�رسي( .ب ،د ،ت) .الأ�صول يف النحو .حتقيق :عبد

 ال�سريايف ،احل�سن بن عبد اهلل2008( .م)� .رشح كتاب �سيبويه .حتقيق� :أحمد
ح�سن مهديل وعلي �سيد علي ،ط  ،1بريوت–لبنان :دار الكتب العلمية.
 ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر( .ب ،د ،ت) .همع الهوامع .حتقيق :عبد
احلميد هنداوي ،م�رص :املكتبة التوفيقية.
 ال�صبان ،حممد بن علي1997( .م) .حا�شية ال�صبان على �رشح الأ�شموين.
ط  ،1بريوت -لبنان :دار الكتب العلمية.
 العكربي ،عبد اهلل بن احل�سني1995( .م) .اللباب يف علل البناء والإعراب.
حتقيق :عبد الإله النبهان ،ط  ،1دم�شق :دار الفكر.
 العكربي ،عبد اهلل بن احل�سني( .ب ،د ،ت) .التبيان يف �إعراب القر�آن .حتقيق:
علي حممد البجاوي ،عي�سى البابي احللبي و�رشكاه.
الفار�سي ،احل�سن بن �أحمد 1987( .م) .امل�سائل احللبيات .حتقيق:
 �أبو علي
ّ
ح�سن هنداوي ،ط  ،1دم�شق :دار القلم للطباعة والن�رش والتوزيع– بريوت:
دار املنارة للطباعة والن�رش والتوزيع.
الفار�سي ،احل�سن بن �أحمد1990( .م) .التعليقة على كتاب �سيبويه.
 �أبو علي
ّ
حتقيق :عو�ض بن حمد القوزي ،الطبعة :الأوىل ،مكتبة ل�سان العرب
 العيني ،حممود بن �أحمد 2010( .م) .املقا�صد النحوية يف �رشح �شواهد
�رشوح الألفية امل�شهور بـ «�رشح ال�شواهد الكربى» .حتقيق :علي حممد
فاخر ،و�أحمد حممد توفيق ال�سوداين ،وعبد العزيز حممد فاخر ،ط ،1
القاهرة  -جمهورية م�رص العربية ،دار ال�سالم.
 الفا�سي� ،أحمد بن حممد بن املهدي( .ب ،د ،ت) .البحر املديد يف تف�سري
القر�آن املجيد .حتقيق� :أحمد عبد اهلل القر�شي ر�سالن ،القاهرة :دار الكتب
العلمية.
 الفراهيدي ،اخلليل بن �أحمد1995( .م) .اجلمل يف النحو .حتقيق :فخر
الدين قباوة ،ط  ،5م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 الفرزدق ،همام بن غالب1987( .م) .ديوان الفرزدق .حتقيق :علي فاعور،
دار الكتب العلمية.
 املالقي� ،أحمد بن عبد النور 2002( .م) .ر�صف املباين يف �رشح حروف
املعاين .حتقيق �أحمد حممد اخلراط ،ط  ،3دم�شق :دار القلم ،بريوت :الدار
ال�شامية.
 ابن مالك ،حممد بن عبد اهلل 1990( .م)� .رشح ت�سهيل الفوائد .حتقيق:
عبد الرحمن ال�سيد ،وحممد بدوي املختون ،ط  ،1هجر للطباعة والن�رش
والتوزيع والإعالن.
 املربد ،حممد بن يزيد( .ب ،د.ت) .املقت�ضب .حتقيق :حممد عبد اخلالق
عظيمة ،بريوت :عامل الكتب.
 املرادي ،ح�سن بن قا�سم 1992( .م) .اجلنى الداين يف حروف املعاين.
حتقيق :فخر الدين قباوة وحممد ندمي فا�ضل ،ط  ،1بريوت – لبنان :دار
الكتب العلمية.
 املرار الفقع�سي2016( .م) .ديوان املرار الفقع�سي� .رشكة امل�ستقبل الرقمي.
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