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الفصل األول
أساسيات البحث

خلفية البحث.أ
ا العرب عن أغراضهم ا مكانة خاصة هلو .1اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب 

ال شك و .2كانت أمهيتها يزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضربني لغات العامل. و 
ا الناس  من مجاهلا. أيضا أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي ذات بالغة يتعجب 

هو تب اهللا تعاىل نزوال اىل البشر و وهو كالم اهللا املنزل على خامت األنبياء هو آخر ك
مصدقا ملا أنزلنا إليك الكتآب باحلقو ناسخ ملا سبقه من الشرائع. قال اهللا تعاىل:

).48مهيمنا عليه (سورة املآئدة اآلية بني يديه من الكتاب و 
لتعاليم تعاىل وهو مصدر أساسيهللا سبحانه و بأنه كالم ايؤمن به املؤمنون و 

ا جلميع املسلمني لكى ينالوا السعادة يف ري ذكتعند املسلمني، أنزله اهللا تعاىل اإلسالم
كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ويوم نبعث ىفالدنيا و اآلخرة. قوله تعاىل:

بشرى هدى ورمحة و الكتاب تبيانا لكل شئ و نزلنا عليكبك شهيدا على هؤآلء و 
).89للمسلمني (سورة النحل اآلية 

جيب علينا أن نفهم ونتفقه معانيه فتبّني لنا أن للقرآن دورًا كبريًا ىف احلياة.
نتمسك حق التمسك به.و 

م مل يصلوا اىل حل مسائلها ولقد اعتىن املفسرون بتفسري آيات القرآن، إال أ
املسلمني خيتلف ىف فهم آيات القرآن الىت أن بعضباحثني عن احلق و إزالة أوهام الو 

ختاطب باأللفاظ العربية تستخدمها العرب مع أن بعضهم مل يعرف لغة القرآن معرفة 
تامة.

7)، ص: 2005(دار احلديث، القاهرة، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، 1
19)، ص: 2000(دار الفالح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، 2
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خيتتم بسورة سورة، يبدأ بسورة الفاحتة و 114جزءا30القرآن يتكون من 
الناس.

ّمنا حيتاج اىل إلفظّيته العربية فحسب، و علىأّن يف فهم القرآن الكرمي ال يتوقف 
معنوية يفهمهما الناس . للقرآن الكرمي ممّيزات لفظية و دراسة عميقة من املراجع الّلغوية

لوم اليت تتعلق حيتاج اىل استيعاب العدراسة عميقة ومطالعة تفصيلية و من خالل
خباصة علم النحو حىت وصلنا اىل غاية الفهم.باللغة العربية و 

النحو علم القرآن الكرمي (دراسة وصفية)، و لة يفالبحث يتعلق باألمساء املوصو 
ية يف حال تركيبها من من العلوم العربية يعرف به أحكام أواخر الكلمات العرب

اسم املوصول أحد أبواب علم النحو، فهو ما .3البناء و ما يتبع ذلكاإلعراب، و 
. 4ول))يدّل على معني بواسطة مجلة تذكر بعده، تسّمى هذه اجلملة ((صلة املوص

األمساء املوصولة: ((اّلذى، الّلذان، الذين، اّلىت، اللتان، األىل، َمن، ما، ذا، أّي)).
كما عرفنا أّن ((اّلذى)) للواحد، ((اّلىت)) للواحدة، ((الّلذان أو اللذين)) 
لإلثنني، ((اللتان أو اللتني)) لإلثنتني، ((الذين و األىل)) جلميع الذكور العقالء، 

((ما)) لغري العاقل.جلميع الإلناث، ((من)) للعاقل و((الالئى))
مثال األمساء املوصولة كما ((ما)) للعاقل.قد تستعمل ((من)) لغري العقالء و

اهللا )، و 21هم مهتدون (سورة يس اآلية اتبعوا من ّال يسئلكم اجرا و رأينا ىف القرآن:
ميشى على رجلني آء فمنهم من ميشى على بطنه ومنهم من خلق كّل دابّة من م

على كل شيء قدير (سورة النور منهم من ميشى على أربع خيلق اهللا ما يشآء إّن اهللاو 
يف هذه اآلية موصولة، ((من)) تستعمل للعقالء أصال، ولكن ). ((من))45ية اآل

اهللا استعملها لغري العاقل.
طاب لكم حوا ما إن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكمثال أخر، قوله تعاىل: و 

تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم رباع فإن خفتم أالّ من النسآء مثىن وثالث و 
4)، ص: 2003(املكتبة العصرية، بريوت، التخفة السنية بشرخ المقدمة األجروميةحممد حمىي الدين عبد احلميد،3
103، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن،4
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يف هذه اآلية موصولة، ((ما)) ما)). (()3ذلك أدىن أّال تعولوا (سورة النسآء اآلية 
تستعمل لغري العقالء، ولكن اهللا استعملها للعاقل.

تعاىل قد استعمل إسم بحانه و تقّدمة عرفنا أن الّله سإذا نظرنا إىل اآليات امل
ى استعمال العاقل املوصول املوجود يف اآليات املتقّدمة خالف القواعد النحوية أ

لتكشيف السر جذابة البحثغري العاقل للعاقل، فهذه هي مشكلةلغري العاقل، و 
معنا.جاز القرآن الكرمي اللغوى لفظا و إظهار وجه من وجوه إععن هذا اإلستعمال و 

انتقال استعمال الداعيني ال يفهمون معاىن أيات القرأن اليت توجد كثري من 
. عندما بلغ املبلغون األيات اليت عكسهوصول من العاقل إىل غري العاقل اسم امل

فال انتقال استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري العاقل وعكسهتتضمن 
ا شرحا كاأليات السابقةيش انتقال ليعلم الناس معاين األية اليت توجد فيها ،رحو

سألت الباحثة  أحد . استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري العاقل وعكسه
انتقال استعمال اسم املوصول من أية القرأن اليت توجد عنيف باكن بارو الدعاة

األية يف منه ان يشرح معىن ، حينئذ تطلب الباحثة العاقل إىل غري العاقل وعكسه
انتقال استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري لكن ال يشرح وجوه سورة النساء و 
. العاقل وعكسه

وصول من فالسؤال املطروح عن تلك املشكلة هو: ملاذا انتقل استعمال اسم امل
السؤال إلجابة عن هذا؟ و ما السر عن هذا االنتقالالعاقل إىل غري العاقل وعكسه؟ و 

البحث العلمى العميق املعتمد على قرآءة مكّثفة عّما يتعّلق دراسة خمططة و حيتاج إىل 
عن أسباب ازدادت احلاجة إىل البحث العلمىو بإجابة عن السؤال املطروح.
))َمنما و ((السيما الطالب املسلمني يف الفرق بني اختالف بعض املسلمني و 

الشرطييتني املوجودتني يف آيات القرآن.اإلستفهاميتني و ))َمنما و ((بني و املوصولتني 
فهذا هو ما حتّث الباحثة إىل القيام بالبحث العلمى، فاختارت الباحثة موضوع 

".التعليموطريقةالقران الكرميىف انتقال من وما املوصوليتني"دراسة وصفية عن 
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مشكالت البحث.ب
املشكالت املوجودة ىف هذا املوضوع كثرية، منها:

املستعملة يف القرآن الكرمي.األمساء املوصولةأنواع .1
يف القرآن الكرمي.استعمال األمساء املوصولة األصلية.2
موقعة األمساء املوصولة من اإلعراب يف القرآن الكرمي..3
الغرض من انتقال استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري العاقل .4

وعكسه.
عاقل إىل غري العاقل من حيث السر عن انتقال استعمال اسم املوصول من ال.5

الرتكيب الكالمي.
.األمساء املوصولةتعليمطريقة.6

حدود البحث.ج
انتقال استعمال بحث فتحددها الباحثة يف املشكالت املوجودة يف هذا اللكثرة

وموقعتها من اإلعراباسم املوصول من العاقل إىل غري العاقل يف القرآن الكرمي
.اتعليمهوطريقة

البحثأسئلة .د
أسئلة البحث كاآلتية:

عكسه؟وصول من العاقل إىل غري العاقل و ل استعمال اسم املانتقملاذا.1
ما)) من اإلعراب يف القرآن الكرمي؟((من و موقعة اسم املوصولما.2
؟تعليمهايفالطريقةوما .3

أهداف البحث.ه
أهداف البحث كاآلتية:
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عكسه.إىل غري العاقل و وصول من العاقل انتقال استعمال اسم املعرفة مل.1
ما)) من اإلعراب يف القرآن الكرمي.اسم املوصول ((من و عرفة موقعة مل.2
ا.طريقة تعليمهعرفةمل.3

أهمية البحث.و
أمهية يف كتابة البحث فيما يلى:

تمع أن يفهم األسرار القرآنية الغامضة املوجودة يف اآليات الىت .1 يستطيع ا
أتت بااألمساء املوصولة.

تعليما للمجتمع االسالمي عن أمهية سيطرة أساليب عربية لفهم تنبيها .2
مقاصد اآليات الىت تضمنت األمساء املوصولة.

تمع االسالمى على.3 بدينهم حق أن يتمسكوا مبا جاء به القرآن و حتريص ا
التمسك.

خباصة يف الغرض عن ة للباحثة يف دراسة علم النحو، و زيادة اخلزائن العلمي.4
استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري العاقل.انتقال 

القرآن الكرمي.لزيادة  معرفة الباحثة عن األمساء املوصولة يف.5
شريف قاسم اإلسالمية السلطان اللزيادة مواد القراءة يف مكتبة جامعة .6

احلكومية.
ألنه مل يقم أحد قام بأن هذا البحث حيتاج إىل حبث عميق.ةأيقن الباحث.7

ببحثه.
قات.و حبسب البيانات واألموال واألةهذا البحث مناسب بقدرة الباحث.8

مصطالحات البحث.ز
تسمى هذه ى معني بواسطة مجلة تذكر بعده. و اإلسم املوصول هو ما يدل عل

صلة املوصول.هي اجلملة


