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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف القرآن الكريم.1

القرآن الكرمي كالم اهللا نزل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم واملتعبد 
القرآن هو دستور ملن أراد السعادة يف الدنيا واآلخرة. ومجيع التعاليم .5بتالوته

ومضمونه شامل، وهو مطابق لكل هذا الكتاب املقدس. اإلسالمية موجودة يف
.6مكان وزمان

ألفاظ القرآن ومعانيه من عند اهللا له أساليب معجزة وتراكيب جذابة فوق 
أساليب اللغة العربية املستخدمة اليوم، حيث لن يستطيع أحد أن يأتى مبثله ولو 

ا ائهم فلمـئادم أنبئهم بأمسـتعاىل: قال ينه، كما إشار إليه قوله سبحانه و آية م
أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما أنبأهم بأمسـائهم قال أمل أقل لكم إىن

دوا ألدم فسجدوا إآل إبليس إذ قلنا للمالئكة اسجتبدون وما كنتم تكتمون. و 
).34-33كان من الكفرين (سورة البقرة اآلية أىب واستكرب و 

بسورة سورة، يبدأ بسورة الفاحتة وخيتم114جزءا30القرآن يتكون من 
تراكيب ممتازة متكاملة، فمن أراد أن الناس وهو يأتى بأساليب كالمية بليغة و 

يستوعب أساليب آيات القرآن لفظا ومعنا فال بد أن يسيطر و يتعمق بأساليب
عربية أوال استيعابا صحيحا.

، حيث ال 7الكالم يف اللغة العربية هو اجلملة املفيدة معىن تاما مكتفيا بنفسه
مكتفيا بنفسه فال يسمى  ستمعون بعد مساعه. فإن مل يفد معىن تامايرتدد امل

يسمى أيضا كالما، والكالم إما أن يكون مجلة فعلية وإما أن يكون مجلة إمسية و 

21(منصور العصر احلديث، رياض)، ص: مباحث في علوم القرأنمناع القطان، 5
6Abu Anwar, Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar(PT Amzah, Pekanbaru, 2005)

12، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن،7
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مركبا إسناديا يرتكب من املسند واملسند إليه أى الفعل والفاعل أو املبتدأ واخلرب 
ء املوصولة أكان أم مضمرا، فاألمسامها من الفعل أو االسم ظاهرا على األقل، و 

تني.يما)) املوصولمن األمساء الظاهرة واملبهمة وخباصة ((من و 
تعريف األسماء الموصولة.2

تسمى هذهمعّني بواسطة مجلة تذكر بعده. و اإلسم املوصول: ما يدّل على
.8اجلملة ((صلة املوصول))

األسماء الموصولةمواد)أ
عبد العزيز املوصوالت احلرفية حريف، مل يذكرقسم املوصول إىل امسي و ين

.9((أْن، أّن، كي، ما، لو))هي مخسة أحرف:و 
األىل، الاليت، املوصول االمسي: ((اّلذى، الّلذان، الذين، اّلىت، اللتان،

.10الالم، َمن، ما، ذا، (ذو) الطائية، أّي))الالئي، األلف و 
أقسام األسماء الموصولة)ب

مشرتكة.ان: خاصة و األمساء املوصولة قسم
املوصول اخلاص:)1

تؤّنث، ملوصولة اخلاصة، هى الىت تُفرد وتُثّىن وُجتمع وُتذكر و األمساء ا
حسب مقتضى الكالم. وهى: ((اّلذى)) للمفرد املذكر، ((الّلذان)) 

)) للمفردة املؤنّثة، للمثّىن املذكر، ((اللذين)) للجمع املذكر العاقل، ((اّلىت
بإثبات –الالئي)) املؤنّثة، ((الاليت واللوايت و للمثّىن اللتني))((اللتان و 

103، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن،8
(جامعة اإلمام حممد بن سعود تهذيب شراح ابن عقيل أللفية ابن مالكعبد العزيز بن حممد الفنتوخ وأصحابه، 9
89، ص: 3)، ط. 1995اإلسالمية، 
88نفس املرجع، ص: 10
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للجمع املؤّنث، ((األىل)) للجمع مطلقا، سواء كان -حذفهاالياء و 
.11مذّكراً أم مؤنّثاً، عاقالً أم غريه

املوصول املشرتك:)2
حد للجميع. األمساء املوصولة املشرتكة: هي الىت تكون بلفظ وا

هي((من، ما، ذا، واجلمع واملذكر واملؤنث. و فيشرتك فيها املفرد واملثّىن 
((ما)) لغريه، ((ذا، أي، ذو)) ، ذو)) غري أّن ((َمن)) للعاقل وأيّ 

.12غريهو للعاقل
(أ) ((من و ما)) املوصولتان

((من)) تستعمل للعاقل أصال مؤنثا كان أو مذكرا أو مفردا أو 
يقول ءامّنا ن الناس َمن ممجعا. مثال للمفرد قوله تعاىل: و مثىن أو 

)، للمثىن 8ما هم مبؤمنني (سورة البقرة اآلية باهللا وباليوم األخر و 
مثل: ((من قاما))، للجمع مثل: ((من ُقمن)).

قد تستعمل ((من)) لغري العقالء، وذلك يف ثالث مسائل:
من أضل قل منزلة العاقل، كقوله تعاىل: و أن ينزل غري العا)1(

ال يستجيب له إىل يوم القيامة ممن يدعوا من دون اهللا من
).5هم عن دعائهم غفلون (سورة األحقاف اآلية و 

أن يندمج غري العاقل مع العاقل يف حكم واحد، كقوله )2(
).17تعاىل: أفمن خيلق كمن ال خيلق (سورة النحل اآلية 

أن يقرتن غري العاقل بالعاقل يف عموم مفصل ِمبن، كقوله )3(
ن مآء فمنهم من ميشى على ماهللا خلق كّل دابّة و تعاىل:

منهم من ميشى على بطنه ومنهم من ميشى على رجلني و 
أربع خيلق اهللا ما يشآء إّن اهللا على كل شيء قدير (سورة 

104، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن، 11
105نفس املرجع، ص: 12
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فالدابة تعم أصناف من يدب على وجه ). 45النور اآلية 
على بطنه، و األرض. وقد فصلها على ثالثة أنواع: الزاحف 

.13ى أربعاملاضى علاملاضى على رجلني، و 
إن خفتم أال تقسطوا و قد تستعمل ((ما)) للعاقل، كقوله تعاىل:

رباع فإن ثالث و يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثىن و 
خفتم أّال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أّال تعولوا 

).3(سورة النسآء اآلية 
العاقل بغري العاقل يف أكثر ما تكون ((ما)) للعاقل، إذا اقرتن و 

ما يف وات و ـكقوله سبحانه: يسبح هللا ما يف السم،حكم واحد
).1األرض (سورة اجلمعة اآلية 

هو ما ال يعقل يف حكم واحد و فإن ما فيهما ممّن يعقل و 
ّبح له السمـوات السبع واألرض ومن التسبيح، كما قال تعاىل: تس

تفقهون تسبيحهم كن الـلفيهّن وإن من شىء إال يسبح حبمده و 
.14)44(سورة اإلسراء اآلية 

(ب) ((ذو)) املوصولة
تكون ((ذو)) اسم املوصول بلفٍظ واحد للمفرد واملثىن واجلمع 
ا  واملذكر واملؤّنث، وذلك يف لغة طيِّئ من العرب، ولذلك يسّمو

.15((ذوالطائية))، فتقول: جاءين ذو قام
(جـ) ((ذا)) املوصولية
اسم املوصول إّال بشرط أن تقع بعد ((َمْن أوال تكون ((ذا)) 

ا اإلشارة، وأن ال جتعل مع ((مناالستفهاميتني، و ما)) أن ال يراد 

106نفس املرجع، ص: 13
107-106نفس املرجع، ص: 14
109نفس املرجع، ص: 15
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ا اإلشارة، مثل:أو ماذا ما)) كلمة واحدًة لالستفهام. فإن أريد 
التواىن؟ من ذا القائم؟ أى: ما هذا التواىن؟ من هذا القائم؟ فهي 

إسم اإلشارة.
ما)) كلمة واحدًة لإلستفهام، قوله أومع ((َمنْ وإن ُجعلت 

)، 255تعاىل: من ذا الذى يشفع عنده أال بإذنه (سورة البقرة اآلية 
.16كانت مع قبلها اسم استفهامأى من ذا اّلذى يشفع عنده؟

جـ) استعمال األسماء الموصولة
استعمال األمساء املوصولة هي:

مثل:حضر اّلذى جنحح((اّلذى)) للمفرد املذكر
غري العاقل)(العاقل و 

مثل:كوفئت الطالبة الّتىتفوقت((اّلىت)) للمفردة املؤنّثة
غري العاقل)(العاقل و 

مثل: سافراللذان أقاما بالفندق((الّلذان)) للمثىن املذكر
غري العاقل)(العاقل و 
مثل:الّلتان واظبتا على احلضورللمثىن املؤنث((الّلتان))

حتاجن
غري العاقل)(العاقل و 
مثل: الأحّب اّلذين يتباهونجلمع الذكور العقالء((اّلذين))

بأعماهلم
مثل: أحسنت السيدات الاليت الالئي)) جلمع اإلناث((الاليت و 

تكّلمن
(العقالء)

107نفس املرجع، ص: 16
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،مفردا أو مثىن أو مجعا–للعاقل مذّكرا أو مؤنثا ) ((َمْن)
جائت َمن قامتا –جاء َمن قاما -جائت َمن قامت–مثل: جاء َمْن قام 

جائت من قمن.–جاء من قامو –
،مفردا أو مثىن أو مجعا–لغري العاقل مذّكرا أو مؤنثا ((ما))

كتبت مثل: أعجبين ما كتبت ِمن قّصة. أو ما كتبت من قصتني. أو ما
.17ِمنقصصٍ 

األسماء الموصولةصلةد) 
تسّمى د اإلسم املوصول فتتّمم معناه، و تذكر بعالصلة: هي اجلملة اليت 

حمّل هلذه اجلملة من ((صلة املوصول))، مثل: ((جاء اّلذي أكرمته)) وال
.18اإلعراب

صلة املوصول تكون:
مجلة فعلية مثل: حضر الذين جنحوا.)1
أو مجلة امسية مثل: حضر اّلذين هم أصدقائي.)2
أمامك.أو ظرفا مثل: انظر إىل اللوحة الىت )3
أو جارا و جمرورا مثل: قطفت األزهار الىت ىف احلديقة.)4

شتمل ويشرتط يف صلة املوصول الىت تكون مجلة فعلية أو مجلة امسية أن ت
يسمى هذا الضمري على ضمري يربطها باملوصول ويطابقه ىف النوع و العدد. و 

مل صلة مثل: ((أحسنت السيدات الالتى تكلمن)) تشت((العائد)).
.19العدداملوصول على نون النسوة وهي ضمري يطابق النوع و 

رور أن يكون تاّمني، و يشرت و  املعّين بالتام: أن ط يف الظرف واجلار ا
ه فائدة حنو: ((جاء الذي عندك، والذي يف الدار)). يكون يف الوصل ب

124( دار الثقافة اإلسالمية، بريوت)، ص: العربيةملخص قواعد اللغة فؤاد نعمة، 17
109، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن، 18
125، ص: المرجع السابقفؤاد نعمة،19



12

قدير: ((جاء الذي استقّر عندك، التوالعامل فيهما فعل حمذوف وجوبا و 
مالذي او  ا، فال تقول: ستقّر يف الدار))، فإْن مل يكونا تامني مل جيز الوصل 

.20ال جاء الذي اليوم))((جاء الذي بك و 
األسماء الموصولةعائده) 

تشتمل عليه هذه اجلملة، مثل: ((تَعّلم العائد: ضمري يعود إىل املوصول و 
ا تعود إىل ((ما)). وإن  ّ قلَت: ((تعّلم ما ما تنفع به))، فالعائد اهلاء أل

يشرتط يف (ينفع) العائد إىل ((ما)). و ينفعك))، فالعائد الضمري املسترت يف
اّص أن يكون مطابقا له إفرادا وتثنيًة ومجعا الضمري العائد إىل املوصول اخل

اّلىت كتبت، واللذان كتبتا، تأنيثا، تقول: ((أكرم اّلذى كتب))، و و تذكرياو 
.الالتى كتنبوالذين كتبوا، و 

مراعات لفظ أما الضمري العائد إىل املوصول املشرتك، فهو وجهان:
عناه، فُيطابقه مراعاة مهو األكثر، و تذّكروه مع اجلميع، و املوصول، فُتفرُده و 

بك ومن هذباك، تأنيثا، مثال: ((كّرم من هذَّ ا وتذكريا و مجعإفرادا وتثنية و 
معناه.من هذبوك، ومن هّذبنك)) إن راعيتوَمن هّذبتاك، و 

يف األخر إعتبار ن، جاز يف األول إعتبار اللفظ، و وإن عاد عليه ضمريا
وم باليمنه قوله تعاىل: ومن الناس من يقول ءامّنا باهللا و املعىن، وهو كثري. و 

)، فقد أعاد الضمري ىف (يقول) 8ما هم مبؤمنني (سورة البقرة اآلية األخر و 
يف قوله تعاىل: ((ما هم مبؤمنني)) أعاد عليه الضمري على ((من)) مفردا، مث

مجًعا.
من الناس من ىن، ّمث اللفظ، يف قوله تعاىل: و وقد يعترب فيه اللفظ، ّمث املع

ئك هلم ـ) فأفرد الضمري، مثّ قال: أول6آلية ان القميشرتى َهلَْو احلديث (سورة

97، ص: المرجع السابقعبد العزيز بن حممد الفنتوخ وأصحابه،20
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ى ـ) فجمع اسم اإلشارة، ّمث قال: إذا تتل6ية عذاب مهني (سورة لقمان اآل
.21) فأفرد الضمري7ية عليه ءايـتنا (سورة لقمان اآل

مثل: ((جاء اّلذين  جيوز حذف العائد إذا فهم من سياق الكالم.و 
م. يكثر ذلك إذا كان العائد ضمريا متصال يف و كافأت)) أى اّلذين كافأ

املوصول الىت تكون ظرفا أوويقدر يف صلةاملثال السابق.حمل نصب كما يف
طفت األزهار ((قرا، فعل حمذوف وجوبا تقديره (استقر) مثل:جارا و جمرو 

.22تقديرها األزهار الىت استقرت يف احلديقةالىت يف احلديقة)) و 
األسماء الموصولة من اإلعرابو) موقعة

اللتان فهما معربان إعراب أمساء مبنية (فيما عدا اللذان و األمساء املوصولة
املوصولة دون تغيري، فهي تكون مبنية يف حمل املثىن). ومع بقاء آخر األمساء 

مثل: ((كوفئ الذين رفع أو نصب أو جر حبسب موقعها يف اجلملة.
-جنحوا))، اّلذين: اسم موصول مبين على الفتح يف حمل رفع نائب فاعل 

اجلملة صلة الفعل جنح والفاعل واو اجلماعة و جنحوا: مجلة فعلية من 
لىت تسري جبانبنا مسرعة)) الىت: اسم موصول مثل: ((إن السيارة ااملوصول.

تسري: مجلة فعلية من -إن مبين على السكون يف حمّل نصب بدل السم
.23فاعل، صلة املوصولفعل و 

حمّل املوصول من اإلعراب يكون على حسب موقعه يف الكالم. فتارة 
ارة ت)، و 14(سورة األعلى اآلية : قد أفلح من تزكـى يكون يف حمّل رفع، مثل

تارة يكون يف حمّل ((أْحبب من حيب اخلري)). و يكون يف حمّل نصب، مثل:
جر، مثل: ((ُجد مبا جتد)).

110-109، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن، 21
125، ص: المرجع السابقفؤاد نعمة،22
125نفس املرجع، ص: 23
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رز يشرتط فيصلة املوصول أن تكون مجلة خربية مشتملة على ضمري باو 
يسّمى هذا الضمري ((عائدا))، لعوده إىل أو مسترت يعود إىل املوصول. و 
(ال تعاشر اّلذين حيسِّنون لك املنكر))(املوصول. فمثال الضمري البارز:

مثال الضمري (حيسِّنون). و الضمري البارز العائد على املوصول هو الواو يف
((صاحب من يدلك على اخلري)).املسترت:

ا. فإذا و  ا على النطق  املراد باجلملة اخلربية: ما ال يتوقف حتقق مضمو
تهَد سأكرمه))، قلت: فتحقُّق اإلكرام ال يتوقف على اإلخبار ((أكرمُت ا

به. فما كان ذلك من اجلمل صّح وقوعه صلًة للموصول.
ا، هي: ماأما اجلمل اإلنشائية، و  ا على النطق  يتوقف حتقق مضمو

اإلستفهام، تقع صلة للموصول، كجمل األمر والّنهي والتمّىن والرتجي و فال
يكون إّال بعد األمر به. أما((خذ الكتاب))، فتحقق أخذه الفإن قلت:

ما إنشائيا،  اجلملتان: الشرطية و القسمية، فهما إنشائيتان، إن كان جوا
تهد))، وخربيتان إن كان رْمه، و مثل: ((إن اجتحد عليٌّ فأك باهللا أكرِم ا

ما خربيا، مث تهد))ل: ((إن اجتحد عليٌّ كرَّْمته، و جوا .24باهللا ألكرمنَّ ا
التعليمطريقة .3

وهي تصميم التدريس العام الذي يتعلق خبطوات تبليغ املادة الدراسية 
.25تنظيما وليس هناك معارضة ومعارضة باملدخل

المفهوم اإلجرائي.ب
لتسهيل حتليل بيانات هذا البحث تقدم الباحثة املفهوم اإلجرائي كما يأتى:

يف القرآن الكرمي. يتنياملوصول))مامن و ((اآليات الىت تأتى بأساليب كالمية فيها 

110، ص: المرجع السابقمصطفى الغالييىن، 24
25 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT Remaja
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((من))املشرتكان أى تستعمالن للمفرد واملثىن واجلمع، وتانيما)) املوصول((من و 
((ما)) تستعمل لغري العقالء أصال.ال وتستعمل للعقالء أص

قد تستعمل ((من)) لغري العقالء ألسباب آتية:و 
عكسه.ينزل العاقل منزلة غري العاقل و أن.1
العاقل مع العاقل يف حكم واحد.أن يندمج غري.2
أن يقرتن غري العاقل بالعاقل يف عموم مفصل ِمبن..3

حمل الرفع أو ما)) املوصولتان موقعة اإلعراب الثالثة أى حتالنوقد تقع ((من و 
يقتضيه الرتكيب الكالمى من اإلعراب.النصب أو اجلر على حسب ما

السابقةةالدراس.أ
السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن الكتابة العلمية ةالدراس

السابقة فهي قام به خري األمر ةأما الدراسولتأكيد البحث الذى قامت به الباحثة. و 
شريف قاسم السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة يف قسم تعليم اللغة العربية

"دراسة حتليلّية حنويّة عن األمساء املوصولة ىف رياو موضوع حبثهباإلسالمية احلكومية 
سورة الّنور". الفرق بني حبثه وحبث الذى قامت به الباحثة أنه يف سورة النور 

، باحلاصل االمساء املوصولة املوجودة يف سورة فحسب، وهذا البحث يف القرآن الكرمي
ول العاقل ((من)) . ويرتكز يف الغرض عن انتقال استعمال اإلسم املوصمرة68النور 

إىل غري العاقل وعكسه، فالكالم عن اإلسم املوصول يقتصر يف ((من وما)) ال 
.26غري

50. ص: 2012: خري األمر، دراسة حتليلّية حنويّة عن األمساء املوصولة ىف سورة الّنور، بكنبارو26


