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الباب االّول

المقّدمة

خلفية المشكلة .أ

مصدقا هلا. أمجع الكتب السماوية وأفضلها و تعاىل،كرمي كتاب اهللا و كالمه سبحانه و القرآن ال

الظلمات إىل النور أوحى اهللا إىل أفضل خلقه حممد صلى عليه وسلم ليكون للعاملني نورا و ليخرج الناس من 

اهللا ألهل األرض، و شريعةلقرآن الكرمي دستور األمة و فا1الواحد الديان.وثان إىل عبادة اهللا ومن عبادة األ

د نزّله اهللا كمعجزة قتاج إليه البشر يف أمور دينهم ودنياهم. و التشريع العام اخلالد، الذي يكّفل كّل ما حي

أسلم األساليب. يستعمل أفصح الّلغة و حيثخالدة 

ربية. كما قال اهللا تعاىل: كما هو معلوم أن القران منزل بالّلغة الع









 :قال أيضا: ). و ١١٣. (طه



 :أراد املسلمون). لذلك، فإذا٢(يوسف

تعّلم الّلغة العربية تعلما عميقا لكي يستطيعوا أن يفهموا القرآن يفالقرآن البد عليهم أن جيتهدوا أن يتعّمقوا 

فهما صحيحا.

.٣)، ص: ١٩٩٣(بريوت : دار الفكر، ١احكام القران ج  اإلمام أيب بكر امحد الرزي اجلصاص، 1
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ا العرب عن أغراضهم. وحفظها لنا القرآن العزيز واألحاديث لّ ال غة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب 

2.الّشريفة وما رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومها

ا املرء إىل ُعصمة الّلسان والقلم عن اخلطاء. وهي ثالثة عشر  العلوم العربية هي العلوم الىت يتوصل 

علما: الصرف، واإلعراب ( وجيمعها إسم الّنحو)، والّرسم ( هو العلم بأصول كتابة الكلمات)، واملعاىن، 

3بديع، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وتاريخ األدب، ومنت اللغة.والبيان، وال

ا، خل اجلملة و ضبط أواخر الكلمات و ظيفة كل كلمة داوختتص قواعد النحو بتحديد و  كيفية إعرا

ا معربة (أى أى أن قواعد النحو تنظر إىل الكلمة ال موقعها يف شكل اخرها بتغرييتغريعربية من حيث أ

4اجلملة) أو مبنية (أى ال يتغري شكل اخرها بتغري موقعها يف الكالم).

سم بالنظر إىل حبث االأّما املعرفة حتتحث ِعلم النحو يف حاالت اإلسم، والفعل، واحلرف. و يب

ب املعرف سم املوصول، و اتعيينه. وتنقسم املعرفة إىل سبعة أقسام: وهي الضمري، والعلم، واإلسم اإلشارة، و 

"ال" العهدية، و"ال" هي "ال" ينقسم إىل أربعة أقسام: و بأّما املعرف عرفة، واملنادى. و "ال"، واملضاف إىل امل

"ال" املوصولية. اجلنسية، و"ال" الزائدة، و

ا. و قد خيتلف فهم معىن "ال"و  ا وال يعرفو "ال" هلا أربعة أنواع:  لكن املوصولية بني الذين يعرفو

اجلمع املثىن و " اسم موصول، بلفظ واحد للمفرد و جنسية، وزائدة، وموصولية. وقد تكون "الو كعهدية،

اسم املفعول. كما يف قوله تعاىل:  ، وهي الداخلة على اسم الفاعل و املذكر واملؤنثو 

كقوله تعاىل : 



.7)، ص: 2007. (ببروت، دار الفكر، ة العربیةجامع الدروس اللغشیخ المصطفى الغالیینى, 2
.نفس المرجع3
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 .

: ﴿أن كلمة الواردة يف قوله تعاىليف كتاب معاىن القرآن وإعرابهفقد ورد 



 ّإّين آل أملك ﴾. أخي يف موضع رفع، وجائز أن يكون يف موضع نصب. املعىن قال رب

أخي أيضا ال ميلك إال نفسه، ورفعه من جهتني إحدامها : أن يكون نسقا على موضع إّال نفسى وأخي، و 

إّين. املعىن أنا ال أملك إال نفسي وأخي كذلك. يف قوله (ال أملك) أي أنا ال أملك أنا وأخي إال أنفسنا، 

ملعىن إّين وجائز أن يكون أخي يف موضع نصب من جهتني إحدمها : أن يكون نسقا على الياء (يف إّين). ا

ال أملك إال نفسي، وال أملك إال أخي، ألّن أخاه كان معطيا له إال أنفسنا، فيكون املعىنوأخي ال منلك 

.ختصارال" املوصولية يف تلك اآلية لال"غرض، فعرف أن اآلية السابقةطولعتوبعد أن 5فهو ملك طاعة.

أما قوله تعاىل: 





).228(البقرة: 

لكن هناك آية أخرى تشرح بأن و 6بكيفية التنصيص، هذه اآلية حتتوى على كل  النساء املطّلقات.

ا حىت يضعنبعض املطلقات هلن حكم غري حكم هذه اآلية، كالنساء احلاملة حيث كان وبعد أن . ت عّد

كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الختصار  ال" املوصولية يف تلك اآلية ل"غرض، فعرف أن اآلية السابقةطولع

الكرمي:

164- 165)، ص: 1988، (بیروت، عالم الكتب، معانى القرآن وإعرابھ "الجزء الثاني"أبي إسحاق إبراھیم بن الّسري، 5
6Syaikh As-Syanqithi, Adhwa’ul Bayan Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, (Jakarta, Pustaka Azam, 2006),
337.
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 :4(الطالق .(

أغراضوصولية. وملعرفة عن حتتوى على "ال" املاآليتان السابقتان من أمثلة اآليات القرآنية الىت و 

"ال" املوصولية فيها، حتتاج إىل فهم "ال" املوصولية فهما صحيحا. 

ثاالن من "ال" املوصولية. هي م"الَفاِسِقْين"لفظ و "المطَلََّقات"يتوقف على فهم النحو  لفظ 

الذين  يتعلمون معاىن القرآن كن كثري من الناس ل. و "الَِّذْيَن يـَْفُسُقْوَن"وَيْطَلْقَن..."التي"الأصلهما و 

. ال يعلمون هذا املعىن وما يرتتب عليه من األغراضو بواسطة ترمجته 

ا. اّلذين"ال" املوصولية و أغراضمن هذا ملنطلق سيبدؤ جليا الفرق بني اّلذين يفهمونو  ال يفهمو

خطاء يف  حتتوى على "ال" املوصولية لكي ال يقعوا يف األفينبغى عليهم أن يبحثوا اآليات القرآنية اّلىت لذلك، 

"ال" املوصولية يف القرآنأغراضة أن تقوم بالبحث العلمى عن لذلك، أرادت الباحثفهم اآليات القرآنية. و 

"ال" الموصولية في القرآن سورة المائدة" أغراض"دراسة تحليلية عن حتت املوضوع

الدوافع في اختيار الموضوع .ب

باهللا.فهمه مهّم جدا لرتقية اإلميانتعّلم القرآن و .1

مهمة يف فهم آيات القرآن. غراض"ال" املوصولية هلا أ.2

"ال" أغراضخاّصة فيما يتعلق بو العربية إّن هذا البحث أمر مهّم للتعّمق ىف قواعد اللغة.3

املوصولية. 

العربية. مناسب بشأن الباحثة من قسم تدريس اللغة إّن هذا البحث مطابق و .4
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هذا البحث مل يبحثه أحد من قبل. .5

ج.  توضيح اإلصطالحات 

واضحا فقّدمت الباحثة توضيح االصطالحات املوجودة يف هذا املوضوع كما ليكون البحث مفهوما و 

يلي: 

7و دراسة _ دراسة الكتاب أو العلم: أى اقبل عليه حيفظه.–درسا - يدرس-دراسة من درس.1

اسم املفعول. م اللتان دخلتا على اسم الفاعل و الالف و "ال" املوصولية هي .2

د.   المشكالت

تقديم المشكالت )1

املشكالت املوجودة يف هذا املوضوع كثرية منها: 

على "ال" املوصولية املوجودة يف سورة املائدة.تتضمناآليات الىت .1

"ال" املوصولية املوجودة يف سورة املائدة.أغراض.2

تفسري اآليات اّلىت تدخل عليها "ال" املوصولية يف سورة املائدة. .3

"ال" املوصولية املوجودة يف سورة املائدة يف فهم  اآليات.أغراضأثار .4

تحديد المشكالت )2

. 211(بیروت: دار المسرق)، ص: ي اللغة و األعالم، المنجد فاألب لوس معلوف السیوع، 7
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"ال" الوصولية يف سورة املائدة. أغراضالسابقة، فتحدد الباحثة عن بناء على كثرة املشكالت

تكوين المشكالت )3

بناء على املشكلة احملددة السابقة فيمكن صياغتها كما يلى: 

"ال" املوصولية املوجودة يف سورة املائدة ؟أغراضما .1

أهداف البحث و فوائدهه.  

أهداف البحث)  1

"ال" املوصولية املوجودة يف سورة املائدة.أغراضعرفةمل.1

فوائد البحث)  2

"ال" املوصولية. أغراضن قواعد اللغة العربية خاصة لزيادة معرفة الباحثة ع.1

"ال" املوصولية.أغراضملعرفة واملسلمني عامةتدريس اللغة العربيةبقسم منملساعدة الطّالب.2

لزيادة املراجع يف مكتبة جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية خاصة لطّالب قسم .3

تدريس اللغة العربية. 

لشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تدريس الّلغة العربية لتوفري شرط من ا.4

بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 


