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الباب الثاني

دراسة نظريات 

المفهوم النظري .أ

أنواع االسم.1

سم اة العربية تنقسم على ثالثة أقسام: الّلغة العربية تتكّون على كلمات و أسالب كثرية. و الكلم

حرف. إسم هو كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو مكان أو زمان أو صفة. –فعل –

ل : ثدل على حدوث شيئ يف زمان خاّص. مالفعل هو كل كلمة تمدرسة. و بقرة، و مثل : رجل، زهرة، 

–أن –مثل : يف 1أما احلرف هو كل كلمة ليس هلا معىن إال مع غريها.اضرب. و –يضرب –ضرب 

مل.- هل

االسم هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو مكان أو زمان أو صفة أو 

بالنظر إىل تعيينه، تنقسم االسم إىل قسمان: هي نكرة ومعرفة. نكرة هي ما دل على 2ن الزمان.معىن جمرد م

الضمري - 1غري معّني، مثل : إنسان، أسد. معرفة هي ما دل على معّني، وتنقسم املعرفة إىل سبعة أقسام: 

ذي، اليت، االسم املوصول (ال-4اسم اإلشارة (هذا، ذلك)، -3العلم (حممد، بريوت)، - 2(أنا، أنت)، 

املنادى -7املضاف إىل معرفة (بائع الربتقال)، - 6املعرف بـ"ال" (اإلنسان، األسد)، -5ما، من، ال)، 

(يا مناضل). 

.18-17ص: المرجع السابق، فؤاد نعمة، 1
. 17ص: المرجع السابق، فؤاد نعمة، 2
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اسم الموصول .2

ومسيت األمساء املوصولة بذلك، 3االسم املوصول هو ما يدّل على معّني بواسطة مجلة تذكر بعده.

ا توصل بكالم بعدها هو من متام م عناها، وذلك إّن األمساء املوصولة أمساء ناقصة الداللة ال يتضح أل

معناها، إالّ إذا وصلت بالصلة. 

واألمساء املوصولة قسمان : خاصة ومشرتكة. األمساء املوصولة اخلاصة، هي : "الذي"، 

، و"الّالئي"، و"األىل"، و"الّلذين"/"الّلذان"، و"الذين"، و"اليت"، و"الّلتان"/"الّلتني"، و"الّاليت"، و"الّلوايت"

سافرا. األمساء املوصولة املشرتكة هي اليت تكون بلفظ واحد للجمع. فيشرتكة فيها املفرد اللذاناملثال : جاء 

منواملثىن واجلمع واملذكر واملؤّنث. وهي : "من"، و"ما"، و"ال"، و"ذا"، و"ذو"، و"أي"، املثال : جنح 

ضيفه. املكرماجتهد، أكرم 

الموصول لة ص.3

كما هو معلوم، إّن األمساء املوصولة أمساء ناقصة الداللة ال يتضح معناها، إال إذا وصلت بالصلة، 

فإذا قلت (جاء الذي) أو (رأيت الىت) مل يفهم املعىن املقصود، فإذا جئت بالصلة اتضح املعىن املقصود، 

مسابقة الشعر).ومن ذلك يتبني إن وذلك كأن تقول (جاء الذي ألقى اخلطبة) أو (رأيت الىت فازت يف 

األمساء املوصولة معناها : األمساء املوصولة بصلة. 

فالصلة هي اجلملة الىت تذكر بعده فتتّمم معناه، وجتعله واضح املعىن، وكامل اإلفادة، وتسّمى "صلة 

لة. فأما النوع املوصول"، مثل : جاء الذي ألقى اخلطبة. الصلة نوعان:  مجلة (امسية أو فعلية)، وشبه مج

85ص: المرجع السابق، مصطفى الغالییني، 3
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األول، وهو اجلملة بقسميها، حنو : "جاء الذي ألقى اخلطبة"، وقوله تعاىل: "ادفع بالىت هي أحسن، فإذا 

الذى بينك و بينه عداوة كأنه وّيل محيم"

: 4اليتحقق الغرض إال بشروط، أمهها

خبالف : اقرأ أن تكون خربية لفظا ومعىن، وليست للتعجب، حنو : "اقرأ الكتاب الذي يفيدك"..1

الكتاب الذى حافْظ عليه، ألن مجلة " حافْظ عليه" إنشائية، وليست خربية.

أن يكون معناها معهودا مفصال للمخاطب، أو مبنزله املعهود املفّصل، حنو : "أكرمت الذى قابلك .2

صباحا"، إذا كان بينك وبني املخاطب عهد يف شخص معني. وال يصح غاب الذى تكلم، إذا مل 

شخصا معينا عند السامع. تقصد

أن تكون يف املوصول االمسى مشتملة على ضمري يعود على اسم املوصول. وهذا الضمري يسمى .3

على اسم املوصول، ويربطه بالصلة. وجيب أن تكون مطابقته –غالبا –"العائد" أو الرابط" ألنه يعود 

امسا خمتّصا، فيطابقه الضمري يف اإلفراد تامة، بأن يوافق لفظ املوصول ومعناه. وهذا حني يكون املوصول

والتأنيث، وفروعهما، حنو : سعد الذى أخلص، واللذان أخلصا، والذين أخلصوا، والىت أخلصت، 

واللتان أخلصتا، والالتى أخلصن. 

ألن اسم ،ال جيب يف الضمري مطابقته تامةأما إن كان االسم املوصول عاّما (أى مشرتكا) ف

ذا، ولكن معناه قد يكون مقصودا –ال –ذو –ما –فظه مفرد مذكر دائما، مثل : من املوصول العام : ل

من –من أسرفوا –من أسرفتا –من أسرفا –به. املفرد، أو املثىن، أو اجلمع، حنو : شقي من اسرفت 

أسرفن.  

376- 374(بیروت، دار المعارف)، ص:النحو الوافي، عباس حسن، 4
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رور، وأما النوع الثاىن وهو شبه اجلملة. يف باب املوصول فثالثة أشياء : الظرف، واجلار  مع ا

والصفة الصرحية. حنو : "تكلم الذي عندك"، و"سكت الذى يف احلجرة". فكل من الظرف "عند" واجلار 

رور "يف احلجرة". إذا وقع الظرف نفسه صلة "ال"، بأن دخلت عليه مباشرة، كصينع بعض القبائل  مع ا

ك)، فإن تعلق الظرف يف هذه احلالة العربية يف مثل قوهلم : سررت من الكتاب املعك، (يريدون : الذى مع

5ال يكون إال بصفة صرحية. الأن صلة "ال" البد أن يكون صفة صرحية.

ا : االسم املشتق الذى يشبه الفعل يف التجدد واحلدوث شبها صرحيا،  أما الصفة الصرحية فاملراد 

ما 6أى : قويا خالصا ومل تغلب عليه االمسية اخلالصة. وهذا ينطبق على اسم الفاعل، واسم املفعول، أل

باتفاق يفيدان التجدد واحلدوث، مثل: قارئ، وفاهم، و مقروء، ومفهوم. وتكون الصفة الصرحية مع مرفوعها 

صلة "ال" خاصة، فال يقعان صلة لغريها، وال تكون "ال" اسم املوصول مع غريمها على األشهر (بشروط 

نقول : انتفع القارئ، مسا الفاهم، املقروء قليل ولكن املفهوم كثري. وملا كانت الصفة داللتها على احلدوث).

ما كلمة  ا اتصاال مباشرا، وال ينفصالن، حىت كأ الصرحية مع مرفوعها هي الىت تقع صلة "ال" و تتصل 

ن مالحظة كان املستحسن إجراء اإلعراب حبركاته املختلفة على أخر هذه الصفة الصريحة دو –واحدة 

ا اسم موصول مستقل، وإن صلة هي شبه اجلملة املكون من الصفة الصرحية –"ال"، فهو يتخطاها  برغم أ

فالصفة وحدها هي الىت جترى عليها أحكام اإلعراب، ولكنها مع مرفوعها صلة ال حمل هلا. –مع مرفوعها 

ذا اإلعراب أيسر وأبعد من التعقيد الضارب يف اآلراء ا ألخرى.واألخذ 

"ال" الموصولية  .4

386، ص: المرجع السابقعباس حسن، 5
387ص: ،المرجع السابقعباس حسن، 6
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املشهور أن "ال" حرف لتعريف االسم مثل : األمانة، و الشرف، واالحرتام. و قد تكون "ال" اسم 

و هي 8، و "ال" تكون للعاقل و غريه.7موصول، بلفظ واحد للمفرد و املثىن و اجلمع و املذكر و املؤنث

َفُه، الداخلة على اسم الفاعل و اسم املفعول، بشرط أن ال ير  ا العهد أو اجلنس، حنو: " َأْكرِِم املْكرَِم َضيـْ اد 

ُفُه"، أي: اّلذي يكرم ضيفه، و اّلذي يكَرم ضيفه.  َو املْكَرَم َضيـْ

موع املذكر من ذلك كله واملؤنث،  ا تكون امسا موصوال مشرتكا بني املفرد واملثىن وا وأما "ال" فإ

ا داخلة على وليست موصوال حرفيا ألن الضمري يعود إ ليها وهو ال يعود إال إىل األمساء وال حرف تعريف أل

فعل تقديرا، ألن املشتق يف تقدير الفعل ولذا جاز عطف الفعل على مدخوهلا حنو : 



 ،9.أي فالالتى أغرن فأثرن

: 10واستدلوا على امسيتها بأمور أمهها

عود الضمري عليها يف حنو (قد أفلح املتقى ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه. - 1

اعمال اسم الفاعل واسم املفعول معها إذ لو كانت حرفا ملنعت من أعمال امسي الفاعل - 2

واملفعول، وذلك ألن احلرفية خمتصة باألمساء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل كما يبعده 

التصغري والوصف فال يعمل. 

خوهلا على الفعل يف قوله : ما أنت باحلكم الرتضى حكومته. د- 3

ا يف قوة اجلملة، فهي شبه مجلة، لداللتها على و  ّ إن كانت موصولية، فصيلتها الصفة بعدها، أل

الزمان، و رفعها الفاعل أو نائبه، ظاهرا أو مضمرا.  
98ص: المرجع السابق، الشیخ مصطفى الغالییني، 7
. 356)، ص: المرجع السابقعباس حسن، 8
136(بیروت، دار الكتب العلمیة)، ص: ، الكواكب الدریةمحمد بن محمد الرعیني، 9
. 127)، ص : 2000، (بیروت، دار الفكر،معاني النحوفاضل صالح السمرئي، 10
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بعض القبائل العربية يف مثل (بأن دخلت عليه مباشرة، كصنيع –إذا وقع الظرف نفسه صلة "أل" 

فإّن تعلق الظرف يف هذه احلالة ال يكون إّال –يريدون : الذى معك ;قوهلم : سررت من الكتاب املعك 

بصفة صرحية (اسم فاعل أو اسم مفعول). ألن صلة "أل" البد أن تكون صفة صرحية، وال يصح التعلق 

11بفعل.

حاال: لوقوعها حينئذ موقع ماضيا، ومستقبال، و الالم عمل إذا وقع اسم الفاعل صلة لأللف و 

الفعل: إذ حّق الصلة أن تكون مجلة، فتقول : "هذا الضارب زيدا _ اآلن، أو غدا، أو أمس" هذا هو 

12املشهور من قول النحويني.

يعمل إال ماضيا، وال مستقبال أنه إذا وقع صلة ألل ال–منهم الّرّماين –زعم مجاعة من النحويني و 

حاال. الو 

العجب أن هذين ملنصوب بعده منصوب بإضمار فعل. و أن اوزعم بعضهم أنه ال يعمل مطلقا، و 

زعم ابنه بدر الدين يف شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة لأللفهبني ذكر مها املصنف يف تسهيل، و املذ

قال بعد هذا أيضا : ارتضى مجيع النحويني إعماله، يعين إذا  مستقبال وحاال، باتفاق، و الالم عمل ماضيا و و 

كان صلة ألل. 

13يعمل اسم املفعول عمل فعله املبين للمجهول بالشروط الىت تقدمت يف عمل اسم الفاعل.

.387-386، ص: المرجع السابقعباس حسن، 11
.345)، ص: ه1410(المكتبة العربیة السعودیة، شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك، عبد الفتاح الفندور، 12
. 108)، ص: 1983(بیروت، دار المعارف، نحو الواضح في قواعد اللغة العربیة للمدرسة الثانویة الجزء الثاني، المصطفى امین، 13
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تعترب كلمة ع أن "ال" املوصولية، و مفهي يف حمل رفع أو نصب أو جر، و اإلعراب إمنا هو لـ "ال"و 

ا، الىت تعرب مع مرفوعها فإن اإل–مستقلة  عراب ال يظهر عليها، وإمنا يظهر على الصفة الصرحية املتصلة 

14صلة هلا.

ا مبنية، وال ننظر إىل آخرها: وهو الالم  –وكيفية إعرب "ال" املوصولية، فال ندخل يف اعتربنا أ

ركات اإلعراب، ففي مثل : وإمنا ننظر معها إىل الصفة الصرحية الىت بعدها، وجنرى  على الصفة وحدها ح

نقول : –(إن الناصح األمني خري معوان يف ساعات الشدة، يلجأ إليه املكروب فينقذه بصائب رأيه) 

15"الناصح" اسم إن منصب، "األمني" صفة منصوبة. "املكروب" فاعل مرفوع.

مرفوعه لفعل و مرفوعه، حسن عطف اإذ كانت الصفة الواقعة صلة لـ "ال" املوصولية يف قوة الفعل و و 

: عليها. كقوله تعاىل 







  : 1- 5(العاديات ،(

و قوله : 







 :18(احلديد .(

. 358، ص: المرجع السابقعباس حسن، 14
. 372، ص: المرجع السابقعباس حسن، 15
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أما إن كانت الصفة املقرتنة بـ "ال" صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو صيغة املبالغة،       فـ "ال" 

الداخلة عليها ليست موصولية، و إمنا هي حرف تعريف: ألن هذه الصفات تدل على الثبوت، فال تشبه 

الفعل من حيث داللة على التجدد، فال يصح أن تقع صلة للموصول كما يقع الفعل. 

"ال" الموصوليةاضأغر .5

إّن األمساء املوصولة أمساء ناقصة الداللة ال يتضح معناها، إّال إذا وصلت بالصلة فإذا (جاء الذي) 

هلا ئت بالصلة اتضح املعىن املقصود. إّن األمساء املوصولة يأو (رأيت اليت) مل يفهم املعىن املقصود، فإذا ج

وهي ما يلي : يف كتاب معاىن النحو،األمساء املوصولةما املعىن املقصود)، أأغراضاملعىن املقصود (

ام، - 2طب، اعدم علم املخ- 1" -7التفخيم، - 6التحقري، -5التعظيم، - 4استهجان، - 3اإل

16أرادة واحد من اجلنس غري معني".-10إرادة العموم، -9اخلتصار، -8التعريض، 

، ألّن "ال" املوصولية حتت حبث كما هي مذكور"ال" املوصولية(أغراض)املعىن املقصودوكذلك

يلي :. وهي مااألمساء املوصولة

. حوال املختصة به سوى الصلةطب باألاعدم علم املخ.1

ام، وذلك إذا.2 امأريداإل عرفها هو وال ذكره ملخاطبك بصلة يالذات أو الشيء عن السامعني، فإ

.يعرفها األخرون

. صوال مبا صدر منه من فعل أو قولبالذي وحنوه مو استهجان التصريح بامسه فيؤتى .3

17. كما ورد يف املنجد يف الّلغة، عّظمه : فّخمه وكّربه وّجبله.ذكره بصلة املعظمةببإنعظيم وذلكتال.4

119، ، ص : المرجع السابقفاضل صالح السمرئي، 16
. 514، ص: السابقالمرجع األب لوس معلوف السیوع، 17
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حقارًة : صغر وذّل فهو حقريا –حقرا وُحقر –كما ورد يف املنجد يف الّلغة، حقر : خقر . التحقري.5

18حقرا وحْقريّة الّشيُئ أو الرجل.–وحيَقر وحيُقر. حقر 

19عرضا :ظهر وبدا ومل يدم.–كما ورد يف املنجد يف الّلغة، عرض . التعريض بذكر الصلة.6

فخامًة : كرب قدره، فّخمه عّظمه وأجّله وخالف رقّقها–كما ورد يف املنجد يف الّلغة، فخم . التفخيم.7

20: االختزال.االختصاركما ورد يف املنجد يف الّلغة، . االختصار.8

عموما الشيئ : –عّم 21رودا وريادا الشيئ : طلبه،–كما ورد يف املنجد يف الّلغة، راد .إرادة العموم.9

22مشل اجلماعة.

23رودا وريادا الشيئ : طلبه.–كما ورد يف املنجد يف الّلغة، راد ،  س غري معّني أرادة واحد من اجلن.10

بنظر إىل أسباب النزول (أسباب النزول هو: ما نزل القرآن بشأنه وملعرفة أغراض "ال" املوصولية 

وقت وقوعه كحادثة أو سؤال)، وإىل سياق الكالم (سياق الكالم هو أسلوب الكالم). 

القرآن الكريم.6

جربيل عليه السالم، القرآن هو كالم اهللا املعجز، املنزل على خامت األنبياء و املرسلني بواسطة األمني

املكتوب  يف املصاحف املنقول إلينا باملتواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة املختم بسورة الناس. و هذا 

التعريف متفق عليه بني العلماء و األصولّيني، انزله اهللا تبارك و تعاىل ليكون دستورا و هداية للناس، و 

.145، ص: نفس المرجع18
. 497، ص: نفس المرجع19
. 181، ص: نفس المرجع20
.286، ص: نفس المرجع21
. 528، ص: نفس المرجع22
.286، ص: نفس المرجع23
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هانا ساطعا على نبّوته و رسالته، و حجة قائمة إىل يوم القيامة تشهد بأنه ليكون اية على صدق الرسول و بر 

24تنزيل احلكيم احلميد.

شرة سورة و سّت االف و سّتمائة وسّت وسّتني و القرآن الكرمي يتكون من ثالثني جزأ و أربع ع

أشرف كتاب مساوّي نّهية. للقرآن الكرمي أمساء عديدة، كلها تدّل على رفعة شأنه و علّو مكانته. و على أآ

: ) القرآن، كقوله تعاىل 1هي : على اإلطالق. 



 :الفرقان، كقوله تعاىل 2،)2(يوسف (

 :





) التنزيل، كقوله  تعاىل : 3). 1(الفرقان: 

 :الكتاب، 5) الذكر. 4). 192(الشعراء (

) : 50و 10كقوله تعاىل: (يف سورة األنبياء: 



 .



  و قوله : ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر ّو ِإنَّا ّله َحلاِفظْوَن. و كذلك .

6-9(جاكرتا، دینا میكا بركة اوتما)، ص: التبیان في علوم القرآن، محمد على الصابوني، 24
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كما وصفه اهللا تبارك و تعاىل بأوصاف جليلة عديدة منها نور و هدى و رمحة و موعظة و عزيز و مبارك و 

25بشري و نذير.

سورة المائدة شريعة منلمحة .7

سورة املائدة نزلت ىف املدينة إال اآلية الثالثة فنزلت بعرفات ىف حجة الوداع وهى مائة و عشرون آية 

و سورة املائدة تتكون من مائة و عشرين اية، و هي سورة اخلامسة26نزلت بعد الفتح.

من القرآن الكرمي. 

و روي عن النيب صلى اهللا  عليه و سلم أنه قرأ سورة املائدة يف حجة الوداع و قال : "يا أيها 

الناس، إن سورة املائدة آخر ما نزل، فأحلوا حالهلا، و حرموا حرامها". و روي أمحد و ترميذي و احلاكم و 

روي أمحد و النسائي و احلاكم البيهقي عن عبد اهللا بن عمر قال : :آخر سورة نزلت : املائدة و الفتح". و 

و صححه، و البيهقي عن عئشة قالت : املائدة آخر سورة نزلت، فما وجدمت فيها من حالل فاستحّلوه، و 

ما وجدمت فيها من حرام فحّرموه". 

مسيت هذه السورة "سورة املائدة" الشتماهلا علي قصة نزول املائدة من السماء بعد سبب التسمية: 

ى صدق نبوته، وتكون هلم عيدا. وتسمى أيصا سورة احلواريون من عسى عليه السالم، لتدل علأن طلبها 

27سورة املنقذة.العقود، و 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :" من قرأ سورة املائدة أعطى من األجر بعدد كل فضلها: 

"سيئات، ورفع له عشر درجات.نصراىن يتنفس ىف الدار الدنيا عشرة حسنات، وحمي عنه عشرة و يهودي

.61ص: نفس المرجع،25
.588:ص)، دار الكتب العلمیة، ببروت(.  الكشاف عن حقائق غوامضمام أبى القاسم جار هللا محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى،  ا26

.408ص: (دار الفكر، دمشق)،،، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة الزحيلي27
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